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Skogsstyrelsen
Skogsstyrrelsen - en lookalt förankkrad myndighhet med uppdragsverksaamhet. Vi led
der
utvecklinngen i skogen
n för ett hålllbart samhällle. Vi arbetaar på medborrgarnas uppd
drag för att
skogens alla
a värden tas
t tillvara påå ett väl avvvägt sätt. Gennom ökad tydlighet och synlighet
driver vi produktionssfrågorna, utv
vecklar miljöarbetet och
h lyfter skogeens sociala värden.
v

Samma
anfattning
g
Skogsstyrrelsen har påå uppdrag av
v Dähliebyn Åre AB und
der juli och aaugusti 2011
1 genomfört
en naturvvärdesinventering inklusiive orkidéinvventering, saamt en bestååndsindelninng av det så
kallade Rödkullen-om
R
mrådet i Åree kommun. O
Området ligg
ger öster ochh sydöst om Ullådalens
U
vidsträckkta friluftsom
mråde samt i direkt ansluutning till ett alpint aktiviitetsområde i väster, därr
det planeras en ny friitidsbebyggeelse samt parrkeringsplatsser.
r
innnehåller resu
ultaten av naaturvärdesinvventeringen,, bedömning
gar av
Den här rapporten
påverkann på naturvärrdena samt reekommendaationer om viilka åtgärderr som bör vid
dtas för att
minimeraa negativ påvverkan på naaturvärdena. Den innehåller också enn upprättad
beståndsiindelning av
v det något sttörre områdeet. Dessutom
m innehåller dden råd om undvikande
u
av stormffällning.
n om områdeet samlades iin via Skogsstyrelsens daatabas, flyg-- och
Befintlig information
o området. Inventering
gen i fält
satellitbillder samt viaa Skogsstyreelsens lokalaa kännedom om
utfördes med
m dokumeenterad metoodik för att kkartlägga natturvärden occh skogliga data.
d
n ligger i huvvudsak i en sydvästvänd
s
d sluttning i ett
e kuperat
Den plannerade fritidssbebyggelsen
skogs- occh myrlandsk
kap med skifftande skogsstyper och många
m
rännileer/bäckmiljö
öer. Skogen
utgörs tilll större del av
a produktionsskog vilkeet innebär attt skogen är bbrukad och består
b
av i
huvudsakk etablerad granskog
g
med inslag av lövträd.
l
De övre
ö
delarna består av fjäällbjörkskogg
med inslaag av andra trädslag
t
(rön
nn, sälg och gråal). Områådet är kultuurpåverkat i form
f
av
tidigare jo
ordbruk (lössdrift) och nuuvarande frilluftsliv samtt stugor. Dett finns endasst enstaka
mindre beestånd med äldre skog. Dessa
D
har offtast höga naaturvärden. E
En del av våttmarkerna ärr
påverkadde av dikning
g, vilket begrränsar naturvvärdena.
v
att det finns
f
områdeen med högaa naturvärdenn (nyckelbiootoper),
Naturinveenteringen visar
områden med naturväärden (klasseen under nycckelbiotop), värdefulla bbäckar samt våtmarker
v
déer. Bedöm
mningen är attt dessa omrråden i förstaa hand bör unndantas från
n exploaterinng
med orkid
för att bevvara naturväärdena, eller att särskild hänsyn bör tas
t till områdden med vatttendrag och
våtmarkeer för att unddvika negativv påverkan på
p deras hydrrologi och ekkologi. Att denna typ avv
naturvärdden förekom
mmer är inte unikt,
u
men ddet är viktigt för möjligheeten till art- och
biotopbev
varande i skoogen att bevvara helhetenn i det större omgivande landskapet så
s att det på
sikt inte blir
b många små steg med
d exploaterinngar på olikaa platser som
m urholkar heelheten. För
tydligheteens skull harr Skogsstyreelsens uppdraag i detta falll varit att kaartlägga och bedöma
naturvärddena, och Skkogstyrelsen har därför innte tagit ställning till hurr naturvärden
na slutligen
ska hanteeras vid en exxploateringsssituation.
v
Området bedöms vara känsligt föör stormfällnning och särsskild aktsamhhet bör tas vid
ngsplanering
g och kvarläm
mnande av granar
g
vid av
vverkningar..
avverknin

1. In
nledning
1.1

Bakgrun
nd

A planerar att etablera nya fritidsbeebyggelser innom områdeet
Dähhhliebyn Åre AB
”Rödkkullen”, ett 90
9 hektars område belägget i Ullådaleen, som ligger mellan Mullfjället
M
ochh
Åresk
kutan i Åre kommun.
k
Avvsikten är attt skapa en ”F
Femte by” m
med hög kvallitet i ett
attrakktivt läge, som komplem
ment till dagens fyra byarr – Åre, Duved, Björnen och
Tegeffjäll. Skogssstyrelsen har på uppdrag av Dähliebyyn i Åre AB utfört en
naturvvärdesinventtering och av
v området (sse karta 1 needan) samt enn beståndsinndelning av ett
e
någott större områåde (se bilaga 4 och 5).

Karta 1. Översiktskaarta över naturvvärdesinventerringsområdet.
Kartans bakgrundsmateriaal är ur ett allmänt kartmaterial, Copyright lantmäteriet © 2005 Dnr: MS
S2005/20

Syfte
Syftet är att:
H
och beskkriva områden med högaa naturvärdeen samt att beeskriva lokaaler med
- Hitta
orrkidéer;
- Ge
G råd om unndvikande avv stormfällniing;
- Utföra
U
en skoogsbeståndsinndelning (see bilaga 4 ochh 5).

1. Meto
od
psunderlag
Naturvärddesinventeriingen utfördees genom saammanställniing av befinttligt kunskap
och naturrvärdesinven
ntering i fält.. Beståndsindelningen sk
kedde genom
m kartstudierr och
inventerinng i fält. Bed
dömning av stormfasthet utfördes i fält
f genom ookulär besikttning av
skogsbesttåndens sam
mmansättningg och utform
mning.

1.2.

Befintlligt kunska
apsunderla
ag

d
Hela omrrådet som utrreds granskaades med stööd av befintligt kunskapssunderlag. För att hitta de
ur naturvårdssynpunkkt mest intreessanta områådena att besk
kriva och invventera nogggrant i fält
utfördes en
e genomgånng av kartm
material, Skoggsstyrelsens GIS-baseradde databas saamt
satellitbillder och flyggfoton över området.
o
Fråån Skogsstyrrelsens databbas användess olika
inventerinngar utfördaa av Skogssty
yrelsen, Lännsstyrelsen saamt ideella fföreningar. I databasen
kontrollerrades särskillt förekomstt av dessa väärden:
-

Nyckelbiotopper
N
Ny
Nyckelbiotope
er är skogsområden som
m har myckett stor betydelse för skogeens flora ochh
faauna. Där fin
nns eller kan
n förväntas fiinnas rödlistade arter. Innventeringsm
metoden är
uttarbetad av Skogsstyrels
S
sen. Skogsstyyrelsen har inventerat
i
sm
måskogsbrukkets marker
m
medan
stor- och
o mellanskkogsbruket hhar ansvarat för
f att invenntera sina egnna marker. I
innventeringen
n är det i förssta hand skoggens struktu
ur och elemennt som har betydelse;
b
m även föreekomsten avv arter kan vaara avgörandde. Naturvärrdesobjekt ärr objekt som
men
m
ännnu inte är nyckelbiotop
n
er men som ändå har pååtagliga naturrvärden.

-

Våtmarker meed naturvärdden
V
V
Våtmarksinve
enteringen so
om länsstyreelserna utförrt klassar våttmarkernas naturvärden.
n
A våtmarkeer på minst 50
Alla
5 ha i norraa Sverige ochh 10 ha för ssödra Sverigee ingår i
innventeringen
n med vissa undantag
u
förr delar av fjäällkedjan ochh mindre våttmarker medd
hö
öga naturvärrden. Som vååtmark räknaas mark där vatten till sttor del av åreet finns nära
un
nder, i eller strax
s
över markytan.
m

-

Su
umpskogar med
m naturväärden
Sk
kogsstyrelseens inventeriing av sumpsskogar utfördes genom ffjärranalys. Fältbesök
F
gjjordes på 3 % av antalet och arealen. I södra Sveerige var objekten > 2 haa, i mellerstaa
Sv
verige > 3-44 ha och i noorr > 4-5 ha. Utmärkandee för sumpskkogar är god
d
vaattentillgång
g kombinerad
d med mer eller
e
mindre tjocka
t
torvtääcken.

-

Fllora- och fau
unafynd
R
Registret
visaar lokaler förr hotade arterr och inform
mationen kom
mmer ifrån
Sk
kogsstyrelseen, länsstyrellserna, ArtD
Databanken och
o ideella föreningar.
f

-

Fo
ormellt skyd
ddade områd
den som natuurvårdsavtal,, biotopskyddd, naturreserrvat och
naationalparkeer.
N
Naturvärdena
a i skyddade områden fårr i normalfalllet inte skaddas. Åtgärderr som
pååverkar skydddade områdden ska prövvas av respek
ktive myndigghet i förvägg.

-

O
Områden
som
m planeras fåå formellt skyydd

-

Natura 2000-oområden
N
N
Natura
2000 är
ä ett nätverkk av områden som är av gemensamt intresse för EU:s
m
medlemslände
er med avseeende på natuurtyper, arterr och deras livsmiljöer. Natura
N
2000
haar kommit tiill med stöd av EG:s habbitat- respekttive fågeldireektiv och reggleras av
m
miljöbalken
(1998:808).

-

Riksintressen
R
R
Riksintresse
f naturvårdd eller kulturrmiljövård ennligt miljöbaalken (1998::808).
för

i
flygbildstolkning, Skogsstyrelssens översiktliga
Ytterligarre uppgifter har hämtas ifrån
skogsinveentering (ÖS
SI) och lokall kartdata.

ng
2.2. Fälttinventerin
o
undder juli och augusti.
a
En
Fältarbeteet innebar naaturvärdesinnventering i ffält av hela området
mer nogggrann inventeering utfördees i enlighet med Skogssstyrelsens m
metod för
nyckelbiootopsinventeering i de om
mråden där det kunde förrväntas finnaas höga naturrvärden
utifrån tiddigare kändaa uppgifter eller
e
i de fall då inventeraaren i fält uppptäckte högga
naturvärdden.
Beståndsindelningen utfördes i fäält i augusti.
urvärden elleer något specciellt positionsbestämdess med hjälp
De områdden som hysste höga natu
av GPS. Foton
F
av om
mrådet i stort togs för att ge en känslaa för hur utreedningsområådet ser ut.
Bedömniing av stormfasthet utförrdes samtidiggt som områådet inventerrades.

2. Resu
ultat
2.2.

Översiktlig beskrrivning av o
området

Utredninggsområdet ”Rödkullen” är ett ca 90 hektar stort område belääget i Ullådaalen, ligger
mellan Mullfjället
M
occh Åreskutann i Åre komm
mun.
n ligger i huvvudsak i en sydvästvänd
s
d sluttning i ett
e kuperat
Den plannerade fritidssbebyggelsen
skogs- occh myrlandsk
kap med skifftande skogsstyper och många
m
rännileer/bäckmiljö
öer. Marken
där fritidssbebyggelsen planeras anläggas
a
ägs av aktiebolaag (Skistar samt Dählieb
byn Åre) sam
mt
av privataa markägaree. Ett befintliigt vägnät finnns i eller i anslutning
a
tiill exploateriingsområdet,
av högst varierande
v
kvalitet.
k
Befiintliga fritidsshus med tillhörande stiggar och leder, förråd mm
m
förekomm
mer i direkt anslutning
a
tiill exploateriingsområdett. Kommersiella anläggnningar såsom
m
Bustamonn (fjällanläggning) samtt Skistar skiddliftar och needfarter finnns också i dirrekt
anslutninng till exploaateringsområådet.
u
till stöörre del av prroduktionsskkog vilket innnebär att skoogen är bruk
kad och beståår
Skogen utgörs
av i huvuudsak etablerrad granskogg med inslagg av lövträd. De övre delarna består av
a
fjällbjörkkskog med innslag av andrra trädslag (rrönn, sälg occh gråal). Om
mrådet är kuulturpåverkatt i
form av tidigare
t
jordbbruk (lösdrifft, myrslåtterr, torvtäkt) och
o nuvarandde aktivt friluuftsliv samt
fritidshussbebyggelse.. Det finns endast enstakka mindre beestånd med ääldre skog. Dessa
D
har
oftast högga naturvärd
den. En del av
a våtmarkerrna är påverkkade av diknning, vilket begränsar
b
naturvärddena.

Bild 1. Granarna harr ”toppats” i syfte att förbättraa utsikten mot Mullfjället frånn fritidhus, ett tydligt tecken
på skogar med kulturrpåverkan. Fotograf: Peter Neewman, Skogssstyrelsen.

urgeografissk region
3.2. Natu
Området ligger inom den naturgeeografiska reegionens ”Väästjämtlandss höglägesskkogar” överstta
g
rade höglägeesskogar (fjäällnära gransskogar). I om
mrådet finns
del . Denn präglas av grandominer
också fjälllbjörkskogaar. Det humida klimatet är också karraktäristiskt fför regionen
n. Bergrunden
är myckeet varierandee men består till största ddelen av basiiska bergarteer såsom kalkkhaltiga
skiffrar, kalkfyllit,
k
am
mfibolit och kalksten. Faattigare bergaarter som gnnejs, kvartsitt, sandsten
och porfyyr förekomm
mer också. Påå grund av dden näringsrika berggrunnden och rörlligt
markvatteen i sluttning
garna är prod
duktionen offta relativt hög,
h
trots skoogarnas högaa höjd över
havet. Kllimatet är förr svenska förrhållanden lookalmaritim
mt med svala somrar och
förhållandevis milda snörrika vinntrar. En storr del av skoggarna är högöörtsskogar med
m bland
m karaktäristtiska kärlväxxtarter.
annat tortta, nordisk stormhatt som
3.3. Före
ekomst av naturvärde
en
s
två grannskogsområåden med
Denna innventering viisar att det fiinns två nyckkelbiotoper samt
naturvärdden samt ett flertal våtmaarker med orrkidéer. Det finns även eett flertal bäcckar med
naturvärdden.
Se tabell över naturväärden i bilagga 1 (karta övver naturvärrden) och bilaga 2 (tabelll över
naturvärdden).

Bild 2. Inom området finnns många bäckkar. Fotograf: A
Anna Stefansso
on, Skogsstyrellsen.

ända naturrvärden enlligt befintliigt kunskap
psunderlag
g
3.3.1. Kä
Kartstudiierna visade inte på någrra tidigare reegistrerade naturvärden.
3.3.2. Na
aturvärden
n upptäckta
a vid fältinv
ventering
Naturvärddes inventerringen visar att
a det inom inventeringsområdet finnns ganska många
m
mindrre
delområdden med natu
urvärden som
m det bör tass särskild hännsyn till. Om
mrådet är böördigt med
rörligt, kaalkrikt vattenn. Området får
f sin prägeel av den täm
mligen rikligaa förekomsteen av bäckarr
och våtm
marker.
På högre höjd dominerar lövrik skog. Här påtträffades tvåå nyckelbiotooper. De utggörs av äldre
d förekomst av
a skrovellavv Lobaria sccrobiculata och
o Nephrom
ma sp. .
lövträdsriik skog med

Bild 3. Artten skrovellav Lobaria
L
scrobiiculata på stam
m av rönn. Fotoograf: Peter Neewman, Skogssstyrelsen

h
består skogen
s
främst av äldre ggranskog medd inslag av llöv. Här påtrräffades två
På lägre höjd
granskoggsområden med
m naturvärd
den, som idaag inte bedöm
ms nå upp tiill klassen nyyckelbiotop.

Naturvärddena i dessa områden beestår av förekkomst av groova naturvärrdesträd överr 40 cm i
diameter ca 135 år gaamla, lågor (liggande
(
döda träd) sam
mt en rik högörtsflora meed arter som
a och stormhhatt Aconitum
m lycoctonum
m. Marken äär kalkpåverkkad och har
torta Ciceerbita alpina
rörligt maarkvatten. Rutlungmossa
R
a Conocephaalum conicum påträffadees sparsamt i fuktiga
skuggiga partier. Marrksvampflorran är rik. Beestånden bärr tydliga spårr av mänskliig påverkan i
ä
stubbarr.
form av äldre
det längst neer mot vägenn E14 består av betesmarrk och lövskkog. Det finnns en rännil i
Delområd
området som
s
hänsyn bör tas till, i övrigt påträäffades här inga
i
särskildda naturvärdeen.
f
våtmaarker med naaturvärden i området
o
ochh på de flestaa av
Det förekkommer ett flertal
våtmarkeerna finns ork
kidéer, t.ex. tvåblad Listtera ovata occh olika arteer av nycklarr. Då alla
orkidéer är
ä fridlysta upprättades
u
i
inga
artlistorr över de orkkidéer som ppåträffades på
p de olika
våtmarkeerna.
Flera bäcckar rinner genom områddet nerför sluuttningen. De är inte heltt opåverkadee men
bedöms ändå
ä
ha natu
urvärden i forrm av bäckm
miljön i sig och
o i form avv den kantzoon med träd
och högöörtsvegetation
n som omgeer bäckarna. En del av bääckarna är reensade från nedfallna
n
trääd
och det fiinns enstakaa ganska nya stubbar i kaantzonen. Invventeringen har inte utreett om
bäckarna kan vara fisskförande.
bell).
Resultateet för inventeeringen återffinns i tabellen i bilaga 1 (karta) och bilaga 2 (tab

k för storm
mfällning
3.4. Risk
Inventerinngen och beeståndsdata visar
v
att området i sin heelhet (dvs. heela området där
d
beståndsiindelning haar gjorts, se bilaga
b
4 och 5) har en förrhöjd risk föör stormfälln
ning jämfört
med en genomsnittlig
g
g skog i det omgivande
o
llandskapet. Den
D ökade riisken för sto
ormfällning
förklaras av att områddet är hårt uttsatt för vindd, att markenn är erosionssbenägen och
h att områdeet
är myckeet bördigt villket innebär att de granarr som växer i området bllir höga och därmed
vindkänsliga. De träd
d som har stö
örst risk att ffällas i storm
m är granar, ooch främst de
d granar som
m
mma eller i långsmala
l
grrupper.
står ensam
m
riskenn för stormfäällning bör säärskild hänsy
yn tas i sambband med
För att minska
avverknin
ngsplanering
gen, vilket frramgår av puunkt 4 ”Bedö
ömningar”.

3. Bedö
ömningarr
4.1. Omrråden med naturvärd
den (skogso
områden)
I områdett finns två ny
yckelbiotopeer. Bedömniingen är att dessa
d
nyckellbiotoper börr lämnas
orörda tilll fri utveckliing för att beevara och föörstärka naturrvärdena.

k
för
Det finnss två områden med gransskog med hööga naturvärdden. Dessa hhar inte nått klassen
nyckelbiootop, men haar potential att
a utvecklass till nyckelbbiotoper om dde lämnas orrörda. Dennaa
naturtyp förekommer
f
r på flera anddra platser m
med kalkrik berggrund
b
i JJämtland, viilket gör att
områdenaa inte är unik
ka, men ändåå värda att bbevara för attt de har natuurvärden ochh ingår i en
helhet. Föör att bevaraa naturvärden
na undviks exploatering
e
av dessa om
mråden. I and
dra hand, om
m
områdenaa ändå explooateras, bör åtminstone
å
een ca 15 m bred skyddszon lämnas på
p varje sida
om bäckaarna och run
nt våtmarkernna. I skyddszzonen bör alllt löv lämnaas och alla
naturvärddesgranar. Det
D är troligt att en del avv dessa granaar kan komm
ma att fällas i en storm.
Detta är till
t fördel förr naturvärdenna men bör tas
t i beaktannde när det ggäller andra aspekter
a
t.exx.
säkerheteen i området vid en explo
oatering. En alltför small kantzon ökaar risken förr
stormfällnning.
4.2. Våtm
marker och
h vattendra
ag
Flera skoogsbäckar rinnner genom området
o
nerför sluttning
gen. Det finnns även ett flertal
våtmarkeer i området.
gt det är möjlligt. I de falll byggande
Byggande i eller intilll vattenmiljööer bör undvvikas så lång
m
bör det
d utföras påå sådant sätt att negativaa effekter
ändå måsste ske i desssa känsliga miljöer
undviks eller
e
begränssas. Vid byggnation av vvägar och annan exploateering bör hännsyn tas till
vattendraag och våtmaarker, så att deras
d
naturvvärden bevaras. Våtmarkker med förek
komst av
orkidéer bör
b bevaras så långt det är möjligt. O
Orkidéer är fridlysta
f
ochh omfattas av
v
artskyddssförordningeen. Att våtmaarker hyser orkidéer
o
är inte ovanligt när det gäller kalkrika
områden som detta i Jämtland. Det
D är därför inte unikt att det finns orrkidéer på de inventeradde
m är specielllt är snarare att
a det i Jäm
mtland finns så
s pass mång
ga kalkrika
våtmarkeerna. Det som
områden med orkidéeer. Det är däärför viktigt aatt bevara heelheten så attt det på sikt inte blir
må steg med exploatering
gar på olika platser som urholkar heelheten. Vid en
många sm
exploaterringssituation
n rekommen
nderas därförr en kontakt med Länsstyyrelsen redaan i
planeringgsstadiet, så att det blir känt
k hur desssa våtmarkerr med orkidééer ska hanteeras.
ma gäller all form
f
av vatttenverksamhhet – en tidigg kontakt meed tillsynsmyyndigheten
Detsamm
rekommeenderas.
g
med föörsiktighet occh omtanke. Körning eller grävning i
Eventuellla vattenöverfarter bör göras
våtmarkeer och vatten
ndrag skadar lätt hydroloogin och ekollogin samt kan
k ge svåra markskadorr.
Det kan orsaka
o
erosioon. Slam occh jordpartikllar som följeer med hjul ooch hjulspår ner i vatten
kan transporteras lång
gt innan det sedimenteraar. Slam kann förstöra livssmiljöer för
vattenorgganismerna.
m berör våtm
marker bör byggas
b
med hhög miljöam
mbition där vvattnet i myren bör ges
Vägar som
möjlighett att passera genom ellerr under vägkkonstruktioneen. Detta kann lösas genoom en flytandde
vägbank med geonät eller liknandde lösning, aalternativt attt man på annnat sätt lederr vatten
genom väägbanken.
manenta vatteenöverfarter (som vid väägbyggen) böör väl dimennsionerade trrummor som
m
Vid perm
klarar hög
ga vattenflöd
den användaas. Halvtrum
mmor/valvbåggar bör starkkt övervägass, särskilt om
m
vattendraaget misstänk
ks vara fiskfförande. Dettta gäller äveen vid eventuuella trumby
yten vid
vägförstäärkningsarbeeten så att vaandringshindder för fisk taas bort och/eeller minimerras.

ö
i
Diken böör inte släppaas ut direkt i skogsbäckaar. Genom attt låta diken övergå
översilnin
ngsmarker in
nnan de släppps vidare m
mot vattendrag kan vattennkvaliteten hållas
h
på en
god nivå..

k för storm
mfällning
4.3. Risk
g är det vikttigt att inför varje avverk
kad risk för stormfällnin
s
kning göra enn
Då områddet har en ök
noggrannn avverkning
gsplanering som
s
syftar till att minskaa risken för stormfällning
s
gar i aktuelltt
bestånd samt
s
i de besstånd som grränsar till avvverkningsom
mrådet. Följaande riktlinjeer kan
tillämpas för att minsska risken föör stormfällnningar:
-

Lämna inga låångsmala om
mråden med granar eftersom dessa läätt kan blåsaa omkull.

-

Lämna inte ennsamma högga granar, utaan ställ kvarrlämnade läm
mnade äldre granar i en
mad som mö
öjligt för att m
minska utsatttheten för
grrupp. Gruppen bör vara så cirkelform
viind.

-

Sk
kyddszoner mot bäckar bör
b lämnas. När skyddszzoner mot bääckar lämnas är det
viiktigt att läm
mna utrymmee för att en ddel träd komm
mer att blåsaa omkull om
m området
inntill avverkass. Dessa omk
kullblåsta trääd är i regel till nytta förr att gynna naturvärdena
n
a
m tänk på uppmärksam
men
u
mma säkerhettsfrågan vid en exploaterring av områådet. En bredd
sk
kyddszon är mer stormfaast än en smaal kantzon. I en bred kanntzon kan maan successivvt
gllesa ut trädenn ut mot avv
verkningsytaan genom attt skapa en deel högstubbaar och låta enn
deel träd stå kvvar.

-

Skyddszoner
S
r mot våtmaarker bör läm
mnas. Inom skyddszonenn bör ingen körning
k
ske
pg
ga risken förr markskador. Träd i form
m av yngre lövsly
l
och granar
g
bör läm
mnas. Om
vååtmarken om
mges av äldree granskog bbör åtgärder vidtas så attt inga långsm
mala bälten
m granar läämnas, utan istället
med
i
grupppställda gran
nar.

-

Pllanera i möjlligaste mån avverkningaarna tillsamm
mans med om
mgivande sk
kiftens
m
markägare
så att den bästaa lösningen på några årss sikt kan hitttas i samrådd med
m
markägarna.
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Bilaga 2. Tabell över naturvärden. ”Objektnr” refererar till nummer i kartan i bilaga 1.
Objekt‐
nr

Biotoptyp

Y‐
X‐
koordinat koordinat

Beskrivning

1

Våtmark

Orkidéer växande på kärr i västvänd Fridlysta arter där
sluttning.
hänsyn krävs.
Arter; tvåblad Listera ovata, nycklar

Området inklusive vegetation
samt hydrologi bevaras.

2

Våtmark

Fridlysta arter där
hänsyn krävs.

Området inklusive vegetation
samt hydrologi bevaras.

3

Våtmark

Fridlysta arter där
hänsyn krävs.

Området inklusive vegetation
samt hydrologi bevaras.

4

Nyckelbiotop

Orkidéer växande på kärr i västvänd
sluttning.
Arter; tvåblad Listera ovata, nycklar
Orkidéer växande på kärr i västvänd
sluttning.
Arter; tvåblad Listera ovata, nycklar
Gamla sälgar hysande rödlistade
arter samt signalarter i
glasbjörkdominerad skog med
inslag av trädbildande rönnar.
Marken, bördig västvänd sluttning,
täckt med högörtsvegetation.

Höga bevarande‐
värden.

Biotopen bevaras och lämnas till
naturlig utveckling.

Noterade arter; skrovellav Lobaria
scrobiculata (NT), Nephroma sp.
(S).

Konsekvens

Åtgärdsförslag

5

Nycckelbiotop

6

V
Våtmark

7

V
Våtmark

8

V
Våtmark

9

V
Våtmark

10

V
Våtmark

11

V
Våtmark

12

V
Våtmark

13

V
Våtmark

14

V
Våtmark

Gamla sälgaar hysande rödlisttade
arter samt signalarter i
glasbjörkdominerad skog meed
inslag av träädbildande rönnaar.
Marken, bördig västvänd sluttning,
täckt med högörtsvegetation
h
n.
Noterade arrter; skrovellav Lo
obaria
scrobiculata
a (NT), Nephroma
a sp.
(S).
Orkidéer växande på kärr i västvänd
sluttning.
Orkidéer växande på kärr i västvänd
sluttning.
Orkidéer växande på kärr i västvänd
sluttning.
Orkidéer växande på kärr i västvänd
sluttning.
Orkidéer växande på kärr i västvänd
sluttning.
Orkidéer växande på kärr i västvänd
sluttning.
Orkidéer växande på kärr i västvänd
sluttning.
Orkidéer växande på kärr i västvänd
sluttning
Orkidéer växande på kärr i västvänd

Höga bevarande‐
värden.

Biotopen bevaras och lämnas till
B
naturlig utvecklingg.

Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Fridlystta arter där

Området inklusivee vegetation
O
saamt hydrologi beevaras.
O
Området
inklusivee vegetation
saamt hydrologi beevaras.
O
Området
inklusivee vegetation
saamt hydrologi beevaras.
O
Området
inklusivee vegetation
saamt hydrologi beevaras.
O
Området
inklusivee vegetation
saamt hydrologi beevaras.
O
Området
inklusivee vegetation
saamt hydrologi beevaras.
O
Området
inklusivee vegetation
saamt hydrologi beevaras.
O
Området
inklusivee vegetation
saamt hydrologi beevaras.
O
Området
inklusivee vegetation

15

V
Våtmark

16

V
Våtmark

17

V
Våtmark

18

V
Våtmark

19

V
Våtmark

20

Ob
bjekt med
naturvärde

sluttning, fleera arter.
Orkidéer växande vid skogsb
bäck
och på kärr i västvänd sluttning.
Verkar även
n utgör vattentäktt.
Orkidéer växande på kärr i västvänd
sluttning. M
Marken påverkad av
tidigare led
dningsdragning.
Orkidéer växande på kärr i västvänd
sluttning
Orkidéer växande på kärr i västvänd
sluttning
Orkidéer växande på kärr i västvänd
sluttning
Örtrik skogssbäck i västvänd
sluttning. An
ngränsande vegeetation,
i form av trääd och buskar, ökkar
vattendrageets miljövärden.

hänsyn krävs.
Fridlystta arter där
hänsyn krävs.

saamt hydrologi beevaras.
O
Området
inklusivee vegetation
saamt hydrologi beevaras.

Fridlystta arter där
hänsyn krävs.

Området inklusivee vegetation
O
saamt hydrologi beevaras.

Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Hänsyn
nskrävande
biotop.

Området inklusivee vegetation
O
saamt hydrologi beevaras.
O
Området
inklusivee vegetation
saamt hydrologi beevaras.
O
Området
inklusivee vegetation
saamt hydrologi beevaras.
B
Bäckmiljöns
rätta geografiska
lääge bestäms med
d gps stöd.
Beskuggande vegeetation
B
bevaras.

Bäckens läge i terrängen avvviker
från det karrtlagda.

21

Ob
bjekt med
naturvärde

Örtrik skogssbäck i västvänd
sluttning. An
ngränsande vegeetation,
i form av trääd och buskar, ökkar
vattendrageets miljövärden.
Bäckens läge i terrängen avvviker
från det karrtlagda.

Hänsyn
nskrävande
biotop.

Valvbåge alt. bro anläggs
V
a
vid
passage. Inga dikeen får mynna ut
i vvattendraget.
B
Bäckmiljöns
rätta geografiska
lääge bestäms med
d gps stöd.
Beskuggande vegeetation
B
bevaras.
Valvbåge alt. bro anläggs
V
a
vid
passage. Inga dikeen får mynna ut

22

V
Våtmark

23

Ob
bjekt med
naturvärde

Orkidéer växande på kärr i västvänd
sluttning
Örtrik skogssbäck (Englandsbäcken)i
sydvästvänd
d sluttning. Angräänsande
vegetation, i form av träd occh
buskar, ökar vattendragets
miljövärden
n.

Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Hänsyn
nskrävande
biotop.

i vvattendraget.
O
Området
inklusivee vegetation
saamt hydrologi beevaras.
B
Bäckmiljöns
rätta geografiska
lääge bestäms med
d gps stöd.
Beskuggande vegeetation
B
bevaras.

Bäckens läge i terrängen avvviker
från det karrtlagda.

Valvbåge alt. bro anläggs
V
a
vid
passage. Inga dikeen får mynna ut
i vvattendraget.

Arter: kötticcka Leptoporus m
mollis,
granticka Ph
hellinus chrysolom
ma,
garnlav Alecctoria sarmentosa
a
24

Ob
bjekt med
naturvärde

Örtrik skogssbäck (Bergebäckken)i
sydvästvänd
d sluttning vilket delvis
rinner igeno
om djupskuren occh
ravinformad
d dalgång. Angrän
nsande
vegetation, i form av träd occh
buskar, ökar vattendragets
miljövärden
n.
Bäckens läge i terrängen avvviker
från det karrtlagda.
Arter: trådtiicka Climacocystiis
borealis, graanticka Phellinus
chrysoloma,, garnlav Alectoriia

Hänsyn
nskrävande
biotop.

Bäckmiljöns rätta geografiska
B
lääge bestäms med
d gps stöd.
Beskuggande vegeetation
B
bevaras.
Valvbåge alt. bro anläggs
V
a
vid
passage. Inga dikeen får mynna ut
i vvattendraget.

25

V
Våtmark

26

Ob
bjekt med
naturvärde

sarmentosa
a.
Orkidéer växande på kärr i syydvänd
sluttning.
Arter; Tvåblad Listera ovata,,
nycklar, svart trolldruva Acattea
spicata.
Örtrik skogssbäck i västvänd
sluttning. An
ngränsande vegeetation,
i form av trääd och buskar, ökkar
vattendrageets miljövärden.

Fridlystta arter där
hänsyn krävs.

Området inklusivee vegetation
O
saamt hydrologi beevaras.

Hänsyn
nskrävande
biotop.

Beskuggande vegeetation
B
bevaras.
Valvbåge alt. bro anläggs
V
a
vid
passage. Inga dikeen får mynna ut
i vvattendraget.

Bäckens läge i terrängen mättes in
översiktligt med GPS.
27

V
Våtmark

28

V
Våtmark

29

V
Våtmark

30

V
Våtmark

31

Ob
bjekt med
naturvärde

Orkidéer växande på kärr i västvänd
sluttning.
Orkidéer växande på kärr i västvänd
sluttning.
Orkidéer växande på kärr i västvänd
sluttning.
Orkidéer växande på kärr i västvänd
sluttning.
Örtrik liten sskogsbäck, delviss endast
rännil, i vässtvänd sluttning.
Angränsand
de vegetation, i fo
orm av
träd och busskar, ökar vattendragets
miljövärden
n.
Bäckens läge i terrängen mättes in
översiktligt med GPS.

Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Hänsyn
nskrävande
biotop.

Området inklusivee vegetation
O
saamt hydrologi beevaras.
O
Området
inklusivee vegetation
saamt hydrologi beevaras.
O
Området
inklusivee vegetation
saamt hydrologi beevaras.
O
Området
inklusivee vegetation
saamt hydrologi beevaras.
B
Beskuggande
vegeetation
bevaras.
Valvbåge alt. bro anläggs
V
a
vid
passage. Inga dikeen får mynna ut
i vvattendraget.

32

V
Våtmark

33

V
Våtmark

34

Ob
bjekt med
naturvärde

Orkidéer växande på kärr i västvänd
sluttning.
Orkidéer växande på kärr i västvänd
sluttning.
Örtrik liten sskogsbäck, delviss endast
rännil, i vässtvänd sluttning.
Angränsand
de vegetation, i fo
orm av
träd och busskar, ökar vattendragets
miljövärden
n.

Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Hänsyn
nskrävande
biotop.

Området inklusivee vegetation
O
saamt hydrologi beevaras.
O
Området
inklusivee vegetation
saamt hydrologi beevaras.
B
Beskuggande
vegeetation
bevaras.
Valvbåge alt. bro anläggs
V
a
vid
passage. Inga dikeen får mynna ut
i vvattendraget.

Bäckens läge i terrängen mättes in
översiktligt med GPS.
35

V
Våtmark

36

Ob
bjekt med
naturvärde

Kärr i västväänd sluttning.

Fuktig m
mark där
hänsyn krävs pga
risk för körskador.
Örtrik skogssbäck (Englandsbäcken)i Hänsyn
nskrävande
sydvästvänd
d sluttning. Angräänsande biotop.
vegetation, i form av träd occh
buskar, ökar vattendragets
miljövärden
n.

O
Områdets
hydrolo
ogi bevaras.

Beskuggande vegeetation
B
bevaras.
V
Valvbåge
alt. bro anläggs
a
vid
passage. Inga dikeen får mynna ut
i vvattendraget.

Bäckens läge i terrängen mättes in
översiktligt med GPS.
Arter: grantticka Phellinus
chrysoloma
37

V
Våtmark

Kärr i västväänd sluttning.

Fuktig m
mark där

O
Områdets
hydrolo
ogi bevaras.

38

Ob
bjekt med
naturvärde

hänsyn krävs pga
risk för körskador.
Örtrik liten sskogsbäck, delviss endast Hänsyn
nskrävande
rännil, i vässtvänd sluttning.
biotop.
Angränsand
de vegetation, i fo
orm av
träd och busskar, ökar vattendragets
miljövärden
n.

Beskuggande vegeetation
B
bevaras.
V
Valvbåge
alt. bro anläggs
a
vid
passage. Inga dikeen får mynna ut
i vvattendraget.

Bäckens läge i terrängen mättes in
översiktligt med GPS.
39

Ob
bjekt med
naturvärde

Örtrik skogssbäck (Bergebäckken)i
sydvästvänd
d sluttning vilket delvis
rinner igeno
om djupskuren occh
ravinformad
d dalgång. Angrän
nsande
vegetation, i form av träd occh
buskar, ökar vattendragets
miljövärden
n.

Hänsyn
nskrävande
biotop.

Beskuggande vegeetation
B
bevaras.
V
Valvbåge
alt. bro anläggs
a
vid
passage. Inga dikeen får mynna ut
i vvattendraget.
Spara grova granaar som
naturvärdesträd.

Grova granaar, över 60 cm i
diameter, vääxer längs bäcken
n.
Bäckens läge i terrängen mättes in
översiktligt med GPS.
40

Ob
bjekt med
naturvärde

Luckig gransskog på bördig m
mark i
västvänd slu
uttning. Den börd
diga
marken gör att träden växer
snabbt. Riklig förekomst av grova
granar över 40 cm i diameter och

Hänsyn
nskrävande
biotop.

Skogens lämnas i fförsta hand
orörd till fri utveckkling för att
gyynna och utveckla
naturvärdena. I såå fall kommer
skkogen med stigan
nde ålder att bli

glest ställdaa naturvärdesgran
nar. De
äldsta granaarna är ca 145 år..
Området är påverkat av tidiggare
avverkningaar. Det finns många
gamla stubb
bar. Fläckvis rikliggt med
lågor (liggan
nde döda granar).
Marken är ttäckt med
högörtsvegeetation. Rik
marksvampflora.

41

Ob
bjekt med
naturvärde

42

Ob
bjekt med
naturvärde

Noterade arrter; granticka Ph
hellinus
chrysoloma,, rutlungmossa
Conocephallum conicum
Luckig gransskog på bördig m
mark i
Hänsyn
nskrävande
västvänd slu
uttning. Den börd
diga
biotop.
marken gör att träden växer
snabbt. Riklig förekomst av grova
granar över 40 cm i diameter och
glest ställdaa naturvärdesgran
nar. De
äldsta granaarna är endast ca 145 år,
eftersom om
mrådet är påverkkat av
tidigare avvverkningar. Det fin
nns
många gamla stubbar. Markken är
täckt med högörtsvegetation
h
n. Rik
marksvampflora.
Örtrik liten sskogsbäck, delviss endast Hänsyn
nskrävande
rännil, i vässtvänd sluttning.
biotop.
Angränsand
de vegetation, i fo
orm av
träd och busskar, ökar vattendragets

alltmer värdefull u
ur
naturvårdssynpun
nkt och kunna
hysa fler rödlistade arter som är
knutna till gammaal grov
granskog.

Skogens lämnas i fförsta hand
orörd till fri utveckkling för att
gyynna och utveckla
naturvärdena. I såå fall kommer
skkogen med stigan
nde ålder att bli
alltmer värdefull u
ur
naturvårdssynpun
nkt och kunna
hysa fler rödlistade arter som är
knutna till gammaal grov
granskog.

Beskuggande vegeetation
B
bevaras.
V
Valvbåge
alt. bro anläggs
a
vid
passage. Inga dikeen får mynna ut

miljövärden
n.

i vvattendraget.

Bäckens läge i terrängen mättes in
översiktligt med GPS.
43

Ob
bjekt med
naturvärde

Liten skogsb
bäck, delvis endast
rännil. Angrränsande vegetation, i
form av träd
d och buskar, ökaar
vattendrageets miljövärden.

Hänsyn
nskrävande
biotop.

Beskuggande vegeetation
B
bevaras.
In
ngen körning i bäcken. Inga
diken får mynna ut
u i
vaattendraget.

Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Hänsyn
nskrävande
biotop.

Området inklusivee vegetation
O
saamt hydrologi beevaras.
O
Området
inklusivee vegetation
saamt hydrologi beevaras.
B
Beskuggande
vegeetation
bevaras.
In
ngen körning i bäcken. Inga
diken får mynna ut
u i
vaattendraget.

Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Hänsyn
nskrävande
biotop.

Området inklusivee vegetation
O
saamt hydrologi beevaras.
B
Beskuggande
vegeetation
bevaras.

Bäckens läge i terrängen mättes in
översiktligt med GPS.
44

V
Våtmark

Orkidéer växande på kärr.

45

V
Våtmark

Orkidéer växande på kärr.

46

Ob
bjekt med
naturvärde

Liten skogsb
bäck/rännil från
våtmarken. Angränsande
vegetation, i form av träd occh
buskar, ökar vattendragets
miljövärden
n.
Bäckens läge i terrängen mättes in
översiktligt med GPS.

47

V
Våtmark

48

Ob
bjekt med
naturvärde

Orkidéer växande på kärr.
Liten skogsb
bäck/rännil från
våtmarken i västvänd sluttning.

Angränsand
de vegetation, i fo
orm av
träd och busskar, ökar vattendragets
miljövärden
n.

In
ngen körning i bäcken. Inga
diken får mynna ut
u i
vaattendraget.

Bäckens läge i terrängen mättes in
översiktligt med GPS.
49

V
Våtmark

50

Ob
bjekt med
naturvärde

51

Ob
bjekt med
naturvärde

Orkidéer växande på kärr.
Liten skogsb
bäck, delvis endast
rännil. Angrränsande vegetation, i
form av träd
d och buskar, ökaar
vattendrageets miljövärden.
Bäckens läge i terrängen mättes in
översiktligt med GPS.
Liten skogsb
bäck/rännil från
våtmarken. Angränsande
vegetation, i form av träd occh
buskar, ökar vattendragets
miljövärden
n.
Bäckens läge i terrängen mättes in
översiktligt med GPS.

Fridlystta arter där
hänsyn krävs.
Hänsyn
nskrävande
biotop.

Området inklusivee vegetation
O
saamt hydrologi beevaras.
B
Beskuggande
vegeetation
bevaras.
In
ngen körning i bäcken.
In
nga diken får myn
nna ut i
vaattendraget.

Hänsyn
nskrävande
biotop.

Beskuggande vegeetation
B
bevaras.
In
ngen körning i bäcken. Inga
diken får mynna ut
u i
vaattendraget.

Bilaga 3.
Definitioner
En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur,
artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och
fauna. Nyckelbiotoperna representerar en betydande del av mångfalden i den svenska skogen.
Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter. Undantagna är arter med utpräglat
landskapsekologiska krav, till exempel många fåglar och större däggdjur. Termen
nyckelbiotop är framtagen för att tillämpas i samband med naturvärdesinventeringar i skog.
Rödlistade arter är djur och växter som finns upptagna på den så kallade nationella rödlistan
av senaste datum.
Nyckelbiotopsinventering är en biotopinventering där i första hand skogens strukturer och
element används som naturvärdeskriterier, men även förekomsten av signalarter kan vara
avgörande vid bedömningen. Inventeringen har en för landet gemensam metodik i enlighet
med Skogsstyrelsens ”Handbok för inventering av nyckelbiotoper”.
Tiden ger inte utrymme för att söka arter i uppenbara nyckelbiotoper men givetvis noteras alla
signal- och rödlistade arter som upptäcks vid inventeringen. I de fall då det råder osäkerhet
kring biotopens naturvärde är det nödvändigt att aktivt leta signalarter och rödlistade arter.
Dock är det viktigt att understryka att objekt där man inte noterar några intressanta arter inte
får bli undervärderade. En del biotoper är naturligt fattiga på de arter som används som
signalarter men kan likväl hysa rödlistade arter.
Naturvärdesobjekt (eller objekt med naturvärden) är biotoper som innehåller naturvärden men
där miljön inte når upp till nyckelbiotopsstandard. Dessa objekt kan även betraktas som
biotoper som saknar höga naturvärden idag men troligen blir nyckelbiotoper inom en inte
alltför avlägsen framtid.
Rödlistade arter är arter som står på den så kallade rödlistan, som redovisar de arter som
riskerar att dö ut från ett område, t.ex. ett land. ArtDatabanken tar fram Sveriges rödlista på
uppdrag från Naturvårdsverket. Rödlistade arter i Sverige 2010 är den tredje svenska rödlistan
som baseras på de internationellt vedertagna kriterierna från Internationella
Naturvårdsunionen (IUCN). Bedömningen görs genom att jämföra en arts populationsstorlek,
populationsförändring, utbredningsstorlek, populationens grad av fragmentering m.m. mot en
uppsättning kriterier (tröskelvärden).
Signalarter är arter som indikerar miljöer med höga naturvärden. En bra signalart bör vara
starkt knuten till områden med höga naturvärden samtidigt som den bör vara relativt lätt att
identifiera och upptäcka i fält. Att använda signalarter som redskap vid
naturvärdesinventeringar är både tidsbesparande och kvalitetssäkrande. Ibland kan signalarter
mer betraktas som ett ”kvitto” på att en naturvärdesbedömning som grundats på strukturella
kriterier har visat sig riktig.
Fridlysta arter - innebär oftast att arten skyddas mot plockning eller dödande och infångande.
Artens frön, ägg, rom eller bon skyddas också. I vissa fall är det bara förbjudet att gräva upp
eller plocka en art för försäljning. Brott mot bestämmelserna kan medföra böter eller fängelse.
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