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Bilaga 1. Naturvärdesobjekt
Totalt identifierades 88 naturvärdesobjekt under inventeringen i Åredalen 2020.
Objekten redovisas, färglagda efter naturvärdesklass, på kartbilder som är indelade efter
geografiska områden och väderstreck. Efter varje kartbild följer beskrivningar med text och
foto för de objekt som är synliga i respektive kartbild.

Figur 1. Översiktskarta över inventeringsområdets västliga delar. Naturvärdesobjekten är färglagda efter bedömt
naturvärde enligt klassningen i SIS-standarden. 1= Högsta, 2= Högt, 3= Påtagligt, 4=Visst. Ett flertal objekt
ligger inom ”fjällnära gränsen”. Åtgärder i fjällnära skog kan kräva tillstånd från Skogsstyrelsen.
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Figur 2. Kartbild över inventeringsområdets västligaste delar. Naturvärdesobjekten är färglagda efter bedömt
naturvärde enligt klassningen i SIS-standarden. 1= Högsta, 2= Högt, 3= Påtagligt, 4=Visst. Objekten beskrivs i
följande avsnitt enligt nummerordningen som generellt går från väst till öst. Objekt 12, 13 och 14 berör Natura
2000-området Åreälven.
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Objekt 1

Figur 3. Objekt 1. Hänsynsyta.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
3
Påtagligt
Visst
Saknas
Granticka, kärrfibbla,
nordisk stormhatt,
revlummer

Motivering
Död ved, olikåldrighet samt skyddszonen det
utgör mot älven gör att objektet har Påtagligt
biotopvärde.
Några naturvårdsarter noterades vilket ger ett
Visst artvärde.
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Beskrivning
Hänsynsyta mot älv. Tätstammig och
skiktad granskog, ca 90 - 125 år. Gamla
träd (över 180 år) förekommer
sparsamt. Det finns även inslag av
medelålders björk och sälg. Död ved
förekommer allmänt som förrötade
lågor och sparsamt som stående döda
granar vilka är hårda och uppenbarligen
”nyare”. Tämligen mycket grå
hänglavar. Fältskiktet utgörs av lågörter,
gräs och blåbär. Ett antal små bäckar
kantade av högörter rinner genom
området.

Objekt 2

Figur 4. Objekt 2. Igenväxande gräsmark.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Gräsmark
4
Visst
Visst
Saknas

Beskrivning
Igenväxande gräsmark med gran och asp.
Området har möjligen varit slåttermark
förr och kan enkelt restaureras.
Fältskiktet utgörs av örter såsom kovall,
midsommarblomster, blodrot och
brudborste m.m.

Blodrot, brudborste
prästkrage

Motivering
Hävdpräglade gräsmarker är av betydelse för
biologisk mångfald och har ofta ett visst värde
i sig även om de bedöms vara igenväxande,
eftersom det är en minskande biotop i
landskapet. Aktuellt område har fortfarande
en relativt öppen och hävdpräglad struktur
och bedöms lätt kunna restaureras. Därmed
bedöms området ha ett Visst biotopvärde.
Tre naturvårdsarter noterades vilket ger ett
Visst artvärde.
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Objekt 3

Figur 5. Objekt 3. Igenväxande betesmark.

Naturtyp
Gräsmark
Naturvärdesklass
4
Biotopvärde
Visst
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Brudborste
Motivering
Hävdpräglade gräsmarker är av betydelse för
biologisk mångfald och har ofta ett visst
värde i sig även om de bedöms vara
igenväxande, eftersom det är en minskande
biotop i landskapet. Aktuellt område har
fortfarande en relativt öppen och
hävdpräglad struktur och bedöms lätt kunna
restaureras. Därmed bedöms området ha ett
Visst biotopvärde.
Endast en naturvårdsart noterades vilket ger
ett Lågt artvärde.
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Beskrivning
Kan sannolikt ha varit betesmark tidigare
men börjar växa igen med inslag av ung
asp och gran, medelålders björk och gran
samt enstaka vide. Fältskiktet utgörs av
örter såsom kråkvicker, brudborste,
midsommarblomster och älggräs.
Gräsmarken bedöms gå att restaurera.

Objekt 4

Figur 6. Objekt 4. Äldre granskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
3
Visst
Visst
9050
Garnlav, kransrams,
kärrfibbla, nordisk
stormhatt, ormbär, torta

Motivering
Äldre skog med rörligt markvatten och inslag
av örtrika fuktstråk. Fläckvis 2-skiktat. Längst i
norr finns en fläck med lågt värde.
Sammantaget ger detta ett Visst biotopvärde.
Förekomst av några naturvårdsarter ger ett
Visst artvärde.
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Beskrivning
Äldre, aningen olikåldrig granskog på frisk
till fuktig mark med rörligt markvatten.
Fuktstråk samt enstaka liten porlande
bäck finns i området. I fuktstråken växer
högörter såsom nordisk stormhatt, torta,
stenbär, kransrams, kärrfibbla och
skogsfräken. Granarna är ofta tämligen
grova och ca 120–150 år. Längst i norr är
det nyröjt men det finns även 50-årig
gran samt sparsamt med ung björk.
Det är sparsamt med lågor, liksom
garnlav. En välanvänd stig går genom
området.

Objekt 5

Figur 7. Objekt 5. Medelålders granskog med inslag av björk.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
4
Lågt
Visst
Saknas

Beskrivning
Medelålders granskog med inslag av
björk. Äldre gran, ca 150 år förekommer
sparsamt. Området är tämligen
tätstammigt och 2-skiktat. Död ved
förekommer sparsamt som lågor av gran
och gråal. Marken är frisk och fuktig med
ett fältskikt av högörter som kärrfibbla,
nordisk stormhatt och skogsfräken.

Kärrfibbla, nordisk
stormhatt, torta

Motivering
Naturskogselement förekommer endast
sparsamt vilket ger ett Lågt biotopvärde.
Några naturvårdsarter förkommer vilket ger
ett Visst artvärde.
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Objekt 6

Figur 8. Objekt 6. Surdråg

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Våtmark
3
Visst
Visst
Saknas

Beskrivning
Fuktig mark med viss källpåverkan i
sydvänd sluttning. Ganska artrikt fältskikt
som domineras av högörter såsom
humleblomster, brudborste, nordisk
stormhatt, kärrfibbla, flädervänderot och
älggräs. Andra intressanta arter är
brudsporre, tvåblad och slåtterblomma.
Trädskiktet utgörs av gles planterad gran
(ca 20 år), samt hårt betad lövsly av mest
björk och sälg, men även gråal
förekommer. I bottenskiktet noterades
källmossa.

Brudsporre,
brudborste,
humleblomster,
hårstarr, knagglestarr,
källmossa, liten
blåklocka, nordisk
stormhatt, ormrot,
slåtterblomma,
tvåblad, åkerskallra

Motivering
Våtmark i sydvänd sluttning med
källpåverkan och arter som indikerar
rikkärrstyp. Stark mänsklig påverkan genom
granplantering. Sammantaget ger detta ett
Visst biotopvärde.
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Ett flertal naturvårdsarter noterades varav
flera indikerar rikare kärrtyp. Detta ger ett
Visst artvärde.
Objekt 7

Figur 9. Objekt 7. Hänsynsyta gran.

Naturtyp
Skog
Naturvärdesklass
3
Biotopvärde
Påtagligt
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Saknas
Motivering
Träd med hög ålder och relativt stort inslag av
död ved ger ett Påtagligt biotopvärde.
Inga naturvårdsarter noterades varför
artvärdet bedöms vara Lågt.
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Beskrivning
Kvarlämnad hänsynsyta med äldre gran
(ca 150 år). Tämligen mycket död ved i
form av förrötade lågor. Marken är frisk
och fältskiktet består till stor del av
ekbräken.

Objekt 8

Figur 10. Objekt 8. Rikkärr.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Våtmark
2
Påtagligt
Påtagligt
7230

Beskrivning
Trädbevuxet rikkärr med kalkgynnade
växter. I fältskiktet finns högörter såsom
tvåblad, kärrspira och vattenklöver.

Gräsull, kärrspira,
tvåblad, vattenklöver

Motivering
Översilat och kalkpåverkat rikkärr.
Biotopvärdet är Påtagligt.
Naturvårdsarter och andra kalkgynnade arter
förekommer vilket ger ett Påtagligt artvärde.
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Objekt 9

Figur 11. Objekt 9. Olikåldrig gransumpskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
3
Visst
Visst
Saknas
Garnlav, kransrams,
kärrfibbla, nordisk
stormhatt, obestämda
nycklar, tvåblad

Motivering
Olikåldrig skiktad gransumpskog, gammal gran
samt tämligen stort inslag av löv ger ett Visst
biotopvärde.
Några naturvårdsarter förekommer vilket ger
ett Visst artvärde.
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Beskrivning
Olikåldrig gransumpskog som är 2- till 3skiktad (ca 50–150 år). Gammal gran
(över 180 år), förekommer sparsamt.
Området är tämligen tätstammigt då det
finns ganska mycket klen björk och ung
gråal. Även sälg förekommer sparsamt.
Luckigare fläckar finns samt enstaka
enbuskar och ganska mycket videsnår.
Fältskiktet består av högörter och friska
fläckar med blåbär.
I området finns också en skidled.
Skogens pärlor (Skogsstyrelsen) visar att
nästan hela objektet ligger inom en
sumpskog av preliminär klass 3.

Objekt 10

Figur 12. Objekt 10. Medelålders granskog

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
4
Lågt
Visst
Saknas

Beskrivning
Smått olikåldrig och skiktad granskog på
frisk och fuktig mark med arter som
blåbär, ekbräken, ekorrbär, harsyra,
nordisk stormhatt, kärrfibbla och älggräs
mm. Tämligen grov gran (ca 120 år) och
relativt mycket granlågor som ofta är
Garnlav, granticka,
vindfällda. Det finns även inslag av gråal
kärrfibbla, nordisk
stormhatt, torta, tvåblad och björk. Längst i väster fanns det vid
inventeringen rinnande vatten men det
Motivering
är osäkert om det är en bäck eller bara
Det är visserligen äldre, skiktad skog och det
finns ganska mycket död ved men då området efter regn.
Området är påverkat av mänsklig
är starkt påverkat av avverkning bedöms
aktivitet med en gammal väg i norr och i
biotopvärdet vara Lågt.
västra delen av området är det nyligen
Förekomst av några olika naturvårdsarter ger
avverkat med flera stickvägar.
ett Visst artvärde.
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Objekt 11

Figur 13. Objekt 11. Äldre granskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
3
Påtagligt
Visst
Saknas
Granticka, gulnål,
kärrfibbla, nordisk
stormhatt, skinnlav,
torta

Motivering
Förekomst av många värdefulla element
(lågor, torrträd, högstubbar, lövträd, gamla
granar, skiktning, diameterspridning, grova
träd och näringsrik mark), ger ett Påtagligt
biotopvärde.
Några naturvårdsarter förekommer vilket ger
ett Visst artvärde.
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Beskrivning
Äldre, delvis örtrik, granskog på frisk till
fuktig mark med viss skiktning och ganska
stor diameterspridning. Gamla granar
(närmare 200 år), förekommer tämligen
allmänt. Det finns inslag av björk, sälg,
asp och rönn. Området är måttligt
påverkat av skogsbruk men det finns
ändå torrträd, högstubbar och lågor av
främst gran men även av lövträd.
En liten aspskog kan urskiljas längst ner i
söder mot Indalsälven. Det växer rikligt
med skinnlav på flera av asparna men
inga andra signalarter noterades där.
Förvånansvärt få naturvårdsarter
observerades med tanke på förekomsten
av värdefulla element.

Objekt 12

Figur 14. Objekt 12. Igenväxande mark.

Naturtyp
Igenväxningsmark
Naturvärdesklass
4
Biotopvärde
Visst
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Brudborste, ängsskallra
Motivering
Hävdpräglade gräsmarker är av betydelse för
biologisk mångfald och har ofta ett visst värde i
sig även om de bedöms vara igenväxande,
eftersom det är en minskande biotop i
landskapet. Aktuellt område har fortfarande en
relativt öppen och hävdpräglad struktur och
bedöms lätt kunna restaureras. Därmed
bedöms området ha ett Visst biotopvärde.
Endast två naturvårdsarter noterades varför
artvärdet bedöms som Lågt.

16

Beskrivning
Igenväxande mark med högörter som
mjölkört och älggräs m.m. Sannolikt
tidigare betat och bedöms gå att
restaurera.
Objektet berör Natura 2000-området
Åreälven.

Objekt 13

Figur 15. Objekt 13. Bäckskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
1
Högt
Högt
9010

Beskrivning
Äldre granskog längs naturlig skogsbäck.
Trädskiktet uppvisar stor
dimensionsspridning, samt viss skiktning
och åldersspridning. Gamla granar
förekommer tämligen allmänt. Marken är
frisk till fuktig med ett ganska artrikt
Brunpudrad nållav,
bottenskikt. Fältskiktet domineras av
finbräken, garnlav,
granticka, gulnål, jungfru högörter och även det är ganska artrikt.
Förekomst av flera ovanliga lavar indikerar
marie nycklar,
hög luftfuktighet. Stående och liggande
kransrams, kärrfibbla,
död ved av framförallt gran förekommer i
liten sotlav, nordisk
olika nedbrytningsstadier. I områdets östra
stormhatt, rödbrun
gräns finns några delar med något svagare
blekspik,
naturvärde.
skogshakmossa, torta,
vitgrynig nållav.
Större delen av området är utpekat som
nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Objektet
Från artportalen:
berör även Natura 2000-området Åreälven
Granticka, harticka,
njurlavar, rödbrun
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blekspik, skrovellav,
ullticka

samt ligger inom gränsen för fjällnära
skog.

Motivering
Förekomst av många naturskogselement och
andra värdefulla strukturer (Lågor, torrträd,
högstubbar, rönn, högört, bäck, torrlagda
bäckfåror, gamla och grova träd, fuktig mark,
luftfuktighet, skiktning, och gråal) ger ett
Högt biotopvärde.
Förekomst av många naturvårdsarter och en
nedom fjällen sällsynt art (Stjärnbräcka), ger
ett Högt artvärde.
Objekt 14

Figur 16. Objekt 14. Yngre granskog av högörtstyp.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper

Skog
3
Visst
Visst
Saknas

Beskrivning
Sydvästvänd sluttning med ung, ganska tät
gallringskog som domineras av gran men
med ett påtagligt inslag av björk, gråal och
sälg. Naturskogselement förekommer men
mycket sparsamt. Det intressanta med
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Naturvårdsarter

Brudsporre, grönkulla,
grönpyrola, jungfru
marie nycklar, kärrfibbla,
mörk husmossa, nordisk
stormhatt,
skogshakmossa
slåtterblomma, torta

området är marken och hydrologin samt
lövrikedomen. Trots ett djupt dike i
nordväst är marken fuktig till blöt med
rörligt markvatten. Flera små bäckar rinner
ned för sluttningen. Fältskiktet utgörs av
högörter.
Objektet berör Natura 2000-området
Åreälven samt ligger inom gränsen för
fjällnära skog.

Motivering
Det finns vissa värdefulla element (rörligt
markvatten, bäckar, en välbehållen
markflora av högörter, lågor och enstaka
gamla granar) som motiverar Visst värde,
men då området är tidigare kalavverkat
bedöms det unga trädskiktet av främst gran
inte ha något värde, vilket sänker
biotopvärdet som helhet till lågt värde.
Ett flertal naturvårdsarter påträffades och
artvärdet bedöms som Visst.

Objekt 15
Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
3
Visst
Påtagligt
Saknas

Beskrivning
Allmän förekomst av äldre gran (ca 120–
160 år) samt sparsamt med gamla granar
(ca 180 - 200 år). Det är även sparsamt
med naturskogselement men det finns ett
stort inslag av ungt löv, främst björk. I
norra delen finns ett flertal gamla, grova
avverkade stubbar. Marken är fuktig till
blöt och bitvis frisk i norr. Översilning
förekommer och små bäckar finns.
Fältskiktet består till stor del av högörter.

Brunpudrad nållav,
garnlav, jungfru marie
nycklar, källmossa,
kärrfibbla, nordisk
stormhatt, torta,
Vitgrynig nållav,
ängsnycklar

Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.

Motivering
Inslag av gamla träd och fuktig död ved ger
ett Visst biotopvärde.
Flertalet naturvårdsarter ger ett Påtagligt
artvärde.
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Objekt 16

Figur 17. Objekt 16. Gräsmark

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Gräsmark
3
Visst
Visst
Saknas

Beskrivning
Gräs- och örtbeväxt sluttning med inslag
av lövsly. Centralt finns en
översilningsfuktäng.

Blodrot, brudborste,
knagglestarr, källmossa
kärrsälting, ormrot,
slåtterblomma, tätört,
åkerskallra, ängsskallra

Motivering
Hävdpräglade gräsmarker är av betydelse för
biologisk mångfald och har ofta ett visst
värde i sig även om de bedöms vara
igenväxande, eftersom det är en minskande
biotop i landskapet. Aktuellt område är en
översilad sluttning vilket ger ett Visst
biotopvärde.
Förekomst av ett flertal naturvårdsarter ger
ett Visst artvärde.
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Figur 18. Kartbild över inventeringsområdets västliga delar. Naturvärdesobjekten är färglagda efter bedömt
naturvärde enligt klassningen i SIS-standarden. 1= Högsta, 2= Högt, 3= Påtagligt, 4=Visst. Objekten beskrivs i
följande avsnitt enligt nummerordningen som generellt går från väst till öst.
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Objekt 17

Figur 19. Objekt 17. Igenväxande gräsmark.

Naturtyp
Igenväxningsmark
Naturvärdesklass 4
Biotopvärde
Visst
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Brudborste, kransrams
Motivering
Hävdpräglade gräsmarker är av betydelse
för biologisk mångfald och har ofta ett visst
värde i sig även om de bedöms vara
igenväxande, eftersom det är en minskande
biotop i landskapet. Aktuellt område har
fortfarande en relativt öppen och
hävdpräglad struktur och bedöms lätt
kunna restaureras. Därmed bedöms
området ha ett Visst biotopvärde.
Endast två naturvårdsarter noterades vilket
ger ett Lågt artvärde.

Beskrivning
Igenväxande mark med mycket mjölkört
och en hel del grenrör. Sparsamt med
brudborste, röllika och hundäxing.
Avgränsas naturligt av järnväg.
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Objekt 18

Figur 20. Objekt 18. Yngre lövskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
4
Visst
Lågt
Saknas
Björktrast, brudborste,
filtlav, nordisk
stormhatt, torta,
tvåblad

Motivering
Den rikliga förekomsten av sälg och inslaget
av bäckmiljön ger ett Visst bioptovärde.
Få förekomster av naturvårdsarter ger ett
Lågt artvärde.
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Beskrivning
Lövskog med mjölkört. Främst yngre sälg
och björk. Sparsamt med äldre björk (ca 80
år), samt enstaka medelålders asp och
gran. Även ung asp finns, liksom enstaka
gråal.
En slingrig bäck med grusig och lerig
botten utgör en bra biotop för groddjur.
Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.

Objekt 19

Figur 21. Objekt 19. Triviallövskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
3
Visst
Visst
Saknas

Beskrivning
Triviallövskog som till största delen består
av medelålders sälg med ett sparsamt
inslag av äldre sälg samt medelålders asp.
Det finns även inslag av gråal. Det finns en
slingrig bäck med grusig och lerig botten
som utgör en bra biotop för groddjur.
Längs bäcken växer björk och viden. Död
ved förekommer i form av sälglågor.
Fältskiktet utgörs av högörter.

Brudborste,
kransmossa,
stormhatt, stuplav,
torta, tvåblad

Motivering
Sälg-och asprik skog är i sig en ganska ovanlig
biotop och i aktuellt område finns död ved
samt inslag av äldre sälg vilket ger ett Visst
biotopvärde.
Naturvårdsarter och andra kalkgynnade arter
noterades vilket get ett Visst Artvärde.
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Objekt 20

Figur 22. Objekt 20. Strand.

Naturtyp
Strand
Naturvärdesklass
4
Biotopvärde
Visst
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Saknas
Motivering
Närheten till vatten och stort inslag av olika
lövträd ger ett Visst biotopvärde.
Då inga naturvårdsarter noterades är
artvärdet Lågt.

Beskrivning
Strandskog med ung till medelålders gråal,
björk och sälg. Även enstaka gran.
Fältskiktet består främst av mjölkört.
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Objekt 21

Figur 23. Objekt 21. Medelålders blandskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
4
Lågt
Visst
Saknas

Beskrivning
Gallrad medelålders blandskog på
näringsrik sydsluttning. Stort inslag av
medelålders björk och ung sälg, samt
sparsamt inslag av grov gran (ca 120 år).
Det finns ett sparsamt inslag av lågor av
både gran och löv.
I fältskiktet förekommer mycket torta och
nordisk stormhatt.

Gränsticka, kransrams
kärrfibbla, nordisk
stormhatt, torta
trådticka

Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.

Motivering
Näringsrik granskog med lövträd är en
minskade biotop men det aktuella området
är nyligen gallrat och det finns få värdefulla
strukturer som gamla träd och död ved,
vilket ger ett Lågt biotopvärde.
Några naturvårdsarter noterades vilket ger
ett Visst artvärde.
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Objekt 22

Figur 24. Objekt 22. Näringsrik granskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
3
Visst
Visst
Saknas
Grantaggsvamp,
granticka, kransmossa,
kransrams, kärrfibbla,
svavelriska, torta

Motivering
Olikåldrighet, inslag av grov gran och
vindfällen samt marktypen ger ett Visst
biotopvärde.
Flera naturvårdsarter noterades, varav
nordisk stormhatt och torta förekommer i
stor mängd. Artvärdet är därmed Visst.

Beskrivning
Näringsrik granskog i sydsluttning med
högörter som torta, nordisk stormhatt,
kransrams, stenbär och ekbräken. I
bottenskiktet finns vägg- och husmossa
samt fläckar med kransmossa. Skogen är
ogallrad och det finns sparsamt med grova,
äldre naturvårdsgranar. I övrigt är
granarna medelålders. Det finns även ett
tämligen stort inslag av ung till
medelålders björk och sälg.
Död ved består mest av klenare löv samt
vindfälld gran. Här och var finns fuktiga
sumpdråg med skogsfräken och vitmossor.
Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.
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Objekt 23

Figur 25. Objekt 23. Äldre näringsrik granskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde

Skog
3
Visst

Beskrivning
Näringsrik granskog i sydsluttning med
högörter som torta och nordisk stormhatt.
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Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Visst
Saknas
Kärrfibbla, ormbär,
nordisk stormhatt,
rosenticka, rynkskinn,
svavelriska, torta,
ullticka

Motivering
Äldre skog med äldre, grova träd och relativt
mycket död ved ger ett Visst biotopvärde.
Flera naturvårdsarter noterades, varav
nordisk stormhatt och torta förekommer i
stor mängd. Artvärdet är därmed Visst.

Ungefär hälften av granarna grova (ca 130
år), och hälften är medelålders. Det finns
en bäck med stenig botten som är omgiven
av torta och ormbunkar. Död ved är främst
vindfällda granar men enstaka lågor är
förruttnade.
Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.

Objekt 24

Figur 26. Objekt 24. Ung lövskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde

Skog
4
Visst
Lågt

Beskrivning
Näringsrik mark med ung till medelålders
gråal och sälg, samt underväxt gran.
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Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Saknas

I fältskiktet finns bl.a. torta, älggräs och
smörblommor. Död ved finns i klen
dimension, både stående och liggande. I
områdets nordöstra del finns även
medelålders asp och enstaka grov gran
samt hårda granlågor.
Området är förmodligen påverkat av
närliggande deponi.

Nordisk stormhatt,
torta, tvåblad,
ullticka.
Från artportalen:
brudborste, jungfru
marie nycklar, torta

Motivering
Det finns ett stort inslag av löv och död ved
men skogen är relativt ung och området är
påverkat av mänsklig aktivitet. Sammantaget
ger det ett Visst biotopvärde.
Få naturvårdsarter ger ett Lågt artvärde.
Objekt 25

Figur 27. Objekt 25. Medelålders granskog medmycket död ved.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde

Skog
4
Visst
Lågt

Beskrivning
2-skiktad granskog med ett yngre skikt
runt 50 år och ett äldre medelålders skikt.
Fläckvis finns det rikligt med förrötade
30

Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Kråka, torta
Motivering
Mängden död ved ger ett Visst biotopvärde.
Endast två naturvårdsarter ger ett Lågt
artvärde.

lågor varav de flesta är hårda. En del
stående död ved. Öster om bäcken finns
grova granar och inslag av asp.
I bottenskiktet finns husmossa och i
fältskiktet harsyra, ekbräken och enstaka
torta.

Objekt 26

Figur 28. Objekt 26. Slalombacke.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Gräsmark
4
Visst
Visst
Saknas

Beskrivning
Slalombacke med arter såsom ängsskallra,
daggkåpa, röllika, skräppa, ärtväxter och
vide m.m.

Brudborste, daggkåpa,
ängsskallra
Från artportalen:
brunklöver

Motivering
31

Hävdade gräsmarker har ett värde i sig, och
skötseln av slalombacken håller marken
öppen från igenväxning. Även om den
mänskliga påverkan är stor i det aktuella
området ger det ett Visst biotopvärde.
Ett fåtal naturvårdsarter ger ett Visst
artvärde.
Normalt sett brukar Visst biotopvärde och
Visst artvärde ge ett Påtagligt naturvärde
men då aktuell mark är så starkt påverkad av
mänsklig aktivitet bedöms naturvärdet vara
Visst (naturvärdesklass 4).

Figur 29. Kartbild över inventeringsområdets västliga delar. Naturvärdesobjekten är färglagda efter bedömt
naturvärde enligt klassningen i SIS-standarden. 1= Högsta, 2= Högt, 3= Påtagligt, 4=Visst. Objekten beskrivs i
följande avsnitt enligt nummerordningen som generellt går från väst till öst. Objekt 27 berör Natura 2000området Åreälven.
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Objekt 27

Figur 30. Objekt 27. Yngre, medelålders blandskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

skog
4
Lågt
Visst
Saknas

Beskrivning
Blandskog med unga till medelålders träd
av framförallt gran och björk med ett
varierat inslag av asp, rönn, sälg och gråal.
Längst i sydväst finns även inslag av tall
och i östra delen är det lövdominerat.
Marken sluttar söderut och är påverkad av
rörligt markvatten, vilket avspeglas i
högörtsvegetationen. Det finns enstaka
äldre granar i fuktstråk och enstaka lågor
förekommer.

Kransrams, kärrfibbla,
nordisk stormhatt,
nordlundarv,
revlummer, rostfläck,
svavelriska, torta

Motivering
Skogen är lövrik men saknar nästan helt
äldre träd och död ved. Därmed bedöms
biotopvärdet vara Lågt.
Några naturvårdsarter förekommer och
örtvegetationen är rik. Sammantaget ger det
ett Visst artvärde.
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Objektet berör Natura 2000-området
Åreälven.

Objekt 28

Figur 31. Objekt 28. Yngre, medelålders skog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
4
Visst
Visst
Saknas
Brudborste, kärrfibbla,
nordisk stormhatt,
ormbär, korallblylav,
kransrams, skrovellav,
stuplav, svavelriska,
torta

Motivering
Medelålders till ung skog utan
naturskogstrukturer. Skogen är lövrik men
saknar till stor del död ved och äldre träd
även om vissa granar är högväxta och grova.
Sammantaget bedöms biotopvärdet vara
Visst.
Flera naturvårdsarter och en i övrigt rik
örtvariation ger ett Visst artvärde.
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Beskrivning
Blandskog med unga till medelålders träd
av framförallt gran och björk med ett
varierat inslag av asp, rönn, sälg och gråal.
Östra delen av området domineras av
gran. Marken sluttar söderut och är
påverkad av rörligt markvatten, vilket
avspeglas i högörtsvegetationen. Enstaka
äldre granar i fuktstråk, annars
unga/medelålders träd. Enstaka lågor
förekommer.
Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.

Objekt 29

Figur 32. Objekt 29. Litet sluttande rikkärr.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Våtmark
2
Påtagligt
Påtagligt
7230

Beskrivning
Svagt sluttande kärr med glest stående
granar och björkar. Kärret sträcker sig
delvis ut i kraftledningsgatan. I
bottenskiktet finns brunmossor och
fältskiktet är artrikt.

Brudsporre, fjällruta,
fjällskära, gräsull,
hirsstarr,
knagglestarr,
slåtterblomma, snip,
späd skorpionmossa
stjärnstarr samt
obestämda nycklar.

Motivering
Rikkärr med opåverkad hydrologi ger ett
Påtagligt biotopvärde.
Förekomst av ett flertal naturvårdsarter ger
ett Påtagligt artvärde.
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Objekt 30

Figur 33. Objekt 30. Granskog av högörtstyp.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
3
Visst
Visst
9050

Beskrivning
Granskog med åldersspridning, måttligt
med äldre träd och lågor i olika
nedbrytningsstadier.
Enstaka granar är väldigt högväxta.
Högörter finns i stora delar av ytan.

Fjällig taggsvamp,
granticka, kransrams,
kärrfibbla, revlummer,
stormhatt, svavelriska,
torta

Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.

Motivering
Näringsrik granskog med vissa
naturskogskvaliteter såsom äldre träd och
död ved ger ett Visst biotopvärde.
Flera naturvårdsarter påträffades vilket ger
ett Visst artvärde.
Objekt 31
Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper

Åkermark
4
Visst
Lågt
Saknas

Beskrivning
Slåttervall med främst bredbladigt gräs
men även inslag av brudborste, daggkåpa
och vitmåra.
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Naturvårdsarter

Brudborste,
ängsskallra

Motivering
Hävdade gräsmarker har ett värde i sig då
det är en mindre vanlig biotop. Aktuellt
område slåttras vilket ger ett Visst
biotopvärde.
Endast en naturvårdsart förekommer vilket
ger ett Lågt artvärde.
Objekt 32
Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Gräsmark
4
Lågt
Visst
Saknas

Beskrivning
Gräsmark med fläckvis mycket brudborste.
I övrigt arter såsom daggkåpa, prästkrage,
rödklöver, röllika, obestämd skallra,
tuvtåtel, sydvårbrodd och älgört.

Brudborste,
prästkrage,
sydvårbrodd samt
obestämd skallra

Motivering
Gräsmark med stor mänsklig påverkan ger
Lågt biotopvärde.
Några naturvårdsarter och en artvariation i
övrigt ger ett Visst artvärde.
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Objekt 33

Figur 34. Objekt 33. Järnvägsvall och grusväg.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Infrastruktur och
bebyggd mark
4
Lågt
Visst
Saknas

Beskrivning

Jungfrulin,
prästkrage,
stormhatt, torta

Motivering
Området är starkt påverkat och biotopvärdet
bedöms vara Lågt.
Några naturvårdsarter påträffades vilket ger
ett Visst artvärde.
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Järnvägsvall med grov makadam och
sluttning ner mot grusväg som löper
parallellt. Sluttningen är näringsrik med
arter såsom hallon, mjölkört, renfana
tussilago och älggräs. Det finns även
fläckar med hävdgynnade arter som
prästkrage och jungfrulin. En mer eller
mindre sammanhängande ridå av löv och
buskar växer mellan järnväg och grusväg.

Objekt 34

Figur 35. Objekt 34. Granskog av högörtstyp med varierat lövinslag.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
3
Visst
Påtagligt
Saknas

Beskrivning
Granskog med varierad täthet,
stamgrovlek, ålder och höjd. Enstaka äldre
granar. Större delen av skogen är av
högörtstyp med rörligt markvatten på
svagt sluttande mark.
Kransrams, kärrfibbla, Fältskiktet består av arter som bl. a.
brudborste, stormhatt, kärrfibbla och
nordisk stormhatt,
torta. Gamla avverkade stubbar visar att
nordlundarv
skogen är påverkad av äldre skogsbruk.
revlummer, svart
Lövinslaget varierar med stor andel löv i
trolldruva,
västra delen och längst i öster. Den västra
svavelriska, torta
delen är av igenväxningskaraktär. Lövträd
Motivering
Naturskogsstrukturer förekommer sparsamt är framförallt björk och gråal med även
rönn, hägg, sälg och asp förekommer. Asp
men det rörliga markvattnet och
näringsrikedomen ger ett Visst biotopvärde. finns främst i bryn mot öppnare mark. I
Ett flertal naturvårdsarter förekommer vilket västra delen finns ett par mindre
gräsmarksytor.
ger ett Påtagligt artvärde.
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Objekt 35

Figur 36. Objekt 35. Fuktig strandäng.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Gräsmark
3
Visst
Visst
6410
Blodrot, knagglestarr
kärrspira,
slåtterblomma,
trådstarr, vattenklöver,
ängsvädd

Motivering
Hävdpräglade gräsmarker är av betydelse för
biologisk mångfald och har ofta ett visst
värde i sig eftersom det är en minskande
biotop i landskapet. Aktuellt område är
fuktigt med en varierad flora. Biotopvärdet
bedöms därmed vara Visst.
Det förekommer flera naturvårdsarter vilket
ger ett Visst artvärde.
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Beskrivning
Fuktig gräsmark mellan skogsbryn och sjö
som domineras av starr, vattenklöver,
kråkklöver och älgört. Det finns även
mycket örter såsom ängsvädd, blodrot,
slåtterblomma och kärrspira. I brynmiljön
finns mycket löv och viden. Enstaka buskar
och småträd växer även ute på
gräsmarksytan. Arterna som förekommer
tyder på att området tidigare har hävdats.

Objekt 36

Figur 37. Objekt 36. Vallodling.

Naturtyp
Åkermark
Naturvärdesklass
4
Biotopvärde
Visst
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Saknas
Motivering
Vallodlingen saknar värde men videbuskarna
och diket utmed kanterna ger ett Visst
biotopvärde. Vide bidrar som
nektar/pollenkälla under våren och diket är
bra för groddjur m.m.
Inga naturvårdsarter påträffades varför
artvärdet bedöms som Lågt.
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Beskrivning
Två ytor vall som delas av litet dike (ej
vattenförande vid besök). Näringsgynnad
flora på vallen med arter såsom
maskrosor, skräppor, timotej, tuvtåtel och
daggkåpa. Utmed kanter och i dike växer
mjölkört, älggräs samt spridda buskar, av
framförallt viden.

Objekt 37

Figur 38. Objekt 37. Vallodling.

Naturtyp
Åkermark
Naturvärdesklass
4
Biotopvärde
Visst
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Brudborste
Motivering
Vallodlingen saknar biotopvärden men diket
och de lövrika brynen ger ett Visst värde.
Endast en naturvårdsart noterades varför
artvärdet bedöms vara Lågt.
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Beskrivning
Vall i sluttning som delas av litet dike (ej
vattenförande vid besök). Näringsgynnad
flora på vallen med arter som maskrosor,
tuvtåtel, daggkåpa, midsommarblomster
och brudborste m.m. Utmed kanter och
dike växer älggräs, mjölkört och björnloka.
Brynet är löv - och buskrikt med bl.a. björk,
asp, sälg, rönn och viden.

Objekt 38

Figur 39. Objekt 38. Yngre- medelålders blandskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
4
Lågt
Visst
Saknas
Brudborste,
kransrams, kärrfibbla,
nordlundarv,
stormhatt, ormbär,
svavelriska, torta
samt obestämda
nycklar

Motivering
Det rörliga markvattnet har stor betydelse
för floran, men skogen är ung till
medelålders och saknar naturskogstrukturer
varför området sammantaget har Lågt
biotopvärde.
Förekomst av flera naturvårdsarter och en
rik örtflora ger ett Visst artvärde.
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Beskrivning
Blandskog med unga till medelålders träd
av framförallt gran och björk men även ett
varierat inslag av asp, rönn, sälg, hägg och
gråal. Marken sluttar och är påverkad av
rörligt markvatten vilket avspeglas i
högörtsvegetationen. Andelen löv är högst
mot angränsande vallodling. I brynen finns
enstaka odlingsrösen. Äldre
avverkningsstubbar visar att skogen har
påverkats av skogsbruk. I västra delen av
området finns delvis igenväxningskaraktär.
Okänd art av fingersvamp noterades i
området (ramaria sp).

Objekt 39

Figur 40. Objekt 39. Blandskog av högörtstyp.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
3
Visst
Visst
Saknas

Beskrivning
Granskog med varierat inslag av löv, främst
björk och gråal. Större delen av skogen är
av högörtstyp med arter som bl.a. torta,
stormhatt, kärrfibbla och brudborste.
Marken är sydsluttande med rörligt
markvatten. Gamla avverkade stubbar
Brudborste,
brudsporre, kransrams, vittnar om att skogen är påverkad av äldre
skogsbruk. Centralt finns ett par mindre
kärrfibbla, nordisk
öppnare ytor, förmodligen har det tidigare
stormhatt, ormbär,
prästkrage, revlummer, varit slåttermark eller skogsbetesmark.
Merparten av träden är medelålders eller
torta, tvåblad
yngre. Enstaka äldre granar finns utmed
Motivering
Biotopvärdet är främst knutet till det rörliga fuktstråk och enstaka lågor förekommer.
En bilväg finns i västra delen.
markvattnet och näringsrikedomen.
Naturskogstrukturer är sparsamt
förekommande (enstaka förrötade lågor och Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.
enstaka grova/äldre granar). Sammantaget
ger detta ett Visst biotopvärde.
Förekomst av flera naturvårdsarter och en
rik örtflora ger ett Visst artvärde.
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Objekt 40

Figur 41. Objekt 40. Vallodling.

Naturtyp
Åkermark
Naturvärdesklass
4
Biotopvärde
Visst
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Svartkämpar, torta
Motivering
Vallodlingen saknar biotopvärde men diket
och de lövrika brynen ger ett Visst värde.
Endast två naturvårdsarter noterades varför
artvärdet bedöms vara Lågt.

Beskrivning
Vall i sluttning med arter såsom
maskrosor, rödklöver, daggkåpa,
midsommarblomster, röllika, svartkämpar
och åkervädd. Utmed kanter och dike
växer älggräs, mjölkört, torta och
björnloka. Löv - och buskrikt bryn med bl.a.
björk, asp, sälg, rönn och viden.
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Objekt 41

Figur 42. Objekt 41. Blomrik gräsmark i kraftledningsgata.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Gräsmark
3
Visst
Visst
Saknas

Beskrivning
Blomrik sluttning under kraftledning.
Rikligt med humlor och enstaka fjärilar vid
besök (sent på säsongen). En del
hävdgynnade arter såsom svartkämpar,
käringtand och obestämd skallra. Mycket
åkervädd och fibblor som är bra för
pollinatörer växer i området.

Käringtand,
svartkämpar samt
obestämd skallra

Motivering
Gräsmarker har ett värde i sig då det är en
mindre vanlig biotop. Aktuellt område är
blomrikt och biotopvärdet bedöms därmed
vara Visst.
Ett fåtal naturvårdsarter noterades men
även riklig förekomst av arter som gynnar
pollinatörer. Sammantaget ger detta ett
Visst artvärde.
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Figur 43. Översiktskarta över inventeringsområdets östliga delar. Naturvärdesobjekten är färglagda efter bedömt
naturvärde enligt klassningen i SIS-standarden. 1= Högsta, 2= Högt, 3= Påtagligt, 4=Visst. Ett flertal objekt
ligger inom ”fjällnära gränsen”. Åtgärder i fjällnära skog kan kräva tillstånd från Skogsstyrelsen.
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Figur 44. Kartbild över inventeringsområdets östliga delar. Naturvärdesobjekten är färglagda efter bedömt
naturvärde enligt klassningen i SIS-standarden. 1= Högsta, 2= Högt, 3= Påtagligt, 4=Visst. Objekten beskrivs i
följande avsnitt enligt nummerordningen som generellt går från väst till öst.
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Objekt 42

Figur 45. Objekt 43. Bäckskog

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
2
Påtagligt
Påtagligt
Saknas

Beskrivning
Mindre del av äldre granskog längs större
bäck. Bäcken är bred och ligger i botten av
en brant nedskuren ravin. I området finns
inslag av torrträd och lågor. Fältskiktet
består till stor del av högörter.

Gytterlav, källmossa
torta, vitgrynig nållav,
ögonpyrola

Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.

Motivering
En brant bäckravin med inslag av död ved ger
ett Påtagligt biotopvärde.
Trots att området är litet observerades flera
naturvårdsarter vilket ger ett Påtagligt
artvärde.
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Objekt 43

Figur 46. Objekt 43. Högörtskog i yngre medelåldern.

Naturtyp
Skog
Naturvärdesklass
4
Biotopvärde
Visst
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Torta
Motivering
Området har en kraftigt påverkad miljö med
vissa naturliga strukturer. Det finns mycket
löv och enstaka gamla lövträd, sparsamt med
död ved samt en bäckmiljö. Sammantaget
ger detta ett Visst biotopvärde.
Endast en naturvårdsart påträffades vilket
ger ett Lågt artvärde.

50

Beskrivning
Yngre skog mellan myr och väg.
Trädskiktet domineras i söder av gran och i
norr av björk och gråal. Kraftigt fältskikt av
torta. Lågor och enstaka äldre träd
förekommer sparsamt. Det finns även en
liten bäck samt mountainbike- och
vandringsleder i området.
Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.

Objekt 44

Figur 47. Objekt 44. Fuktig lövskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
4
Visst
Lågt
Saknas

Beskrivning
Lågvuxen björkskog med tämligen stort
inslag av olikåldrig gran. De äldsta träden
finns i myrkanten. Klen död ved av björk
och sparsamt med granlågor. Marken är
fuktig med arter som blåtåtel, grenrör,
blåbär, klotstarr. Det finns även gamla
diken i området.

Knagglestarr,
kärrfibbla, torta

Motivering
Dom gamla dikena påverkar värdet negativt
men den höga andelen löv ger ett Visst
biotopvärde.
Enstaka naturvårdsarter förekommer men
främst finns det gräs och blåbär. Artvärdet
bedöms därmed vara Lågt.

Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.
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Objekt 45

Figur 48. Objekt 45. Gallrad granskog.

Naturtyp
Skog
Naturvärdesklass
3
Biotopvärde
Visst
Artvärde
Visst
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Garnlav, ullticka
Motivering
Naturvärdet finns i de grova granarna, de
äldre träden och den döda veden som
tillsammans ger ett Visst biotopvärde.
Två naturvårdsarter, båda rödlistade,
observerades vilket ger ett Visst artvärde.

Beskrivning
Äldre och grov granskog på frisk mark med
blåbär. Skogen är luckig och tämligen
nygallrad. Död ved är förrötad. Det finns
ett par gamla björkar i området.
Förekomst av äldre gran mot myren tyder
på att hänsyn har tagits mot denna.
Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.
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Objekt 46

Figur 49. Objekt 46. Medelrikkärr.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Våtmark
2
Påtagligt
Påtagligt
Saknas

Beskrivning
Öppen våtmark i sluttning med käll- och
kalkpräglad vegetation. Marken är fuktig
till blöt med några små bäckdråg här och
där. Bottenskiktet domineras av späd
skorpionmossa och guldspärrmossa.
Björnbrodd, brudsporre, Fältskiktet är artrikt men domineras av
dvärglummer, fjällruta, blåtåtel, snip, gräsull och vattenklöver.
Blommande kärlväxter förekommer
fjällskära, garnlav,
allmänt. Det finns även ett glest,
guldspärrmossa,
slumpartat buskskikt av en, margranar
gullbräcka, gräsull,
och buskformiga triviallövträd.
hårstarr, jungfru marie
nycklar, jämtstarr,
knagglestarr,
korvskorpionmossa,
källmossa, kärrfibbla,
kärrspira, kärrsälting,
späd skorpionmossa,
snip, storsileshår,
sumpnycklar, svarthö,
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tvåblad, tätört,
ängsnycklar, ögonpyrola
Från artportalen:
Brudsporre, gräsull,
jungfru marie nycklar,
tvåblad, ängsnycklar
Motivering
Käll- och kalkpåverkat rikkärr ger ett Påtagligt
biotopvärde.
Det förekommer ett flertal naturvårdsarter
och, med avseende på kärlväxter, är området
i övrigt artrikt vilket ger ett Påtagligt artvärde.
Objekt 47

Figur 50. Objekt 47. Äldre granskog av högörtstyp.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper

Skog
2
Påtagligt
Påtagligt
9050

Beskrivning
Näringsrik granskog i sydvänd sluttning.
Trädskiktet är olikåldrigt och uppvisar stor
diameterspridning. Gamla och/eller grova
träd förekommer tämligen allmänt.
Naturskogselement såsom lågor,
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Naturvårdsarter

Brudsporre,
brunpudrad nållav,
fjällruta,
gammelgranskål,
garnlav,
grantaggsvamp,
granriska, granticka,
gränsticka, gulnål,
jungfru marie nycklar,
järpe, kambräken,
knagglestarr,
kransrams, källmossa,
kärrfibbla, kärrsälting,
nordisk stormhatt,
nordtagging,
revlummer, rynkskinn,
skogshare,
slåtterblomma,
smalskaftslav,
spindelblomster,
stuplav, svarthö,
svavelriska, torta,
trådticka, tvåblad,
vitgrynig nållav,
vitmosslav,
ängsnycklar,
ögonpyrola.
Från artportalen:
skogshare

Motivering
Inslag av många naturskogselement och
andra värdefulla strukturer (gamla och grova
träd och lågor, varierat trädskikt, fuktiga
grova högstubbar, torrträd, lövlågor och
björkstubbar, rörligt markvatten, små
bäckar, brunjord och troligen inslag av kalk),
ger ett Påtagligt biotopvärde.
Många naturvårdsarter, varav ett flertal
rödlistade arter samt signalarter noterades
men området är stort och arterna förekom
glest vilket sammantaget ger ett Påtagligt
artvärde.
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högstubbar och torrträd finns i olika
nedbrytningsstadier. Många av dessa är
grova. Marken är mestadels fuktig men
friska partier finns. Fältskiktet utgörs av
blandade hög- och lågörter. Flera små
bäckar rinner genom området. En liten väg
och mountainbikebanor finns i området.
Det finns små delar inom objektet som kan
hålla högsta naturvärden (klass 1).
Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.

Objekt 48

Figur 51. Objekt 48. Björksumpskog.

Naturtyp
Skog
Naturvärdesklass
4
Biotopvärde
Visst
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Kärrfibbla
Motivering
Den stora andelen löv samt en opåverkad
hydrologi ger ett Visst biotopvärde.
Endast en naturvårdsart påträffades vilket
ger ett Lågt artvärde.

Beskrivning
Klen björksumpskog med enstaka granar
och högörter som stormhatt, kärrfibbla,
brudborste, midsommarblomster. I kanten
av området finns äldre björk.
Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.
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Objekt 49

Figur 52. Objekt 49. Ungskog med rik flora.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
4
Lågt
Påtagligt
Saknas

Beskrivning
Ung skog med främst gran och björk som
kommit upp efter slutavverkning. Längst i
nordost (strax norr om hundgården), finns
en lokal med fältgentiana.

Brudborste,
brudsporre,
fältgentiana,
kambräken,
kransrams, kärrfibbla,
torta,

Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.

Motivering
Ungskog med låga skogliga värden ger ett
Lågt biotopvärde.
Flera naturvårdsarter, varav en rödlistad ger
ett påtagligt artvärde.
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Objekt 50

Figur 53. Objekt 50. Blandskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
3
Påtagligt
Visst
Saknas
Brudborste,
fläcknycklar, gytterlav,
korallblylav, kärrfibbla,
rutlungmossa, stuplav,
torta

Motivering
Blandskog med främst löv, variation i ålder
och grovlek samt död ved ger ett Påtagligt
biotopvärde.
Det förekommer några olika naturvårdsarter
vilket ger ett Visst artvärde.
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Beskrivning
Blandskog som domineras av björk av
varierande ålder och grovlek. Enstaka
gamla björkar, både levande och döda.
Äldre granar, av vilka flertalet har kjolform,
är glest förekommande. Dock är inga
granar riktigt gamla och det finns endast
enstaka granlågor. Fältskiktet är till stor
del av högörtstyp. En markerad led passar
genom västra delen av området.
Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.

Objekt 51

Figur 54. Objekt 51. Fattigmyr.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Våtmark
2
Högt
Visst
Saknas

Beskrivning
Myr med ett begränsat trädskikt av björk
och gran. Träden är gamla och lågvuxna.
I bottenskiktet finns bland annat
tallvitmossa och brokvitmossa och i
fältskiktet växer tranbär, odon, kråkbär,
rosling, tuvull och ljung. Den östra kanten
är rikare än resten av området.

Brokvitmossa,
tallvitmossa, tuvull

Motivering
Opåverkad våtmark med senvuxna äldre träd
ger ett Högt biotopvärde.
Vegetationen på näringsfattiga myrar håller
generellt lägre artrikedom än rikkärr, men
flera typiska och karaktäristiska arter för
naturtypen motiverar ett Visst artvärde.
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Objekt 52

Figur 55. Objekt 52. Grannaturskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
2
Påtagligt
Högt
9010 med inslag av
9050
Bårdlav, garnlav,
kärrfibbla, nordisk
stormhatt, skrovellav,
smörbollar, stuplav,
vedticka, vitgrynig
nållav samt obestämda
njurlavar.

Motivering
Riklig förekomst av gammal gran, björk och
sälg samt död ved ger ett Påtagligt
biotopvärde.
Ett flertal naturvårdsarter förekommer varav
flera är rödlistade vilket ger ett Högt
artvärde.
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Beskrivning
Granskog med inslag av björk och sälg. Det
finns rikligt med gamla granar och
granlågor av varierande hårdhet, fuktighet
och nedbrytningsgrad. Även gamla björkar
och sälgar finns, de senare med skrovellav
och njurlavar.
Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.

Figur 56. Kartbild över inventeringsområdets östliga delar. Naturvärdesobjekten är färglagda efter bedömt
naturvärde enligt klassningen i SIS-standarden.1= Högsta, 2= Högt, 3= Påtagligt, 4=Visst. Objekten beskrivs i
följande avsnitt enligt nummerordningen som generellt går från väst till öst.
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Objekt 53

Figur 57. Objekt 53. Olikåldrig granskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
3
Påtagligt
Visst
Saknas
Garnlav, gräsull,
kärrfibbla, nordisk
stormhatt, torta, ullticka
samt obestämda
nycklar.

Motivering
Inslag av flera naturskogselement (gamla
träd, surdråg, löv, död ved) och tämligen
mycket björk ger ett Påtagligt biotopvärde.
Inslag av flera naturvårdsarter och enstaka
rödlistad ger ett Visst artvärde.
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Beskrivning
Olikåldrig 2-skiktad granskog på frisk-fuktig
mark med surdråg. Åldern på granarna är
ca 60 - 140 år med ett sparsamt inslag av
gammal gran (ca 180-år). Björkarna är
medelålders till gamla och förekommer
tämligen allmänt. Enstaka ung gråal växer
längs surdrågen. Död ved finns som lågor,
främst av gran, i alla nedbrytningsstadier.
Fältskiktet är varierat med blåbär och
skogsfräken samt högörter, lågörter och
bredbladiga gräs. Skidspår, stigar och
mountainebike-stig finns i området.

Objekt 54

Figur 58. Objekt 54. Myr

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Våtmark
2
Påtagligt
Påtagligt
Saknas

Beskrivning
Myr med arter såsom tuvull, ljung,
dvärgbjörk, gråstarr, rost- och tallvitmossa.
Blötare fläckar med vatten och sumpig
mark. Klen gammal björk och gran växer i
kanten av området.

Brudsporre,
knagglestarr,
storsileshår

Motivering
Odikad och opåverkad myr, dessutom med
inslag av höljor, ger ett Påtagligt
biotopvärde.
Vegetationen på näringsfattiga myrar håller
generellt lägre artrikedom än rikkärr, men
flera typiska och karaktäristiska arter för
naturtypen motiverar ett Påtagligt artvärde.

63

Objekt 55

Figur 59. Objekt 55. Fattigmyr.

Naturtyp
Våtmark
Naturvärdesklass 4
Biotopvärde
Visst
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Svarthö
Motivering
Måttligt påverkade våtmarker har ett värde i
sig, knutet bland annat till hydrologi, men
eftersom myren är starkt påverkat av dike,
cykelspår och spång bedöms biotopvärdet
vara Visst.
Endast en naturvårdsart noterades vilket ger
ett Lågt artvärde.

64

Beskrivning
Dikad fattigmyr med blåtåtel och starr. I
området finns både cykelspår och spång.

Objekt 56

Figur 60. Objekt 56. Medelålders blandskog.

Naturtyp
Skog
Naturvärdesklass
4
Biotopvärde
Visst
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Ängsnyckel
Motivering
Inslag av naturvärdesträd och död ved ger
ett Visst biotopvärde.
Endast en naturvårdsart noterades vilket ger
ett Lågt artvärde.
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Beskrivning
Medelålders granskog på frisk till fuktig
mark med högörter och blåbär. Äldre, grov
gran förekommer sparsamt. Lågor av
vindfällen, främst från gran förekommer
också. Det finns ett tämligen stort inslag av
medelålders björk i hela området, samt
yngre gråal i de fuktigare delarna.

Objekt 57

Figur 61. Objekt 57. Rikare myr.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Våtmark
2
Påtagligt
Påtagligt
Saknas

Beskrivning
Rikare myr med mycket gräsull, nycklar,
blodrot och svarthö, men även
vattenklöver och starr. Gran och björk
försöker etablera sig.

Björnbrodd, blodrot,
brudsporre, fjällskära,
gräsull, kallgräs,
kärrfibbla, kärrspira,
tvåblad, tätört,
rundsileshår, svarthö
samt obestämda nycklar

Motivering
Hydrologiskt opåverkad våtmark av den
rikare typen ger Påtagligt biotopvärde.
Förekomst av flera naturvårdsarter varav
några kalkgynnade arter ger tillsammans ett
Påtagligt artvärde.
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Objekt 58

Figur 62. Objekt 58. Slalombacke

Gräsmark
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Gräsmark
4
Visst
Visst
Saknas

Beskrivning
Ängsliknande gräsmark i slalombacke.
Terrängen varierar mellan plan och brant
och det finns en mosaik av fuktigare och
torrare delar. Arter som
midsommarblomster, humleblomster,
daggkåpa och smörblomma, men även
mjölkört och bredbladiga gräs förekommer
med ojämna mellanrum. På lite fuktigare
delar finns ängsnycklar, blodrot, svarthö
och starr.

Blodrot, brudsporre,
humleblomster,
käringtand, svarthö,
ängsnycklar

Motivering
Hävdade gräsmarker har ett värde i sig, och
skötseln av slalombacken håller marken
öppen från igenväxning. Även om den
mänskliga påverkan är stor i det aktuella
området ger det ett Visst biotopvärde.
Det förekommer näringsgynnade
igenväxningsväxter i backen, men även flera
naturvårdsarter vilket ger ett visst artvärde.
Normalt sett brukar Visst biotopvärde och
Visst artvärde ge ett Påtagligt naturvärde
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men då aktuell mark är så starkt påverkad av
mänsklig aktivitet bedöms naturvärdet vara
Visst (naturvärdesklass 4).
Objekt 59

Figur 63. Objekt 59. Medelålders, tämligen grov granskog

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
3
Påtagligt
Visst
9050

Beskrivning
Grov medelålders granskog på frisk mark
med fuktstråk. Skogen är fläckvis skiktad,
där de äldre träden når ca 150 år. Fläckvis
finns det allmänt med lågor i alla
nedbrytningsstadier. Inslag av björk med
tickor finns i enstaka fall.
Terrängen är brant och fältskiktet består
av högörter såsom kärrfibbla, torta och
stormhatt men även lågörter och blåbär.

Brudsporre,
fjällbräken, garnlav,
kärrfibbla, nordisk
stormhatt, tvåblad,
vedticka samt
obestämda nycklar

Motivering
Förekomst av död ved i alla
nedbrytningsstadier, liksom grov gran och
björk ger ett Påtagligt biotopvärde.
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Förekomst av några naturvårdsarter, mycket
högörter samt garnlav och tickor på björk ger
ett Visst artvärde.

Objekt 60

Figur 64. Objekt 60. Gammal granskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
2
Påtagligt
Påtagligt
9010 med inslag av 9050.
Brudsporre, fjällbräken,
gammelgranskål, garnlav,
granticka, gräsull,
kransrams, nordisk
stormhatt, svarthö, torta,
trådticka, vedticka samt
obestämda nycklar.
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Beskrivning
Gammal granskog med allmänt av äldre
träd (ca 185 år). Även ganska mycket
gammal björk på torr mark med häll och
fuktstråk mellan. Tickor finns på flera
björkar. Skogen är skiktad med ett klent
medelålders skikt. Enstaka rönn
förekommer. Fältskiktet består av blåbär,
hönsbär, nycklar och högörter. Manlav
förekommer allmänt på gran. Det finns
ganska mycket död ved i form av lågor,
varav ungefär hälften är gran och hälften
björk. Fläckvis finns inslag av medelålders
träd samt lägre artförekomst.

Motivering
Hög ålder och större inslag av död ved av
både gran och björk ger ett Påtagligt
biotopvärde.
Ett flertal naturvårdsarter observerades varav
flera är knutna till kontinuitetsskog. Artvärdet
är därmed Påtagligt.
Objekt 61

Figur 65. Objekt 61. Fjällnära granskog i sluttning.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
2
Påtagligt
Påtagligt
Saknas

Beskrivning
Olikåldrig, fjällnära granskog med ett stort
inslag av björk. Marken är fuktig till torr
och i fältskiktet finns odon, tuvull och
kråkbär. Det är allmänt med gran i 195-års
åldern där röta förekommer frekvent.
Även gammal björk förekommer tämligen
allmänt. Träden är klena och lågvuxna
samt aningen gruppställda, förmodligen
p.g.a. berg under. Tämligen allmänt med
stående död gran samt sparsamt med
stående död björk. I den branta

Gammelgranskål,
garnlav

Motivering
Träden har en hög ålder och det finns gott
om död ved och rötade träd vilket ger ett
Påtagligt biotopvärde.
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Det förekommer signalarter som indikerar
lång skoglig kontinuitet varav garnlav
förekommer allmänt och gammelgranskål är
rödlistad. Artvärdet bedöms därmed vara
Påtagligt.

sluttningen mot myren finns mest gammal
björk och där är skogen gles. Allmän
förekomst av garnlav.

Objekt 62

Figur 66. Objekt 62. Småvatten.

Naturtyp
Småvatten
Naturvärdesklass 2
Biotopvärde
Påtagligt
Artvärde
Visst
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Vattenklöver
Motivering
Småvatten är ett värdefullt inslag i
landskapet och en viktig biotop för bland
annat fåglar och groddjur vilket ger ett
Påtagligt biotopvärde. Få fynd av
naturvärdesarter, men karaktäristisk
vegetation och fler vattenlevande arter kan

Beskrivning
Vatten med vattenklöver, gråstarr och
diverse vitmossor.
Naturlig förekomst, förmodligen ett par
meter djup och vatten året om. Bra biotop
för groddjur och ormar.
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förväntas finnas som ej gick studera vid
inventeringen.
En naturvårdsart noterades men flera typiska
och karaktäristiska arter för naturtypen
motiverar ett Visst artvärde.

Figur 67. Kartbild över inventeringsområdets östliga delar. Naturvärdesobjekten är färglagda efter bedömt
naturvärde enligt klassningen i SIS-standarden.1= Högsta, 2= Högt, 3= Påtagligt, 4=Visst. Objekten beskrivs i
följande avsnitt enligt nummerordningen som generellt går från väst till öst.
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Objekt 63

Figur 68. Objekt 63. Olikåldrig granskog på fuktig näringsrik mark.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
3
Påtagligt
Visst
Saknas

Beskrivning
Olikåldrig granskog (ca 50–120 år), i brant
sydsluttning. Det finns även gamla grova
aspar i området. Död ved är ofta förrötad
och grov. Marken är fuktig med rinnande
markvatten. I fältskiktet finns bland annat
nordisk stormhatt, torta, svart trolldruva,
kärrfibbla och hultbräken.

Hultbräken, kötticka,
svart trolldruva,
svavelriska, trådticka,
nordisk stormhatt,
torta

Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.

Motivering
Inslag av grova träd, lågor och död ved samt
högörter ger ett Påtagligt biotopvärde.
Förekomst av några naturvårdsarter ger ett
Visst artvärde.

73

Objekt 64

Figur 69. Objekt 64. Medelålders granskog med stort inslag av löv.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
4
Lågt
Visst
Saknas
Brudborste, kärrfibbla,
nordisk stormhatt,
torta

Motivering
Utöver död ved saknas naturskogselement.
Lövskiktet har naturvärden, särskilt inslaget
av asp, sälg och gråal men trädåldern är låg.
Därav är biotopvärdet Lågt.
Förekomst av ett fåtal naturvårdsarter varav
torta och nordisk stormhatt finns i större
mängder. Artvärdet är därmed Visst.
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Beskrivning
Granskog med stort inslag av löv, i brant
sydsluttning. De flesta granar är
medelålders eller yngre. Större förekomst
av gråal, förmodligen till följd av det rörliga
markvattnet. Det finns även ett sparsamt
inslag av björk, rönn, sälg och asp. Död ved
är främst av löv. I fältskiktet finns högörter
som torta och nordisk stormhatt.
Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.

Objekt 65

Figur 70. Objekt 65. Hävdad slalombacke.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Gräsmark
4
Visst
Visst
Saknas

Beskrivning
Slalombacke med arter såsom svarthö,
fläcknycklar, slåtterblomma, renfana,
daggkåpa, midsommarblomster och
brudborste.

Brudborste,
fläcknycklar,
slåtterblomma,
svarthö

Motivering
Hävdade gräsmarker har ett värde i sig, och
skötseln av slalombacken håller marken
öppen från igenväxning. Även om den
mänskliga påverkan är stor i det aktuella
området ger det ett Visst biotopvärde.
Några naturvårdsarter påträffades vilket ger
ett Visst artvärde.
Normalt sett brukar Visst biotopvärde och
Visst artvärde ge ett Påtagligt naturvärde
men då aktuell mark är så starkt påverkad av
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mänsklig aktivitet bedöms naturvärdet vara
Visst (naturvärdesklass 4).
Objekt 66

Figur 71. Objekt 66. Vall.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Gräsmark
4
Lågt
Visst
Saknas

Beskrivning
Sluttande vall med främst arter såsom
klöver, maskrosor, daggkåpa,
midsommarblomster och röllika. Enstaka
hävdgynnade arter förekommer. Aspsly på
väg upp i nordvästra delen.

Brudborste, prästkrage
samt obestämd skallra

Motivering
Hävdade gräsmarker har ett värde i sig och
är viktiga för den biologiska mångfalden.
Insådd vall har dock ett lågt värde även om
det i aktuellt område förekommer enstaka
hävdarter. Biotopvärdet bedöms därav vara
Lågt. Ett fåtal naturvårdsarter påträffades
varför artvärdet bedöms vara Visst.
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Objekt 67

Figur 72. Objekt 67. Naturbetesmark.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Gräsmark
2
Påtagligt
Högt
6270

Beskrivning
Välhävdad naturbetesmark med
hävdkontinuitet. Kuperat och sluttande åt
sydväst. En bäck rinner genom området
och det finns en rasad timrad ängslada.
Fläckvis finns lövsly som bör röjas.

Blodvaxskivling,
blåsuga, brudborste,
fältgentiana, gul
vaxskivling, käringtand,
liten blåklocka, nordisk
stormhatt,
nordlundarv, ormrot,
prästkrage,
toppvaxskivling,
ängsgentiana samt
obestämd skallra

Motivering
Välhävdad naturbetesmark med
hävdkontinuitet har stor betydelse för
biologisk mångfald och ger ett Påtagligt
biotopvärde.
Förekomst av ett flertal naturvårdsarter, av
vilka några är hotade, ger ett Högt artvärde.
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Enligt TUVA (Jordbruksverket), ligger hela
objektet ligger i en inventerad ängs- och
betesmark.

Objekt 68

Figur 73. Objekt 68. Trädklädd betesmark.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Gräsmark
3
Påtagligt
Visst
Saknas
Brudborste, liten
blåklocka, nordisk
stormhatt,
nordlundarv,
prästkrage,
scharlakansvaxskivling

Motivering
Hävdad blandskog med inslag av äldre
lövträd och död ved ger ett Påtagligt
biotopvärde.
Förekomst av några naturvårdsarter ger ett
Visst artvärde.
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Beskrivning
Det finns öppna gräsytor med enstaka
hävdarter men området är till stor del
trädklätt av blandskog med gran, björk,
asp, rönn, gråal och sälg. Enstaka lövträd
är äldre och det förekommer död ved.
Området ligger i samma betesfålla som
objekt 69.

Objekt 69

Figur 74. Objekt 69. Olikåldrig lövskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
4
Lågt
Visst
Saknas

Beskrivning
Ung till medelålders lövskog i sydlig
sluttning. Enstaka äldre träd förekommer.
Trädslagen är asp, björk och sälg. I
fältskiktet finns massor av torta samt
inslag av nordisk stormhatt, mjölkört och
hallon.

Kärrfibbla, nordisk
stormhatt, torta

Motivering
Lövskog med enstaka äldre lövträd ger ett
Lågt biotopvärde.
Förekomst av några naturvärdesarter ger ett
Visst artvärde.
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Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.

Objekt 70

Figur 75. Objekt 70. Igenväxande gräsmark.

Naturtyp
Igenväxningsmark
Naturvärdesklass
4
Biotopvärde
Visst
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Brudborste
Motivering
Hävdpräglade gräsmarker är av betydelse för
biologisk mångfald och har ofta ett visst
värde i sig även om de bedöms vara
igenväxande, eftersom det är en minskande
biotop i landskapet. Aktuellt område har
fortfarande en relativt öppen och
hävdpräglad struktur och bedöms lätt kunna
restaureras. Därmed bedöms området ha ett
Visst biotopvärde.
Endast en naturvårdsart påträffades vilket
ger ett Lågt artvärde.
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Beskrivning
Tidigare betesmark som bitvis håller på att
växa igen. Arter som förekommer är bl.a.
midsommarblomster, brudborste,
daggkåpa, älggräs, ängskavle och timotej.
Det finns även inslag av ung rönn, asp och
sälg.

Objekt 71

Figur 76. Objekt 71. Olikåldrig blandskog.

Naturtyp
Skog
Naturvärdesklass
4
Biotopvärde
Visst
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Nordisk stormhatt
Motivering
Inslag av grova granar och granlågor, sälg
samt medelålders asp ger ett Visst
biotopvärde.
Endast en naturvårdsart noterades vilket ger
ett Lågt artvärde.
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Beskrivning
Olikåldrig, 2-skiktad blandskog i brant
sydsluttning. Ett ungskogsskikt och ett
äldre skikt av mycket grova granar. Stort
inslag av medelålders asp och ung björk,
samt ett sparsamt inslag av ung sälg och
rönn. Enstaka grova granlågor är
förrötade. Nya avverkningsstubbar finns i
området. I fältskiktet växer ekbräken och
blåbär. I norr finns en stenhög.
Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.

Objekt 72

Figur 77. Objekt 72. Betesmark för kor.

Naturtyp
Gräsmark
Naturvärdesklass
3
Biotopvärde
Påtagligt
Artvärde
Visst
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Brudborste
Motivering
Hävdade gräsmarker har ett värde i sig då
det är en minskande biotop. Aktuell mark
hålls öppen med bete vilket ger ett Påtagligt
biotopvärde.
Endast en naturvårdsart påträffades vilket
ger ett Lågt artvärde.

Beskrivning
Betesmark för kor.
Arter som förekommer är bl.a. daggkåpa,
midsommarblomster, vårbrodd, ängssyra
och brudborste. Träden i området är yngre
till medelålders och tydligt betespräglade.
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Objekt 73

Figur 78. Objekt 73. Medelålders lövskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
3
Visst
Visst
Saknas

Beskrivning
Stort inslag av sälg i yngre medelåldern
och sparsam förekomst av medelålders
asp. Det finns även yngre björk, asp och
sälg, liksom några granar. I området rinner
en bäck omgiven av hultbräken, torta,
kärrfibbla och harsyra. Det finns död ved
av löv över bäcken.

Nordlundarv, torta
hultbräken,

Motivering
Förekomst av sälg, lövlågor och medelålders
asp samt bäcken, ger ett Visst biotopvärde.
Ett fåtal narturvårdsarter tillsammans med
en i övrigt örtrik flora ger ett Visst artvärde.
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Objektet ligger inom gränsen för fjällnära
skog.

Figur 79. Kartbild över inventeringsområdets östliga delar. Naturvärdesobjekten är färglagda efter bedömt
naturvärde enligt klassningen i SIS-standarden.1= Högsta, 2= Högt, 3= Påtagligt, 4=Visst. Objekten beskrivs i
följande avsnitt enligt nummerordningen som generellt går från väst till öst.
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Objekt 74

Figur 80. Objekt 74. Igenväxande gräsmark.

Naturtyp
Igenväxningsmark
Naturvärdesklass
4
Biotopvärde
Visst
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Saknas
Motivering
Hävdpräglade gräsmarker är av betydelse för
biologisk mångfald och har ofta ett visst
värde i sig även om de bedöms vara
igenväxande, eftersom det är en minskande
biotop i landskapet. Aktuellt område har
fortfarande en relativt öppen och
hävdpräglad struktur och bedöms lätt kunna
restaureras. Därmed bedöms området ha ett
Visst biotopvärde. Inga naturvårdsarter
noterades i området vilket ger ett Lågt
artvärdet.
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Beskrivning
Igenväxande jordbruksmark med
hundäxing i massor. Det finns även inslag
av daggkåpa, älggräs, grenrör, kråkvicker,
midsommarblomster och timotej. Enstaka
fläckar av betespräglad mark med mycket
röllika. Även grässtjärnblomma och
vitmåra observerades. I väster och
nordväst finns inslag av asp. Dessa är
främst små plantor men några större.

Objekt 75

Figur 81. Objekt 75. Betesmark.

Naturtyp
Gräsmark
Naturvärdesklass
4
Biotopvärde
Visst
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Saknas
Motivering
Hävdade gräsmarker har ett värde i sig då
det är en mindre vanlig biotop. Aktuell mark
hålls öppen med bete men har en
näringspåverkad flora. Sammantaget ger
detta ett Visst biotopvärde.
Inga naturvårdsarter observerades vilket ger
ett Lågt artvärde.
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Beskrivning
Hästhage som delvis är igenväxt med
älggräs. I övrigt domineras vegetationen av
hundäxing, brännässla och hundloka men
även röllika finns i större mängd.

Objekt 76

Figur 82. Objekt 76. Igenväxande gräsmark.

Naturtyp
Igenväxningsmark
Naturvärdesklass 4
Biotopvärde
Visst
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter Brudborste
Motivering
Hävdpräglade gräsmarker är av betydelse för
biologisk mångfald och har ofta ett visst
värde i sig även om de bedöms vara
igenväxande, eftersom det är en minskande
biotop i landskapet. Aktuellt område har
fortfarande en relativt öppen och
hävdpräglad struktur och bedöms lätt kunna
restaureras. Därmed bedöms området ha ett
Visst biotopvärde.
Endast en naturvårdsart noterades vilket ger
ett Lågt artvärde.
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Beskrivning
Gräsmark i sydsluttning. Förmodas vara en
gammal slåttervall. Vegetationen består
av maskrosor, midsommarblomster,
daggkåpa, älggräs, vitmåra, brudborste
och bredbladiga gräs såsom hundäxing.
Även viden och björk växer här.

Objekt 77

Figur 83. Objekt 77. Före detta betesmark.

Naturtyp
Igenväxningsmark
Naturvärdesklass
3
Biotopvärde
Visst
Artvärde
Visst
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Saknas
Motivering
Hävdpräglade gräsmarker är av betydelse för
biologisk mångfald och har ofta ett visst
värde i sig även om de bedöms vara
igenväxande, eftersom det är en minskande
biotop i landskapet. Aktuellt område har
fortfarande en relativt öppen och
hävdpräglad struktur och bedöms lätt kunna
restaureras. Därmed bedöms området ha ett
Visst biotopvärde.
Inga naturvårdsarter påträffades men det
fanns stora förekomster av daggkåpa som är
typiska för betesmarker. Artvärdet bedöms
därav vara Visst.
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Beskrivning
Tidigare betesmark. Fältskiktet domineras
av daggkåpa och röllika. Andra arter som
förekommer är midsommarblomster,
rödklöver, hundkäx, brännässla, skräppa
samt enstaka älggräs. Plantor av gråal
förekommer också.

Objekt 78

Figur 84. Objekt 78. Betesmark för häst.

Naturtyp
Gräsmark
Naturvärdesklass
4
Biotopvärde
Visst
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Saknas
Motivering
Hävdpräglade gräsmarker är av betydelse för
biologisk mångfald och har ofta ett visst
värde i sig eftersom det är en minskande
biotop i landskapet. Aktuell mark hålls öppen
med bete men floran tyder på en
näringspåverkad mark. Sammantaget ger
detta ett Visst biotopvärde.
Inga naturvårdsarter observerades vilket ger
ett Lågt artvärde.
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Beskrivning
Gräsmark som betas av hästar.
Vegetationen är delvis kort till följd av
intensivare bete. Arter som förekommer är
bl.a. daggkåpa, hundäxing, renfana,
skräppa, smörblomma och tuvtåtel.

Objekt 79

Figur 85. Objekt 79. Före detta slåtter- eller betesmark.

Naturtyp
Igenväxningsmark
Naturvärdesklass
4
Biotopvärde
Visst
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Brudborst
Motivering
Området är blomrikt och det finns allmänt
med sälg vilket gynnar olika pollinatörer.
Därmed är biotopvärdet Visst.
Endast en naturvårdsart observerades vilket
ger ett Lågt artvärde.

Beskrivning
Frodig gräsmark omgiven av
igenväxningsskog. Fältskiktet utgörs av
arter som mjölkört, brudborste, älggräs,
midsommarblomster och kråkvicker. Några
små rönnar och bukettformade sälgar
växer på den öppna ytan. I brynen finns,
utöver sälg och rönn, även björk och gråal.
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Objekt 80

Figur 86. Objekt 80. Yngre- medelålders blandskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
4
Visst
Visst
Saknas
Brudborste, fjällskära,
kransrams, kärrfibbla,
ormrot, nordisk
stormhatt, svart
trolldruva, svavelriska,
torta, tätört

Motivering
Medelålders till ung skog utan
naturskogstrukturer. Delar är av
igenväxningskaraktär. Det rörliga
markvattnet och bäckstråket ger ett Visst
biotopvärde.
Några naturvårdsarter observerades och
örtfloran är rik vilket ger ett Visst artvärde.
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Beskrivning
Ung till medelålders blandskog. Trädslagen
är framförallt gran och björk men det finns
ett varierat inslag av rönn, sälg, hägg och
gråal. Marken sluttar mot sydväst och är
påverkad av rörligt markvatten vilket
avspeglas i den frodiga
högörtsvegetationen. Lövandelen är högst
kring gräsmarken som finns centralt i
området, men lövet där är ungt och av
igenväxningskaraktär. Kring gräsmarken
finns även enstaka döda enar.
Enstaka äldre avverkningsstubbar vittnar
om plockhuggning och det finns yngre spår
av underröjning. Enstaka förrötade lågor
förekommer i nordvästra delen men äldre
träd saknas.

Objekt 81

Figur 87. Objekt 81. Kraftledningsgata.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Igenväxningsmark
4
Visst
Lågt
Saknas

Beskrivning
Kraftledningsgata som röjs
återkommande. Sly av björk, gråal, hägg,
rönn och viden växer i kanterna. I
fältskiktet växer främst mjölkört, hallon
och älggräs. Det finns även ytor, bl.a.
utmed en stig i norra kanten, med mer
hävdgynnade arter såsom prästkrage och
obestämd skallra.

Brudborst,
prästkrage samt
obestämd skallra

Motivering
Återkommande röjning medför ett ljusöppet
fältskikt där vissa hävdarter kan överleva.
Detta ger ett Visst biotopvärde.
Endast ett fåtal naturvårdsarter ger ett Lågt
artvärde.
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Objekt 82

Figur 88. Objekt 82. Betesmark.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Gräsmark
2
Påtagligt
Högt
Saknas
Brudborste,
fältgentiana, liten
blåklocka, prästkrage
samt obestämd
skallra

Motivering
Området är kuperat, hävdas genom bete och
har inslag av små träddungar. Detta ger ett
Påtagligt biotopvärde.
Flera naturvårdsarter observerades varav
fältgentiana (rödlistad) förekom i stor
mängd. Artvärdet är därmed Högt.
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Beskrivning
Extensivt betad hage som dock inte verkar
ha betats i år. Öppet förutom mindre
dungar av löv. I den större dungen finns ett
stenröse. Förekomst av fältgentiana visar
på hävdhistorik. Fläckvis finns det negativa
indikatorarter som skräppa, älggräs och
tuvtåtel. Området ligger delvis under en
kraftledning. Beteshagen fortsätter
utanför aktuellt objekt i sydvästlig riktning.

Objekt 83

Figur 89. Objekt 83. Yngre, medelålders blandskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
4
Lågt
Visst
Saknas
Brudborste, kransrams
kärrfibbla, ormbär,
nordisk stormhatt,
nordlundarv, svart
trolldruva, svavelriska,
torta,

Motivering
Medelålders till ung skog utan
naturskogstrukturer. Det rörliga
markvattnet är av betydelse för floran, men
därutöver har området ett Lågt biotopvärde.
Några naturvårdsarter observerades och
örtfloran är rik vilket ger ett Visst artvärde.

94

Beskrivning
Ung till medelålders blandskog. Trädslagen
är framförallt gran och björk men det finns
inslag av rönn, hägg och gråal. Marken är
påverkad av rörligt markvatten vilket
avspeglas i den frodiga
högörtsvegetationen. Översilning
förekommer också i området. I sydvästra
delen finns ett bryn i gränsen mot en
betesmark.

Figur 90. Kartbild över inventeringsområdets östliga delar. Naturvärdesobjekten är färglagda efter bedömt
naturvärde enligt klassningen i SIS-standarden.1= Högsta, 2= Högt, 3= Påtagligt, 4=Visst. Objekten beskrivs i
följande avsnitt enligt nummerordningen som generellt går från väst till öst.
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Objekt 84

Figur 91. Objekt 84. Mosaik av granskog och gransumpskog.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Skog
4
Visst
Lågt
Saknas

Beskrivning
Mosaik av gran på frisk mark och
gransumpskog. Åldern på granarna är ca
60–120 år men det finns även sparsamt
med äldre granar (över 150 år). Ett
tämligen stort inslag av yngre björk finns i
hela området. I väster finns ett litet
Brudsporre, garnlav
område med ung till medelålders björk och
kärrfibbla, nordisk
gråal. Där marken är fuktig växer det
stormhatt, torta
högörter och skogsfräken och där den är
Motivering
frisk finns blåbär och hönsbär. Fläckvis
Medelåldern på gran är tämligen hög och
tämligen mycket död ved, främst av gran.
med inslag av löv och död ved blir
Ungefär hälften är förrötat och hälften är
biotopvärdet Visst.
Några naturvårdsarter noterade vilket ger ett vindfällt.
Lågt artvärde.
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Objekt 85

Figur 92. Objekt 85. Tätstammig granskog.

Naturtyp
Skog
Naturvärdesklass
3
Biotopvärde
Påtagligt
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Garnlav
Motivering
Den stora förekomsten av död ved ger ett
Påtagligt biotopvärde.
Endast en naturvårdsart påträffades vilket ger
ett Lågt artvärde.
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Beskrivning
Tätstammig, medelålders granskog med
sparsamt av äldre granar (130 år).
Området är ogallrat och 2-skiktat med ett
yngre skikt. Marken är ganska brant
sluttande och frisk med ett fältskikt som
består främst av blåbär. Det som gör
området värdefullt är den döda veden.
Det finns allmänt med granlågor i alla
nedbrytningsstadier. Flera av dessa är
grova och förrötade.
Fler artfynd kunde förväntas med den
stora mängden död ved som finns i
området men endast en naturvårdsart
påträffades.

Objekt 86

Figur 93. Objekt 86. Fattigmyr.

Naturtyp
Naturvärdesklass
Biotopvärde
Artvärde
Natura 2000naturtyper
Naturvårdsarter

Våtmark
3
Visst
Visst
Saknas

Beskrivning
Fattig-något näringsrikare myr med starr,
vattenklöver, fattigris, tuvull, blåtåtel,
tätört samt enstaka nycklar. Marken är
fuktig och trädskiktet är klent. Ung björk
och ung gran försöker etablera sig på
myren. I kanterna finns äldre gran.

Tuvull, tätört,
vattenklöver samt
obestämda nycklar.

Motivering
Opåverkade våtmarker har ett värde i sig,
knutet bland annat till hydrologi, biotopvärdet
är därmed Visst.
Ett fåtal naturvårdsarter samt en stor
artvariation i övrigt ger ett Visst artvärde.
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Figur 94. Kartbild över inventeringsområdets östligaste delar. Naturvärdesobjekten är färglagda efter bedömt
naturvärde enligt klassningen i SIS-standarden. 1= Högsta, 2= Högt, 3= Påtagligt, 4=Visst. Objekten beskrivs i
följande avsnitt enligt nummerordningen som generellt går från väst till öst.
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Objekt 87

Figur 95. Objekt 87. Gransumpskog.

Naturtyp
Skog
Naturvärdesklass
3
Biotopvärde
Påtagligt
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Granticka
Motivering
Skiktning, äldre träd och inslag av död ved
ger ett Påtagligt biotopvärde.
Endast en naturvårdsart påträffades vilket
ger ett Lågt artvärde.

Beskrivning
Skiktad tätstammig gransumpskog med
inslag av klen björk. Åldern på träden är
främst 50–150 år men enstaka träd är över
180 år. Fältskiktet består av högörter
såsom kärrfibbla, älggräs och
midsommarblomster. Det finns även ett
antal enbuskar samt tämligen mycket
förrötad död ved av gran.
En skoterled finns också i området.
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Objekt 88

Figur 96. Objekt 88. Äldre grov granskog.

Naturtyp
Skog
Naturvärdesklass
3
Biotopvärde
Påtagligt
Artvärde
Lågt
Natura 2000Saknas
naturtyper
Naturvårdsarter
Garnlav, granticka
Motivering
Äldre granskog med inslag av naturvärdesträd
och ganska mycket död ved ger ett Påtagligt
biotopvärde.
Förekomst av endast två naturvårdsarter ger
ett Lågt artvärde.
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Beskrivning
Ca 3 ha stort. Äldre granskog (ca 120 år),
med sparsamt av gamla granar (över 180
år). Granarna är grova och flera klassas
som naturvärdesträd, m.a.p. grovleken.
Fläckvis 2-skiktat. Tämligen mycket död
ved varav det mesta är förrötat.
Marken är frisk med ekbräken och
harsyra.

Bilaga 2. Artlista

Typiska arter

Skyddade arter

Signalarter

Artnamn

Rödlista 2015

Tabell 1. Naturvårdsarter som påträffades i området. Rödlistade arter: med förkortningar enligt rödlistan 2015,
signalarter: arter som är utpekade som signalarter enligt Skogsstyrelsen (SKS) eller ängs- och
betesmarksinventeringen (ÄoB), skyddade arter: arter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen och
typiska arter: arter som är lämpliga indikatorer på en Natura 2000-naturtyps bevarandestatus. Arter som är
kursivt markerade är fynd som finns registrerade på artportalen men som inte har observerats under denna
inventering.

Kommentar

Svampar
Blodvaxskivling

X

Signalart enl. SKS

Fjällig taggsvamp

X

Signalart enl. SKS

Gammelgranskål

NT

Granriska

X
X

Grantaggsvamp

NT

Granticka

NT

Gränsticka

NT

Typisk art för taiga (9010)
Signalart enl. SKS.

X

Typisk art för taiga (9010)

Gulnål

X

Signalart enl. SKS.

Gul vaxskivling

X

Signalart enl. SKS.

Harticka

NT

Kötticka

NT

Motaggsvamp

NT

Nordtagging

NT

Rosenticka

Typisk art för taiga (9010) och
näringsrik granskog (9059) m.fl.
Fynd från artportalen.
X

Typisk art för taiga (9010)

NT

X

Rynkskinn

VU

X

Typisk art för taiga (9010) och
näringsrik granskog (9050)
Typisk art för taiga (9010) och
näringsrik granskog (9050) m.fl.

Scharlakansvaxskivling

NT

Svavelriska

X

Signalart enl. SKS.

Toppvaxskivling

X

Signalart enl. SKS.

Trådticka

X

X
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Signalart enl. SKS. Typisk art för taiga
(9010) och näringsrik granskog (9050)

Ullticka

NT

Vedticka

X
X

X

Typisk art för taiga (9010) och
näringsrik granskog (9050) m.fl.
Signalart enl. SKS. Typisk art för taiga
(9010)

Lavar
Brunpudrad nållav

NT

Bårdlav

X

Filtlav
Garnlav

X

Typisk art för taiga (9010)

X

Signalart enl. SKS. Typisk art för
trädklädd betesmark (9070) och taiga
(9010 m.fl.
Typisk art för silikatrasmarker (8110)

X
NT

X

Gytterlav

X

X

Korallblylav

X

X

Liten sotlav

VU

Rostfläck
Rödbrun blekspik

X

Signalart enl. SKS

NT

Skinnlav

X
X

Skrovellav

NT

Smalskaftslav

VU

Stuplav
Vitgrynig nållav

X

X

X

X

X

Typisk art för taiga (9010) och trädklädd
betesmark (9070) m.fl.
Signalart enl. SKS. Typisk art för taiga
(9010) och trädklädd betesmark (9070)
m.fl.
Typisk art för fjällbjörkskog (9040) och
taiga (9010) m.fl.)
Signalart enl. SKS. Typisk art för Taiga
(9010)

NT

Mossor
Brokvitmossa
Guldspärrmossa
Korvskorpionmossa

X
X
X

Kransmossa

X

Källmossa

X

X

Mörk husmossa

X

X

Röd skorpionmossa
Skogshakmossa

Typisk art för taiga (9010) och trädklädd
betesmark (9070)
Signalart enl. SKS. Typisk art för
fjällbjörkskog (9040)
Signalart enl. SKS. Typisk art för
trädklädd betesmark (9070) och nordlig
ädellövskog (9020) m.fl.
Typisk art för taiga (9010)

X
X

X
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Skyddad enl. habitatdirektivet bilaga 5
Typisk art för aapamyrar (7310)
Typisk art för rikkärr (7230) och
aapamyrar (7310)
Typisk art för alpina kalkgräsmarker
(6170) och näringsrik granskog (9050)
Signalart enl. SKS. Typisk art för
kalktuffkällor (7220) och rikkärr (7230)
m.fl.
Signalart enl. SKS. Typisk art för taiga
(9010) och näringsrik granskog (9050)
m.fl.
Typisk art för öppna mossa och kärr
(7140) och aapamyrar (7310) m.fl.
Signalart enl. SKS. Typisk art för taiga
(9010) och näringsrik granskog (9050)
m.fl.

Skogstimmia
Späd skorpionmossa

X
X

Tallvitmossa
Kärlväxter
Björnbrodd

X
X

Blodrot

X

X

Blåsuga

X

X

Brudborste

X

X

Brudsporre

X

Brunklöver
Dvärglummer

X

NT
X

Finbräken

Fjällruta
Fjällskära

X

X

X

X
X

Fläcknycklar

Flädervänderot
Fältgentiana

X

X

X

X
EN

Gräsull

X

Grönkulla

X

Grönpyrola

X

X
X

X

X

Gullbräcka
Hirsstarr

X
X

X

Humleblomster
Hultbräken

X
X

Hårstarr

X
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Signalart enl. SKS.
Typisk art för alpina kalkgräsmarker
(6170) och rikkärr (7230) m.fl.
Skyddad enl. Habitatdirektivet bilaga 5
Typisk art för rikkärr (7230) och
aapamyrar (7310)
Signalart enl. ÄoB Typisk art för
höglänta slåtterängar (6520) och
fuktängar (6410).
Signalart enl. ÄoB Typisk art för
trädklädd betesmark (9070) m.fl.
Signalart enl. ÄoB Typisk art för
fjällbjörkskog (9040) och näringsrik
granskog (9050) m.fl.
Fridlyst enl. Artskyddsförordningen § 8.
Signalart enl. ÄoB Typisk art för
fuktängar (6410) och rikkärr (7230)
m.fl.
Fynd från artportalen.
Typisk art för fuktängar (6410) och
aapamyrar (7310) m.fl.
Signalart enl. SKS. Typisk art för
fjällbjörkskog (9040) och näringsrik
granskog (9050)
Typisk art för alpina vattendrag (3220)
Signalart enl. ÄoB Typisk art för
aapamyrar (7310) och fjällbjörkskog
(9040)
Fridlyst enl. Artskyddsförordningen § 8.
Typisk art för alpina översilningskärr
(7240)
Typisk art för högörtängar (6430).
Typisk art för stagg-gräsmarker (6230)
och höglänta slåtterängar (6520)
Signalart enl. SKS. Typisk art för
rikkärr (7230) och aapamyrar (7310)
Fridlyst enl. Artskyddsförordningen § 8.
Signalart enl. SKS. Typisk art för alpina
kalkgräsmarker (6170) och
fjällbjörkskog (9040) m.fl.
Signalart enl. SKS. Typisk art för taiga
(9010) och åsbarrskog (9060) m.fl.
Typisk art för kalktuffkällor (7220) och
aapamyrar (7310) m.fl.
Signalart enl. ÄoB. Typisk art för
fuktängar (6410) m.fl.
Typisk art för fjällbjörkskog (9040).
Typisk art för näringsrik granskog
(9050).
Typisk art för fuktängar (6410) och
rikkärr (7230) m.fl.

Jungfrulin

X

Jungfru Marie nycklar

X

X

X

Jämtstarr
Kallgräs
Kambräken

Knagglestarr
Kransrams

X
X
X

X

X

X
X

Käringtand

X

Kärrfibbla

X

Kärrspira

X

X

Kärrsälting

X

X

Liten blåklocka

X

Nordisk stormhatt

X

Nordlundarv

X

Ormbär

X

Ormrot

X

X

Prästkrage

X

X

Revlummer

X

Rundsileshår

X

Slåtterblomma

X

X

Smörbollar

X

X

Snip
Spindelblomster

X
X

X

X
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Signalart enl. ÄoB. Typisk art för
kalkgräsmarker (6210) och
staggräsmarker (6230) m.fl.
Fridlyst enl. Artskyddsförordningen § 8.
Typisk art för fuktängar (6410) och
höglänta slåtterängar (6520) m.fl.
Typiska art för rikkärr (7230)
Typisk art för öppna mossar och kärr
(7140) och aapamyrar (7310) m.fl.
Signalart enl. SKS. Typisk art för
fjällbjörkskog (9040) samt källor och
källkärr (7160)
Typisk art för rikkärr (7230) m.fl.
Signalart enl. SKS. Typisk art för
nordlig ädellövskog (9020)
Typisk art för kalkgräsmarker (6210)
och grå dyner (2130)
Typisk art för fjällbjörkskog (9040) och
näringsrik granskog (9050) m.fl.
Signalart enl. ÄoB Typisk art för
fuktängar (6410) och aapamyrar (7310)
m.fl.
Signalart enl. ÄoB Typisk art för
fuktängar 6410
Typisk art för staggräsmarker (6230)
och trädbeklädd betesmark (9070) m.fl.
Typisk art för fjällbjörkskog (9040) och
näringsrik granskog (9050) m.fl.
Typisk art för fjällbjörkskog (9040) och
näringsrik granskog (9050)
Typisk art för näringsrik granskog
(9050)
Signalart enl. ÄoB. Typisk art för
fuktängar (6410) och höglänta
slåtterängar (6520) m.fl.
Signalart enl. ÄoB. Typisk art för
silikatgräsmarker (6270) m.fl.
Skyddad enl. habitatdirektivet bilaga 5.
Fridlyst enl. Artskyddsförordningens
bilaga 1.
Typisk art för öppna mossa och kärr
(7140) och aapamyrar (7310) m.fl.
Signalart enl. ÄoB. Typisk art för
fuktäng (6410) och aapamyrar (7310)
m.fl.
Signalart enl. ÄoB. Typisk art för
högörtängar (6430 och fuktängar (6410)
m.fl.
Typisk art för öppna mossar och kärr
(7140) och aapamyrar (7310) m.fl.
Fridlyst enl. Artskyddsförordningen § 8.
Signalart enl. SKS. Typisk art för
fjällbjörkskog (9040) och Taiga (9010)
m.fl.

Storsileshår

X

Stjärnstarr

X

Sumpnycklar

X

X

Svarthö

X

Svartkämpar
Svart trolldruva
Sälg
Torta

Trådstarr
Tuvull
Tvåblad

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

Tätört

X

Vattenklöver

X

Åkerskallra
Ängsnycklar

Typisk art för öppna mossar och kärr
(7140) och högmossar (7110) m.fl.
Typisk art för aapamyrar (7310) och
skogsbevuxen myr (9740) m.fl.
Fridlyst enl. Artskyddsförordningen § 8.
Typisk art för rikkärr (7230)
Typisk art för alpina kalkgräsmarker
(6170) och svämängar (6450) m.fl.
Typisk art för silikatgräsmarker (6270)
Signalart enl. SKS. Typisk art för
näringsrik granskog (9050) m.fl.
Typisk art för fjällbjörkskog (9040)
Signalart enl. ÄoB. Typisk art för
fjällbjörkskog (9040) och näringsrik
granskog (9050)
Typisk art för aapamyrar (7310)
Typisk art för aapamyrar (7310)
Fridlyst enl. Artskyddsförordningen § 8.
Signalart enl. SKS.
Typisk art för fuktängar (6410) och
rikkärr (7230) m.fl.
Typisk art för öppna mossar och kärr
(7140) och aapamyrar (7310).

EN
X

X

X

Ängsskallra

X

X

Ängsvädd

X

X

Ögonpyrola

X

X

Ögontröst
Fåglar
Björktrast

X
NT

X

Järpe

NT

X

Kråka

NT

X

Däggdjur
Skogshare

NT

X

X

Fridlyst enl. Artskyddsförordningen § 8.
Signalart enl. ÄoB. Typisk art för
fuktängar (6410) och rikkärr (7230)
m.fl.
Signalart enl. ÄoB. Typisk art för alpina
kalkgräsmarker (6170) och höglänta
slåtterängar (6520) m.fl.
Signalart enl. ÄoB. Typisk art för
staggräsmarker (6230) och fuktängar
(6410) m.fl.
Signalart enl. SKS. Typisk art för taiga
(9010) och trädklädd betesmark (9070)
Signalart enl. ÄoB.
Skyddad enl. fågeldirektivet bilaga 2
samt fridlyst enl. Artskyddsförordningen
§ 4.
Skyddad enl. fågeldirektivet bilaga 1-2
samt fridlyst enl. Artskyddsförordningen
§ 4. Även prioriterad art i
skogsvårdslagen.
Typisk art för taiga (9010) och
fjällbjörkskog (9040) m.fl.
Skyddad enl. fågeldirektivet bilaga 2
samt Artskyddsförordningen § 4.
Skyddad enl. habitatdirektivet bilaga 5
samt fridlyst enl. Artskyddsförordningen
bilaga 1.
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Figur 1. Skyddade arter som observerades under inventeringen. Skyddade arter som påträffades är
brokvitmossa, brudsporre, fläcknycklar, grönkulla, Jungfru Marie nycklar, revlummer, skogsnycklar,
spindelblomster, sumpnycklar, tallvitmossa, tvåblad, ängsnycklar, björktrast, järpe, kråka och
skogshare. De flesta fynden utgörs av orkidéer, främst brudsporre och olika nycklar.
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