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Sammanfattning
Som en del i framtagandet av en ny översiktsplan i Åredalen har Åre kommun beställt en
naturvärdesinventering på förstudienivå för att identifiera de områden som har kända naturvärden,
vilket innebär en sammanställning av data samt en enklare flygbildstolkning i 2D miljö. Den utförda
naturvärdesinventeringen följer svensk standard för Naturvärdesinventering avseende biologisk
mångfald (NVI) (SS 199000:2014).
Inom det inventerade området identifierades 98 stycken naturvärdesobjekt, då inventeringen är på
förstudienivå är bedömningen av de flesta objekten preliminära. Förstudieområdet är stort och
varierande med många olika naturtyper: fjäll, jordbrukslandskap, skogsmarker och våtmarker. Några
av förstudieområdets mest värdefulla miljöer är fjällmiljöerna vid Mullfjället och Åreskutan, de äldre
fjällnära skogarna, Natura2000-området som omfattar Åresjön, dessa bedömdes ha höga naturvärden.
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Bakgrund
Som en del i framtagandet av en ny översiktsplan har Åre kommun beställt en naturvärdesinventering
på förstudienivå för att identifiera de områden som har kända naturvärden. En sammanställning av
data samt en enklare flygbildstolkning i 2D miljö har därför gjorts av Naturföretaget under hösten
2020.

Metodik
Naturvärdesinventering
Datat som inventeringen baseras på är inhämtat under augusti och september 2020. Inventeringen
utfördes enligt svensk standard för Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) (SS
199000:2014). Inventeringen utfördes på förstudienivå med detaljeringsgrad Översikt, och med
tillägget Naturvärdesklass 4.
En förstudie är en sammanställning av befintligt data som finns i ett område. En del av datat är från
tidigare inventeringar i fält, andra är från flygbildstolkat material. En del av datat kan vara gammalt
och landskapet kan ha förändrats sedan datat togs fram. Därför är en förstudie alltid en preliminär
bedömning. Sammanställningen av datat har gjorts i ArcMap där ett attributfält har skapats med olika
värden som fylls.
Syftet med naturvärdesinventering är att identifiera områden (naturvärdesobjekt) som är av positiv
betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesobjekt som hittas inom inventeringsområdet avgränsas,
beskrivs i text och deras naturvärdesklass bedömds. Naturvärdesklassen baseras på områdets
biotopvärde och artvärde. Biotopvärdet bedöms utifrån områdets biotopkvaliteter och på biotopens
sällsynthet eller hur hotad den är. Artvärdet bedöms utifrån förekomst av naturvårdsarter, rödlistade
arter, hotade arter samt artrikedom.
Naturvärdesbedömningen resulterar i antingen lågt naturvärde (områden av ingen eller ringa betydelse
för biologisk mångfald) eller någon av följande naturvärdesklasser:

Figur 1. Matris ur svensk standard för NVI, som visar hur utfallet för artvärde respektive biotopvärde leder till
en viss naturvärdesklass.

Klass 1. Högsta naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
nationell eller global nivå.
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I tolkningen har dessa kriterier använts:
Objektet är ett skyddat område eller att det finns information som beskriver att objektet har mycket
höga naturvärden samt att det finns artfynd som har mycket högt naturvårdsvärde.
Data som användes vid tolkningen var:
Skyddade områden, artfynd, sumpskogar, kontinuitetsskogar och flygbildstolkning.
Klass 2. Högt naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
regional eller nationell nivå. Motsvaras ungefär av t.ex. Skogsstyrelsens nyckelbiotoper,
Våtmarksinventeringens klass 1 och 2 och skogsbrukets klass Urvatten.
I tolkningen har dessa kriterier använts:
Objekt är en nyckelbiotop och/ eller har artfynd med högt naturvärde knutna till sig. Samt att objektet
bestående av äldre skog eller andra biotoper förknippade med påtagliga naturvärden så som gammal
jordbruksmark och småvatten.
Data som användes vid tolkningen var:
Nyckelbiotoper, artfynd, naturvärden, kontinuitetsskogar, sumpskogar, flygbildstolkning, TUVAobjekt
Klass 3. Påtagligt naturvärde: Området behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse
att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet
upprätthålls eller förbättras. Motsvaras ungefär av Skogsstyrelsens objekt med naturvärde,
Våtmarksinventeringens klass 3 och 4 och skogsbrukets klass Naturvatten.
I tolkningen har dessa kriterier använts:
Objekt är ett tidigare känt objekt och/ eller består av äldre skog, andra biotoper förknippade med
påtagliga naturvärden så som åkerholmar och småvatten. Eller att det finns naturvårdsarter kopplade
till området.
Data som användes vid tolkningen var:
Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, sumpskogar, kontinuitetsskogar, flygbildstolkning, artfynd
Klass 4. Visst naturvärde: Området behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk
mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av
dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.
Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det
trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre
produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas.
I tolkningen har dessa kriterier använts:
Objektet har artfynd eller har genom flygbildstolkning påvisat miljöer som tyder på att objektet har en
viss betydelse för biologisk mångfald.
Data som användes vid tolkningen var:
Artfynd, kontinuitetsskogar, flygbildstolkning

Tolkning av olika naturtyper (tolkningen sker i 2D):
Flygbildstolkningen genomfördes med hjälp av ESRI:s bakgrundskartor samt lantmäteriets flygbilder
från 1960. På så sätt kan man se vad ett område har varit tidigare och kan göra en bedömning om det
kan finnas naturvärden. Tolkningen gjordes i 2D vilket göra att gränsdragningen mellan olika
naturtyper kan vara ungefärlig.
Artfynd: Om det fanns ett artfynd i närheten av objektet kopplades det till objektet om man kan anta
att arten utnyttjar området.
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Naturvårdsarter
är ett samlingsbegrepp för arter som är särskilt skyddsvärda eller indikerar områden med
höga naturvärden. I begreppet ingår bl.a. rödlistade arter, signalarter, skyddade arter och
typiska arter.
Rödlistade arter
Arter som bedöms löpa risk att försvinna ur landet.
Signalarter
Arter som med sin närvaro indikerar att ett område har höga naturvärden. Frekvens och
kombination av signalarter kan dessutom förstärka eller ge ytterligare information om
områdets naturvärdeskvalitet.
Skyddade arter
Fridlysta arter eller arter listade i EU:s art- och habitatdirektiv eller fågeldirektiv.
Typiska arter
Arter som indikerar bevarandestatus för olika N2000-naturtyper.
Figur 2. Definition av begreppet naturvårdsarter.

Arter inom Artskyddsförordningen
Arter som omfattas av juridiskt skydd enligt Artskyddsförordning (SFS 2007:845) tas upp under
rubriken Skyddade och fridlysta arter. Där sammanfattas vilka skyddade arter som har påträffats i
området, och en kommentar ges om vilka arter som är ovanliga och därmed extra skyddsvärda.

Främmande invasiva arter
Om främmande invasiva arter har påträffats redovisas detta under rubriken artfynd.

Osäkerhet i bedömningen
Inventeringen är en naturvärdesinventering på förstudienivå, vilket innebär att inventeringen baseras
på en tidigare sammanställning av data samt genom fjärranalys. Detta gör att det finns en viss
osäkerhet i datat (tabell 1). En del av informationen är från äldre inventeringar, till exempel är
sumpskogsinveteringen från 1990-talet. Artfynd från artportalen kan var äldre fynd och arten kan ha
försvunnit från området.
Flygbildstolkning är just tolkning och all bedömning blir preliminär. En förstudie är bara på
förstudienivå och resultaten ska anses som preliminära. Stora delar av Åredalen saknar information
som kan stödja en bedömning, så det behövs vidare inventeringar för att kunna göra en korrekt
bedömning. Resultaten av en förstudie är dock en bra indikation om vilka områden som troligtvis
hyser höga naturvärden och bör undvikas vid exploatering.
Tabell 1. Datakällor som användes i förstudien.
Typ av data
Felkällor
Nyckelbiotoper, Skogsstyrelsen Kan finnas äldre objekt
Skogsstyrelsens objekt med
Kan finnas äldre objekt
naturvärde
Sumpskogsinveteringen,
Äldre inventering från 1990-talet, inte allt är
Naturvårdsverket
besökt i fält
Naturvårdsavtal,
Skogsstyrelsen
Biotopskyddade områden,
Skogsstyrelsen
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Fjällnära gräns, Skogsstyrelsen
Kontinuitetsskogar
Natura2000-områden
TUVA-objekt, Jordbruksverket
Nationell marktäckedata
Artfynd, Artportalen

Fel i tolkningen i ursprungsdatat
Kan finnas äldre objekt
Kan finnas fel i tolkningen av satellitdatat
Äldre artfynd, felrapporterat, sporadiskt
inrapporterat

Tidigare naturinventeringar

Övergripande beskrivning av området och dess naturvärden
Övergripande beskrivning
Förstudie området är cirka 11260 hektar stort. Åredalen är ett stort område med olika typer av miljöer:
Högst upp på Åreskutan och Mullfjället finns kalfjället med sin speciella flora präglad av det hårda
klimatet. Fläckvis är berggrunden kalkrik vilket gör att det finns mycket artrika områden med flera
olika orkidéer. På fjällets sidor finns områden med fjällbjörkskog och senare fjällnära barrskog, dessa
skogar är oftast äldre med rik kryptogamflora. Flera av skogsområden näringsrika och därför mycket
örtrika. Längst ner i Åresjöns dalgång ligger samhället i ett gammalt ett jordbrukslandskap med
naturvärden som gamla artrika fodermarker. Stora delar av Åre är bebyggt för turistnäringen och på
stora delar av Åreskutans bergssluttningar finns det anlagda skidspår (fig. 3) vilket gör att det inte
växer träd på områden där det naturlig skulle vara skog. På ett flertal platser finns relativt nybyggda
stugbyar, i dessa områdena är naturvärden låga då området är påverkat av mänsklig aktivitet. Längst
ner i dalgången ligger Åresjön

Figur 3. Utsikt från ett skidspår under sommaren.

Inom förstudieområdet finns flera riksintressen: Riksintresse för de samlade natur- och kulturvärdena i
fjällvärlden, Åreskutan är riksintresse för Friluftsliv, Åreälven-Medstugan är riksintresse för
naturvård, ett av Skogsstyrelsens biotopskyddsområden, hela Åresjön och stora delar av dess
avrinningsområde ligger inom ett Natura 2000 områden. Det finns inga naturreservat inom
förstudieområdet. Stora delar av skogsområdena räknas som fjällnära skogar.
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Områdets naturvärden
Det finns många olika värdefulla naturmiljöer inom förstudieområdet, de högsta naturvärdena hittar
man i de stora sammanhängande fjällmiljöerna samt i Åresjöns Natura 2000-område. Fjällmiljöer som
är stora och sammanhängande är viktiga för många arter som kräver stora orörda områden för att leva.
Stora delar av fjällområdet saknar data, på Mullfjället finns bara enstaka rapporter på artportalen men
vid Åreskutan finns det många rapporter av artfynd. Detta beror förmodligen på att många människor
rör sig kring Åreskutan och de vandringsleder som finns i närheten. Men hjälp av de inrapporterade
artfynd som har gjorts vid Åreskutan kan man anta att de är en hög artrikedom i hela området även de
delar där det inte finns några rapporter från artportalen. Delar av berggrunden i Åredalen är kalkrik
och det gör att det finns många kalkgynnade kärlväxter det finns till exempel flera arter med orkidéer
inom förstudieområdet. Invid fjällen hittar man de riktigt gamla skogarna. De fjällnära skogar växer
långsamt och skogsbruket inte har varit lönsamt i fjällnäraskogar, därför har dessa skogar fått stå kvar.
I de fjällnära skogarna hinner det utvecklas strukturer som är ovanliga i yngre skogar som präglas av
modernt skogsbruk och det är inte ovanligt med gamla träd på 200–300 år. Detta gör att många arter
som kräver kontinuitet och stabila miljöer med gamla träd och död ved hinner kolonisera de gamla
skogarna.
I de fjällnära miljöerna finns stora områden med myrmarker (fig. 4). Det finns lite data kring dessa
miljöer men de brukar generellt vara värdefulla miljöer. Eftersom en del av berggrunden är kalkrik kan
man anta att en del av dessa myrmarker består av rikkärr.

Figur 4. En myr med fjällnära skog runt omkring

Nere i dalgången närmast Åresjön finns delar kvar av ett småskaligt jordbrukslandskap. Detta område
med olika småbiotoper är ett landskap där många arter trivs. Ett flertal rödlistade fågelarter är
kopplade till denna typ av miljö, som till exempel gulsparv. På de gamla fodermarkerna växer många
olika arter av kärlväxter och flera sällsynta insekter är kopplade till dessa miljöer.
Efter några vägkanter har ett stort antal lupiner rapporterats på artportalen. Lupiner är en art som tar
över många vägkanter och sprider sig mycket effektivt och på så sätt tar över floran. Det är därför
rimligt att anta att lupiner kan vara ett problem på flera platser inom förstudieområdet.
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Artfynd från artportalen
Området är stort och det finns olika typer av miljöer i området. De rapporter med artfynd som blir
rapporterade till Artportalen är oftast lite slumpmässiga då det krävs att en artintresserad person
besöker ett område och rapporterar artfynden hen har hittat. Oftast är fåglar överrepresenterade då
många människor sysslar med fågelskådning som hobby, medan fynd av mossor och insekter inte
rapporteras in i någon större utsträckning. Då förstudieområdet är ett stort område som till stora delar
består av väglöst land gör detta att artfynden är väldigt få i de delarna. Medans det är många artfynd i
och kring de anlagda turistområdena. Detaljerade artlistor för signalarter och rödlistade arter som
hittats i området redovisas i bilaga 1 och 2 I området finns flera arter som är rödlistade och räknas som
hotade arter (fig. 5). De miljöer som gynnar rödlistade arter bör man vara extra försiktig vid så man
inte skadar dessa arter.

Figur 5. Rödlistade arter

Inom förstudieområdet finns några arter som det finns åtgärdsprogram (fig.6) för dessa arter bör extra
hänsyn tas kring: Fältgentiana, Sen fältgentiana, Brödtaggsvamp, Violett guldvinge, Kungsörn,
Havsörn, Brushane, Dubbelbeckasin, Pilgrimsfalk, Större vattensalamander, Utter
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Figur 6. Artfynd av arter som omfattas av åtgärdsprogram.

Skyddade och fridlysta arter
Dokumenterad förekomst
24 fridlysta arter (fig.7) hittades inom förstudieområdet, fynden av fridlysta arter redovisas i tabell 2.
Några fynd av skyddsklassade arter har noterats inom förstudieområdet. En art är skyddsklassad
betyder att fynduppgifter för dessa extra känsliga arter döljs eller diffuseras för att skydda arterna mot
hot som annars kan uppstå om fynden kom till allmän kännedom. Information om de skyddsklassade
arterna kan fås från ArtDatabanken.
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Figur 7. Kartan visar placeringen av fridlysta artfynd

Tabell 2. Fridlysta arter som påträffades i området.

Artnamn

Fridlyst

Kärlväxter
Blåsippa
Brudsporre

Fridlyst enligt 9 §
fridlysta enligt 8 §

Fjällummer
Fläcknycklar

Fridlyst enligt 9 §
Fridlyst enligt 8 §

Groddlummer
Grönkulla

Fridlyst enligt 9 §
Fridlyst enligt 8 §

Gullviva

Fridlyst enligt 9 §

Jungfru Marie nycklar

Fridlyst enligt 8 §
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Bedöms som livskraftig enlig rödlistan
Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. Typisk
art i flera gräsmarks och våtmarks habitat.
Bedöms som livskraftig enlig rödlistan
Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. Typisk
art i 7240 Alpina översilningskärr.
Bedöms som livskraftig enlig rödlistan
Bedöms som livskraftig enlig rödlistan.
Signalart enligt skogsstyrelsen.
Typisk art i flera gräsmarkshabitat.
Bedöms som livskraftig enlig rödlistan.
Signalart enligt ängs- och
betesmarksinveteringen. Typisk art i flera
gräsmarkshabitat.
Bedöms som livskraftig enlig rödlistan Typisk
art i flera gräsmarks- och våtmarkshabitat.

Korallrot

Fridlyst enligt 8 §

Lopplummer

Fridlyst enligt 9 § i
hela landet
Fridlyst enligt 9 § i
hela landet
Fridlyst enligt 9 § i
hela landet

Mattlummer
Plattlummer

Revlummer

Spindelblomster

Fridlyst enligt 9 § i
hela landet
Fridlyst enligt 9 § i
hela landet
Fridlyst enligt 8 §

Sumpnycklar

Fridlyst enligt 8 §

Tvåblad

Fridlyst enligt 8 §

Ängsnycklar

Fridlyst enligt 8 §

Riplummer

Insekter
Violett guldvinge

Groddjur
Vanlig groda
Större vattensalamander

Däggdjur
Skogshare
Bäver
Utter

Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. Typisk
art i 9080 Lövsumpskog. Signalart enligt
skogsstyrelsen.
Bedöms som livskraftig enlig rödlistan
Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. Typisk
art i 9010 Taiga.
Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. Typisk
art i 9010 Taiga. Signalart enligt
skogsstyrelsen
Bedöms som livskraftig enlig rödlistan.
Bedöms som livskraftig enlig rödlistan.
Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. Typisk
art i 9040 Fjällbjörkskog, 9010 Taiga, 9050
Näringsrik granskog. Signalart enligt
Skogsstyrelsen
Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. Typisk
art i 7230 Rikkärr.
Bedöms som livskraftig enlig rödlistan.
Signalart enligt Skogsstyrelsen.
Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. Typisk
art i flera gräsmarks och våtmarksmiljöer.

Fridlyst
Habitatdirektivet
Bilaga 2
Bilaga 4

Bedöms som EN (starkt hotad) enlig rödlistan.
Finns åtgärdsprogram för arten. Ett fynd är
inrapporterad i moderna tid i den östra delen
av förstudieområdet. De lokaler där Violett
guldvinge har hittats bör därför man ta extra
hänsyn.

Fridlyst enligt 6 §
Fridlyst enligt 4, 5 §
artskyddsförordningen
Habitatdirektivet
Bilaga 2
Bilaga 4

Bedöms som livskraftig enlig rödlistan.
Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. Man
bör ta hänsyn till fortplantningsområden och
viloplatser då dessa inte får skadas. Fynd på
tre lokaler i den sydöstra delen av
planområdet är inrapporterat

Fridlyst

Rödlistad som NT (nära hotad). Skogsharen
finns på flera platser inom förstudieområdet.
Bedöms som livskraftig enlig rödlistan.
Bedöms som NT (nära hotad) i rödlistan.
Finns åtgärdsprogram för arten. Uttern
förekommer vid de lite större vattendragen
samt vid Åresjön. De lokaler där uttern har
hittats bör man ha extra hänsyn.

Fridlyst
Fridlyst
Habitatdirektivet
Bilaga 2
Bilaga 4
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Beskrivning av naturvärdesobjekt
Inom området identifierades 98 stycken naturvärdesobjekt (fig.8). Stor del av förstudieområdet
bedömdes bestå av värdefulla miljöer. Nedan beskrivs de översiktligt, grupperade i olika grupper
utifrån huvudgrund för klassning.

Figur 8. Översikt på alla identifierade naturvärdesobjekt
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1.

Nyckelbiotoper och biotopskydd

Figur 9. Förstudieområdet siffrorna anger objektsnummer.

Beskrivning
Det finns 15 stycken utpekade nyckelbiotoper inom förstudieområdet. En nyckelbiotop är en
skogsmiljö som är extra värdefull för den biologiska mångfalden. Det finns olika typer av
nyckelbiotoper, men gemensamt för de flesta av nyckelbiotoperna är att de består av äldre skog med
strukturer som är gynnsamma för den biologiska mångfalden, samt är artrika. De nyckelbiotoper som
finns i Åredalen är utspridda i olika miljöer, ett flertal av nyckelbiotoperna finns nere i Åredalen nära
sjön där de utgörs av olika strandnära skogar.

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 2. Enlig standarden motsvarar ett klass två-objekt ungefär Skogsstyrelsens
nyckelbiotoper. Därför antas att nyckelbiotoperna är klass två-objekt. För att ett område ska bli
nyckelbiotop ska det finnas strukturer som gynnar den biologiska mångfalden, som död ved, fuktiga
områden etc., vilket borde motsvara påtagligt eller högt biotopvärde. I nyckelbiotoper finns signalarter
och rödlistade arter som är en del av bedömningen av biotopen, därför är det troligt att
nyckelbiotoperna har högt eller påtagligt artvärde.

Objektlista för nyckelbiotoper
Ob
j
NR
56

NVI
klass

Naturtyp

Motiv

Övrigt_1

Högt
(klass 2)

Skog och
träd

Äldre ravinskog
invid bäck.

Biotopskyddsområde,
kontinuitetsskog
15

Artfynd

Övrig_2

57

Högt
(klass 2)

Skog och
träd

Äldre barrskog
med artfynd

58

Högt
(klass 2)

Skog och
träd

Aspskog och
hagmark som
ligger strandnära

59

Högt
(klass 2)

Skog och
träd

Artfynd av
signalarter

60

Högt
(klass 2)

Skog och
träd

61

Högt
(klass 2)
Högt
(klass 2)
Högt
(klass 2)
Högt
(klass 2)

Skog och
träd
Skog och
träd
Skog och
träd
Skog och
träd

65

Högt
(klass 2)

Skog och
träd

Aspskog,
odlingsröse,
gammal
jordbruksmark
Äldre
barrnaturskog,
grandominerat
Ravinskog,
bäckdråg
Forsdimmeområd
e, äldre barrskog
Aspskog med
grova träd
Granskog kring
skogsbäck med
rödlistade arter
Äldre blockrik
barrnaturskog

66

Högt
(klass 2)

Skog och
träd

Barrskog med
artfynd

Artfynd
rödlistade och
signalarter
kontinuitetsskog

67

Högt
(klass 2)
Högt
(klass 2)
Högt
(klass 2)
Högt
(klass 2)

Skog och
träd
Skog och
träd
Vattendra
g
Skog och
träd

Lövrik barrskog

62
63
64

68
69
70

Artfynd,
kontinuitetsskog
naturvårdsavtal

Kontinuitetsskog

Granticka

Kulturhistorisk
a värden,
viktigt område
för lägre fauna
Nordisk stormhatt, ormbär,
njurlav, skinnlav, lundarv,
kransrams
Jämn fuktighet
viktigt för
kryptogamer

Kontinuitetsskog
Kontinuitetsskog
Kontinuitetsskog,
arfynd
Kontinuitetsskog,
artfynd

Lövrik barrskog

Kontinuitetsskog

Källpåverkad
bäckmiljö
Barrsumpskog,
rikligt med död
ved

Kontinuitetsskog,
artfynd
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Harticka,
ullticka,
granticka
Norsk näverlav,
brunpudrad nållav,
skrovellav, trådticka,
garnlav, njurlavar,
korallblylav
Harticka, nordlig nållav,
kavernularia, skorovellav,
rödbrun blekspik,
gammelgranskål,
brunpudrad nållav

2.

Objekt med naturvärde

Figur 10. Förstudieområdet siffrorna anger objektsnummer.

Beskrivning
Det finns 5 stycken objekt som är utpekade som objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen inom
förstudieområdet. Dessa objekt består av skogsmiljöer som är värdefulla för biologisk mångfald men
inte riktigt når upp till de kvaliteter som krävs för att ett område ska klassas som nyckelbiotop. Flera
av de objekt som finns inom förstudieområdet består av äldre barrnaturskog.

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 3. Enligt standarden så motsvarar ett område med naturvärde ungefär ett klass treobjekt. Biotopvärdet i dessa områden är troligtvis påtagligt eller visst eftersom skogen saknar
kvaliteter för en högre klassning. I dessa typer av områden är skogen förmodligen åtminstone till viss
del präglad av skogsbruket men vissa biotopkvaliteter kan finnas även om de är av lägre kvalitet.
Artvärdet i dessa objekt är troligen påtagligt eller visst, då dessa miljöer antagligen hyser några få
naturvårdsarter.

Objektlista för nyckelbiotoper
Obj
NR
71

NVI
Naturtyp
klass
Påtagligt Skog och
(klass 3) träd

72

Påtagligt Skog och
(klass 3) träd

Motiv

Övrigt_1

Artfynd

Äldre
barrskog med
arter
Äldre
barrskog med
arter

Kontinuitetsskog
samt artfynd

Gränsticka

Kontinuitetsskog, Nordisk
artfynd av
stormhatt
signalart
17

Övrig_2

73

74
75

3.

Påtagligt Skog och
(klass 3) träd

Lövrik
Kontinuitetsskog,
barrnaturskog förekomst av
med arter
rödlistad art,
fjällnära skog
Påtagligt Skog och
Äldre
(klass 3) träd
barrskog
Högt
Vattendrag Bäckmiljö
Artfynd av
(klass 2)
med äldre
rödlistade arter,
barrskog med kontinuitetsskog
arter

Granticka

kontinuitetsskog
nållav, rödbrun
blekspik

Sumpskogsinventeringen

Figur 11. Förstudieområdet, siffrorna anger objektsnummer.

Beskrivning
Det finns 17 stycken objekt med utpekade sumpskogar enligt sumpskogsinventeringen som
genomfördes under 1990-talet. Det finns en viss osäkerhet kring sumpskogarna då det var längesedan
de identifierades så de kan ha dikats ur eller blivit så pass påverkade att de inte länge är värdefulla.
Generellt så är sumpskogar värdefulla miljöer då våtmarker hyser strukturer som är viktiga för den
biologiska mångfalden. Fuktiga miljöer ger ett klimat som är gynnsamt för många kryptogamer. Även
groddjur är gynnade av sumpskogar då de vill vistas i fuktiga miljöer.

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 2 eller 3. Biotopvärdet i dessa områden är troligtvis påtagligt eller visst. Skogen
kan vara präglad av skogsbruket men en del kvaliteter kan finnas som äldre skog. Artvärdet i dessa
objekt är troligen påtagligt eller visst då dessa miljöer antagligen hyser ett flertal naturvårdsarter.
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Obj
NR
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54
55

NVI
klass
Påtaglig
t (klass
3)
Påtaglig
t (klass
3)
Påtaglig
t (klass
3)

Naturtyp

Motiv

Övrigt_1

Artfynd

Skog och
träd

Sumpskog med
löv och barr.

Sångsvan,
rödvingetrast

Skog och
träd

Påtaglig
t (klass
3)
Påtaglig
t (klass
3)
Påtaglig
t (klass
3)
Påtaglig
t (klass
3)
Påtaglig
t (klass
3)
Påtaglig
t (klass
3)
Påtaglig
t (klass
3)
Påtaglig
t (klass
3)
Påtaglig
t (klass
3)
Påtaglig
t (klass
3)
Påtaglig
t (klass
3)
Högt
(klass 2)

Skog och
träd

Fuktskog,
kontinuitetsskog
mycket löv
Översilningssko
g med stort
inslag av löv,
äldre skog
Strandskog med
löv

Delar angivet
som
kontinuitetsskog
Kontinuitetsskog

Skog och
träd

Lövrik
strandskog

Skog och
träd

Strandskog med
stort lövinslag

Skog och
träd
Skog och
träd

Översilningssko
g med stort
lövinslag
Strandskog med
stort lövinslag

Skog och
träd

Strandskog med
stort lövinslag

Skog och
träd

Strandskog med
stort lövinslag

Skog och
träd

Strandskog med
stort lövinslag

Skog och
träd

Strandskog med
stort lövinslag

Skog och
träd

Strandskog med
stort lövinslag

Skog och
träd
Skog och
träd

Högt
(klass 2)
Högt
(klass 2)

Skog och
träd
Skog och
träd

Skog och
träd

Kontinuitetsskog

Artfynd

Flera fågelarter
utnyttjar
närområdet
Skinnlav

Strandskog med
stort lövinslag

Artfynd

Strutbräken

Kärrskog med
löv och barr,
strandnära
Äldre kärrskog
med löv och barr
Kärrskog, stort
lövinslag

Delar
kontinuitetsskog

19

Kontinuitetsskog
Delar är
nyckelbiotop

Övrig_
2

4.

Tuva-objekt

Figur 12. Förstudieområdet, siffrorna anger objektsnummer.

Beskrivning
Det finns 5 stycken objekt som är registrerade som TUVA-objekt i ängs och betesmarksinveteringen.
Dessa områden är gamla fodermarker med många olika hävdgynnade kärlväxter. Hävden kan ske
genom bete eller slåtter. Många arter av insekter är även kopplade till dessa marker.

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 2. Enligt standarden så motsvarar ett TUVA-objekt ungefär ett klass 2-objekt. Man
kan därför anta att biotopvärdet är högt eller påtagligt och att även artvärdet är högt eller påtagligt.
Arterna i artlistan är från TUVA-objektsbas och dessa artfynd finns ej införda på artportalen.

Obj NVI
NR klass
1
Högt
(klass 2)

Naturtyp

2

Äng och
Betesmark
betesmark med fin
flora

Högt
(klass 2)

Motiv

Övrigt_1 Artfynd

Äng och
Skogsbete
betesmark

Övrig_2

Brudborste, Fjälltimotej, Kattfot, Ormrot,
Prästkrage, Rödkämpar, Skallre-arter,
Skogsnäva, Stagg, Tätört, Ängsfryle,
Ögontröstarter, sen fältgentiana
Brudborste, Jungfru Marie nycklar, Liten
blåklocka, Ormrot, Prästkrage, Skallrearter, Skogsnäva, Slåtterblomma,
Smällglim, Stormhatt, Vårbrodd,
Ängsfryle, Ängssyra, Ärenpris
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3

Högt
(klass 2)

Äng och
Brant
betesmark hagmark
med fin
flora

4

Påtagligt
(klass 3)
Högt
(klass 2)

Skog och
träd
Äng och
betesmark

Högt
(klass 2)

Äng och
Brant
betesmark hagmark

6

5

5.

Brudborste, Fjällgröe, Fjälltimotej,
Jungfru Marie nycklar, Ormrot,
Prästkrage, Skallre-arter, Skogsnäva,
Stagg, Stormhatt, Tätört, Ängsfryle,
Ögontröstarter
Kan finnas arter kvar

Igenvuxen
hagmark
Fäbodvall
med
fårbete

Blodrot, Brudborste, Brudsporre,
Fjälltimotej, Fjällyxne, Jungfru Marie
nycklar, Liten blåklocka, Ormrot,
Prästkrage, Skallre-arter, Stagg Stormhatt
Torta Tuvtåtel Tvåblad Vårbrodd
Ängsfryle Ängskovall Ängssyra
Blåsuga, Brudborste, Norsknoppa,
Ormrot, Prästkrage, Rödkämpar,
Skogsnäva, Stormhatt, Ängsfryle,
Ärenpris

Natura 2000-områden

Figur 13. Förstudieområdet, siffrorna anger objektsnummer.

Beskrivning
Hela Åresjön och huvudälvfårorna i dess avrinningsområde är klassat som ett Natura 2000-område.
Området är stort med varierande natur, i avrinningsområdet finns det alpina vattendrag med olika
fjällarter och nere vid Åresjön blir det andra typer av miljöer som olika strandmiljöer. Många olika
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fågelarter som utnyttjar vatten är rapporterade på artportalen vid Åresjön. Det finns även ett flertal
rapporter om utter i och kring Natura2000-området. Objektet är skyddad enligt Miljöbalken 4 kap 6 §.

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 2. Enligt standarden så motsvarar ett område med fullgoda naturtyper klass 2 eller
klass 1. Då området är så pass stort är det svårt att avgöra vilken klass objektet har, troligen skulle man
vid ett fältbesök dela upp området i flera mindre objekt med olika klassningar. Men i sin helhet är
området ett väldigt värdefullt område som motsvarar minst klass 2.

Natura 2000-naturtyp
- Mindre vattendrag (3260, Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor)
- Näringsfattiga slättsjöar (3110, Oligotrofa mineralfattiga sjöar i slättområden)
- Ävjestrandsjöar (3130, Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på
exponerade stränder)
- Alpina vattendrag (3220, Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation)
Obj_N
R
98

NVI_kla
ss
Högt
(klass 2)

Naturty
p
Sjöar
och
vattendr
ag

Motiv
Åresjön och
avrinningsområ
de
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Övrigt_ Artfynd
1
Artfynd Svarthakedopping,
utter, bergand,
bläsand, brushane,
buskskvätta,
drillsnäppa,
dvärgmås, fiskmås,
gråtrut, grönbena,
hussvala, kricka,
silvertärna,
skedand, storlom,
strandskata, svärta,
sångsvan, tofsvipa,
trana

Övrig_2
Naturtyper:
3130, 3210,
3220,
3260Många
fågelarter är
kopplade till
objektet.

6.

Artfynd och flygbildstolkning

Figur 14. Förstudieområdet, siffrorna anger objektsnummer.

Beskrivning
Det finns 16 stycken objekt som klassades som naturvärdesobjekt med hjälp av artfynd och
flygbildstolkning. I några av objekten kan man med hjälp av artfynden anta att naturvärdena är höga
eller mycket höga. Artfynden säger inget om biotopvärdet, men med hjälp av arternas förekomst kan
man göra ett antagande. Objekten avgränsas med hjälp av flygbildstolkning.
Några objekt är mycket stora, det är framförallt i fjällmiljöerna. Största delen av Åreskutan bedöms
som klass 2-objekt men det finns förmodligen delar som skulle klassas som klass 1-objekt. Bredvid
Åreskutan ligger Ullådalen, detta område har även bedömts som klass 2-objekt och många artfynd är
rapporterade från detta område. Det är svårt att avgöra vart gränserna ska gå och vilka naturvärden det
finns bara genom tolkning, och det behövs ytterligare utredningar och fältbesök för att avgöra vilka
naturvärdesklasser som finns i fjällområdena då dessa bedömningar är bara preliminära.

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 2-3. Biotopvärdet kan tolkas fram genom flygbildstolkning och/eller förekomst av
kontinuitetsskog. I de områden som det finns kontinuitetsskog kan man anta att det finns strukturer
som kan ge ett visst, påtagligt eller högt biotopvärde. I fjällmiljöer kan man anta att biotopvärdet
åtminstone borde klassas som påtagligt. Då det finns områden med många artfynd särskilt i
fjällmiljöer bedöms artvärdet till de högre klasserna.
Obj
NR

NVI
klass

Naturtyp

Motiv

Övrigt_1

23

Artfynd

Övrig_2

85

Högt
(klass
2)

Äng och
betesmark

Gammalbetes
mark med
signalarter för
gräsmark.

Flygbildstolk
at

81

Visst
(klass
4)

Äng och
betesmark

Artfynd på
gammal
fodermark

Artfynd

82

Påtagl
igt
(klass
3)

Myr

Våtmark med
mycket fågel

Artfynd

83

Påtagl
igt
(klass
3)
Högt
(klass
2)

Myr

Våtmark med
fågelfynd

Artfynd

Fjäll

Fjällmiljö
med många
artfynd

Flygbildstolk
ning

92

24

Sen fältgetiana,
låsbräken,
ängsskallra,
ormrot,
rödkämpar,
prästkrage, liten
blåklocka,
fjällgetiana,
Sen fältgetiana

Björktrast,
blåhake,
bläsand, brun
kärrhök,
drillsnäppa,
dvärgmås,
fiskmås,
hussvala,
kricka,
skedand,
skrattmås,
storlom,
storspov,
svarthakedoppi
ng, sångsvan,
tofsvipa, trana,
Blå kärrhök,
grönbena,
sävsparv,
törnskata
Björktrast, blå
kärrhök,
blåhake,
drillsnäppa,
fiskmås,
grönfink, gul
taggsvamp,
gulsparv,
hjälmmossa,
järpe, kricka,
kråka,
kungsörn,
lappsparv,
ljungpipare,
mindre
hackspett, orre,

Floraväktarlo
kal

Nu är
området en
del av
skidanläggni
ngen men det
var förut
jordbruksmar
k vilket gör
att det kan
finnas arter
Värdefullt
område för
fågel

Värdefull
miljö för
fågel
Många
artfynd:
Sickelmaskro
s,
Brudborste,
kärrfibla,
torta, tvåblad,
korallrot,
nordisk
stormhatt,
grönkulla,
norrlandslav,
källmossa,
kamtuffmoss
a, gytterlav,
fjällskråp,

93

Påtagl
igt
(klass
3)

Skog och träd

Fjällnära
barrskog med
artfynd

Kontinuitetss
kog

94

Påtagl
igt
(klass
3)
Påtagl
igt
(klass
3)

Igenväxnings
mark

Floraväktar
lokal sen
fältgentiana

Flygbildstolk
at

Park och
trädgård

Gammal
bruksmiljö
med artfynd

Flygbildstolk
ning

Påtagl
igt
(klass
3)
Påtagl
igt
(klass
3)

Djup sjö

skogstjärn
med artfynd

Flygbildstolk
at

Djup sjö

Skogstjärn
med artfynd

Flygbildstolk
at

95

96

97

25

rödvingetrast,
sen f
fältgetiana,
skogshare,
stare, ,
storspov,
sumpnycklar,
svartvitflugsnap
pare, sångsvan,
sävsparv,
tallbit, talltita,
tofsvipa,
vanliggroda,
vanlig
lopplummer
Brudborste,
kambräken,
korallrot,
kärrfibbla,
nordisk
stormhatt, torta
Sen fältgentiana

ögonpyrola,
brunklöver,
månlåsbräke
n

Brudborste,
bäckbräsma,
korallrot,
kärrfibbla,
ladlav, nordisk
stormhatt, torta,
tvåblad
Större
vattensalamand
er, trana

Kan finnas
gräsmarker

Björktrast,
drillsnäppa,
fiskmås,
gråkråka,
grönbena,
hornuggla,
kricka,
pärluggla,
rödvingetrast,
skrattmås,
storlom,
storspov,
svartvit
flugsnappare,
sävsparv,
tofsvipa

Skogstjärnar
är vanligtvis
viktiga
miljöer

Antagligen
äldre
barrskog med
artvärden

86

Visst
(klass
4)

Skog och träd

Förmodligen
lite äldre
barrskog med
signalarter

Även
historiska
flygbilder
som visar på
att skogen
kan vara äldre
Flygbildstolk
ning,
kontinuitetssk
og

87

Påtagl
igt
(klass
3)

Skog och träd

Äldre
barrskog med
artfynd

77

Visst
(klass
4)

Skog och träd

Äldre
barrskog

Artfynd,
kontinuitetssk
og

88

Högt
(klass
2)

Fjäll

Alpin
blockmark,
artfynd,
påverkad
skidanläggnin
g

Flygbildstolk
at

26

Bårdlav,
stuplav

Strandnära
miljöer är
värdefulla

Spindelblomste
r, grönkulla,
tvåblad,
korallrot,
nordiskstormhat
t, torta, ormbär,
brudborste,
kärrfibla
granticka

Förmodligen
näringsrik
granskog

alpin
skärbladsmossa
, berglärka,
blåhake, brun
jökelmossa,
fjällbäckmossa,
fjällpipare,
fjällraggmossa,
fjällummer,
groddlummer,
gråspett,
hjälmmossa,
jökelbjörnmoss
a,
kloborstmossa,
liten
trumpetmossa,
ljungpipare,
lopplummer,
mattlummer,
myrbräcka,
norsk
bäckmossa,
plattlummer,
revlummer,
skuggviol,
snögräsmossa,
snögulmossa,
svart rödstjärt,
svartvit
flugsnappare,
tallbit,
trubbnicka,
trådrostmossa,
tät vitmossa,
uddfrostmossa,

Preliminär
bedömning
förmodligen
äldre skog
Området är
mycket
artrikt. Stora
sammanhäng
ande
fjällområden
är viktiga för
biologisk
mångfald

vedflikmossa,
vedtrappmossa,
ärtsångare
89

Högt
(klass
2)

Fjäll

Alpin rished
påverkat av
skidanläggnin
g

Flygbildstolk
at

90

Påtagl
igt
(klass
3)

Skog och träd

Skog med
många artfynd

Flygbildstolk
at

91

Påtagl
igt
(klass
3)

Skog och träd

Äldre
fjällnära skog
löv och barr

Kontinuitetss
kog

27

Bårdlav,
Gammelgransk
ål, Gulnål,
Gytterlav,
Luddlav,
Rödbrun
blekspik,
Skorpgelelav,
Stuplav,
VItgrynignållav
Baltiskt
skogsflis,
gränsticka,
granticka,
björktrast,
grönsångare,
rödvingetrast,
svartvit
flugsnappare,
ärtsångare

Stora
sammanhäng
ande
fjällområden
är viktiga för
biologisk
mångfald få
arter
rapporterade
men är
förmodligen
artrikt.
Området
gränsar till
nyckelbiotop
er, ser
påverkat ut
av
skogsbruket

Preliminär
klassning
förmodligen
fjällbjörksko
g

7.

Värdefulla områden

Figur 15. Förstudieområdet, siffrorna anger objektsnummer.

Beskrivning
En ganska stor del av förstudieområdet saknar tidigare inventeringar eller artfynd som kan ge den
informationen som krävs för att kunna klassa ett område som ett naturvärdesobjekt men förmodligen
finns det höga naturvärden som inte är dokumenterade. Dessa områden anges därför som värdefulla
områden. Det är framförallt stora delar av fjällen och den fjällnära skogen saknar information om
naturvärden men eftersom det generellt är miljöer som brukar förknippas med höga naturvärden är det
rimligt att anta att största delen av dessa områden kan klassas som klass 2 eller klass 1 objekt. Dessa
områden är också viktiga då de är stora och sammanhängande naturområden som är tillstörsta delen
orörda vilket är en viktig biotopkaraktär för flera sällsynta arter.

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 1-4. Fjällnära skogar och fjällmiljöer är oftast orörda miljö där det har hunnit
utvecklas höga eller påtagliga biotopvärden. I dessa miljöer förekommer oftast många rödlistade och
sällsynta arter därför är det rimligt att anta att artvärdet är högt eller påtagligt.
Obj
NR
78

NVI
klass

Naturtyp

Motiv

Övrigt_1

Fjäll

Alpin
blockmark
?

Artfynd, troligen
finns det ett stort
mörkertal när det
gäller artfynd

28

Artfynd

Övrig_2
Preliminär
bedömning,
baserat på att
sammanhängan
de kalfjäll är
värdefulla
miljöer för
många arter

79

Fjäll

Alpin
rished

Artfynd

80

Fjäll

Alpin
miljö med
många
våtmarker

Preliminärbedömni
ng

84

Skog och
träd

Fjällnära
skogar

Artfynd

29

Backsvala,
björktrast,
drillsnäppa, ,
grönfink,
gulsparv,
lappmes,
lappsparv,
ljungpipare,
rödvingetrast,
strandjordmossa
, svartvit
flugsnappare,
talltita
Stort mörkertal
av arter

Svår avgränsat
men stora
sammanhängan
de fjällmiljöer
är viktiga

Förmodligen
stora
våtmarksområd
en samt en del
videbuskmarker
antagligen
artrikt men inga
artfynd
inrapporterade
Detta område
kräver
ytterligare
utredning

8.

Tidigare naturinventeringar

Figur 16. Förstudieområdet, siffrorna anger objektsnummer.

Beskrivning
Några Naturinveteringar har genomförts inom Förstudieområdet dessa objekt är därför besökta i fält
och ett flertal är klassade enligt standarden på fältnivå. För mer information om dessa objekt Hänvisas
till respektive rapport.
Parallellt med förstudien har en ytterligare NVI på fältnivå genomförts i flera delområden inom
förstudieområdet för information om dessa objekt hänvisas till rapporten: " Naturvärdesinventering av
Åredalen, Åre kommun".

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 2-4. För mer information om dessa objekt hänvisas till respektive rapport.

Natura 2000-naturtyp
Obj
NR
7

8

NVI
klass
Visst
(klass
4)
Högt
(klass
2)

Naturtyp

Motiv

Övrigt_1

Igenväxnings
mark

Lövrik
slyskog

Hamre 1:37, Sweco

Vattendrag

Åmiljö
med
värdefull
a
strukturer

Hamre 1:37, Sweco

30

Artfynd

torta, stormhatt,
ormbär, öring

Övri
g_2

9

Påtagl Skog och träd
igt
(klass
3)

Fuktig
lövskog

10

Visst
(klass
4)

Artrik
lövskog

11

Påtagl Skog och träd
igt
(klass
3)

12

13

14

15

16

Påtagl
igt
(klass
3)
Påtagl
igt
(klass
3)
Högt
(klass
2)

Skog och träd

Äng och
betesmark

Äng och
betesmark

Vattendrag

Visst Skog och träd
(klass
4)
Påtagl Vattendrag
igt
(klass
3)

17

Påtagl Myr
igt
(klass
3)

18

Påtagl Myr
igt
(klass
3)

Örtrik
äldre
granskog

Betesmar
k med
signalarte
r
Betesmar
k med
signalarte
r
Bäck
med
intilligga
nde
ängsmark
Fruktig
granskog
vid bäck
Bäck
med
videbusk
ar och
gråalar
Torrare
våtmark
med
artfynd
Artrik
myrmark

Inventering och
bedömning av
naturvärde
Ullådalssvängen,
Enetjärn Natur.
kontinuitetsskog
Inventering och
bedömning av
naturvärde
Ullådalssvängen,
Enetjärn Natur.
kontinuitetsskog
Naturvärdesinventering
med fokus på
naturvårdsarter

bäckbräsma,
rutlungmossa

nordisk stormhatt,
ormbär,
kransrams

Granticka,
gränsticka

Naturvärdesinventering
med fokus på
naturvårdsarter
Rödkullen, Ingela
Källen,
Kontinuitetsskog,
artfynd
NATURVÄRDESINVE
NTERING Hårbörsta,
Sweco

Vårfingerört, rödfibbla,
ormrot, kattfot, fjällvedel
och ögontröst

NATURVÄRDESINVE
NTERING Hårbörsta,
Sweco

Vårfingerört, rödfibbla,
ormrot, kattfot, fjällvedel
och ögontröst

NATURVÄRDESINVE
NTERING Hårbörsta,
Sweco

Fläcknycklar/brud
sporre, tvåblad,
korallrot,
ängsgentiana

Naturvärdesinventering
Så, WSP

stormhatt, Större
vattensalamander

PM
Naturvärdesinventering
Duved, Naturföretaget

björktrast

Naturvärdesinventering
2015, Naturriddarna

blodrot,
skogsnäva,
mossviol, snip,
tvåblad kattfot,
ormrot
dvärglummer, svarthö,
blodrot, vattenklöver,
kärrspira, snip,
knagglestarr, brudsporre

Naturvärdesinventering
2015, Naturriddarna

31

19

Högt
(klass
2)

20

Artrik
öppen
myr

Naturvärdesinventering
2015, Naturriddarna

Påtagl Myr
igt
(klass
3)
Påtagl Myr
igt
(klass
3)

Fattigare
myr med
tall

Naturvärdesinventering
2015, Naturriddarna

Öppen
myr med
rikkärrsar
ter

Naturvärdesinventering
2015, Naturriddarna

22

Påtagl Myr
igt
(klass
3)

Artrikt
backkärr

Naturvärdesinventering
2015, Naturriddarna

23

Visst
(klass
4)

Fuktig
Naturvärdesinventering
gles
2015, Naturriddarna
björkskog

24

Påtagl Myr
igt
(klass
3)

Öppen
myr med
rikkärrsar
ter

Naturvärdesinventering
2015, Naturriddarna

25

Visst
(klass
4)
Visst
(klass
4)
Påtagl
igt
(klass
3)
Påtagl
igt

Igenvuxe
n
våtmark
Näringsri
k
björkskog
Äldre
näringsri
k
granskog
Äldre
näringsri

Naturvärdesinventering
2015, Naturriddarna

21

26

27

38

Myr

Skog och träd

Myr

Skog och träd

Skog och träd

Skog och träd

Naturvärdesinventering
2015, Naturriddarna

ängsnycklar. fjällskära,
nålstarr
dvärglummer, blodrot,
fjällskära, vattenklöver,
rosling, ormrot, tuvsäv,
taggstarr, snip, ängsull,
slidstarr, hirsstarr,
trådstarr, blåtåtel, jungfru
marie nycklar, brudsporre
tuvull, taggstarr,
tuvsäv

rosling,
rundsileshår,
tuvsäv, tuvull,
taggstarr,
brunmossor
blodrot, skogsnäva,
ögontröst, slåtterblomma,
humleblomster,
sumpmåra, fjällskära,
kärrspira, tuvsäv,
stjärnstarr, hirsstarr,
hundstarr, ängsull,
tuvtåtel, blåtåtel, tvåblad,
skogsnycklar, brudsporre.
humleblomster,
blodrot,
daggkåpa, hallon,
torta, kärrfibbla
dvärglummer,
vattenklöver, blodrot,
småsileshår, tätört, rosling,
fjällruta, slåtterblomma,
svarthö, ögontröst,
fjällskära, gräsull,
knagglestarr, tuvsäv, snip,
björnbrodd, Jungfru Marie
nycklar skogsnycklar,
gyllenmossa
blodrot,
kråkklöver

Naturvärdesinventering
2015, Naturriddarna

ekbräken, hultbräken,
kärrfibbla, tolta, stormhatt,
blodrot, brudborste
ekbräken,
revlummer, linnea

Naturvärdesinventering
2015, Naturriddarna

ekbräken,
revlummer, linnea
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28

29

30

31

32

(klass
3)
Visst
(klass
4)
Visst
(klass
4)
Visst
(klass
4)
Visst
(klass
4)
Visst
(klass
4)

Ingenväxning
smark
Ingenväxning
smark
Ingenväxning
smark
Ingenväxning
smark
Skog och träd

33

Visst
(klass
4)

Skog och träd

34

Visst
(klass
4)
Visst
(klass
4)
Visst
(klass
4)
Visst
(klass
4)

Ingenväxning
smark

35

36

37

Ingenväxning
smark
Ingenväxning
smark
Vattendrag

k
granskog
Tidigare
slåttermar
ker
Tidigare
slåttermar
ker
Tidigare
slåttermar
ker
Tidigare
slåttermar
ker
Fuktig
granskog
med
naturvård
arter
Fuktig
granskog
med
naturvård
arter
Tidigare
slåttermar
ker
Tidigare
slåttermar
ker
Tidigare
slåttermar
ker
Dike vid
igenväxa
nde
gräsmark

PM
Naturvärdesinventering
Duved, Naturföretaget
PM
Naturvärdesinventering
Duved, Naturföretaget
PM
Naturvärdesinventering
Duved, Naturföretaget
PM
Naturvärdesinventering
Duved, Naturföretaget
PM
Naturvärdesinventering
Duved, Naturföretaget

Liten blåklocka,
ängsskallra

PM
Naturvärdesinventering
Duved, Naturföretaget

torta, björktrast,
revlummer,
nordisk stormhatt

PM
Naturvärdesinventering
Duved, Naturföretaget
PM
Naturvärdesinventering
Duved, Naturföretaget
PM
Naturvärdesinventering
Duved, Naturföretaget
PM
Naturvärdesinventering
Duved, Naturföretaget

Liten blåklocka,
ängsskallra
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Liten blåklocka,
ängsskallra
Liten blåklocka,
ängsskallra
Liten blåklocka,
ängsskallra
torta, björktrast,
revlummer,
nordisk stormhatt

Liten blåklocka,
ängsskallra
Liten blåklocka,
ängsskallra
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Bilaga 1. Rödlistade artfynd från Artportalen
Svenskt namn
Kärlväxter
Månlåsbräken
Brunklöver
Fältgentiana
Sen fältgentiana
Slåtterfibbla
Sickelmaskros
Insekter
Baltiskt skogsfly
Berghumla
Bredbrämad
bastardsvärmare
Grå blåbärsfältmätare
Mindre frågeteckenbock
Tajgafältmätare
Violett guldvinge

Svampar
Brödtaggsvamp
Gammelgransskål
Granticka
Gränsticka
Harticka
Kejsarskivling
Ullticka
Äggvaxskivling
Mossor
Alpin skärbladsmossa
Brun jökelmossa
Fjällgräsmossa
Fjällraggmossa
Fjällsotmossa
Hjälmmossa
Jökelbjörnmossa
Kloborstmossa
Parkhättemossa
Snögräsmossa
Snögulmossa
Snösotmossa
Svämmossa

Vetenskapligt namn

Rödliste
kategori

Botrychium lunaria
Trifolium spadiceum
Gentianella campestris subsp.
campestris
Gentianella campestris var.
campestris
Hypochaeris maculata
Taraxacum naevosiforme

NT
NT
EN

1
3
5

EN

6

NT
VU

1
1

Xestia baltica
Bombus monticola
Zygaena lonicerae

NT
NT
NT

1
4
1

Entephria caesiata
Evodinus borealis
Heterothera serraria
Lycaena helle
Peodes forcipatus
Bibio siebkei

NT
VU
VU
EN
DD
DD

2
1
1
1
3
3

Hydnellum versipelle
Pseudographis pinicola
Porodaedalea chrysoloma
Phellopilus nigrolimitatus
Pelloporus leporinus
Catathelasma imperiale
Phellinidium ferrugineofuscum
Hygrophorus karstenii

VU
NT
NT
NT
NT
VU
NT
NT

1
1
6
4
4
1
1
1

Paraleucobryum enerve
Arctoa fulvella
Brachythecium tauriscorum
Racomitrium macounii
Andreaea blyttii
Conostomum tetragonum
Polytrichastrum sexangulare
Kiaeria falcata
Orthotrichum pallens
Sciuro-hypnum glaciale
Drepanocladus angustifolius
Andreaea nivalis
Myrinia pulvinata

NT
NT
NT
VU
NT
NT
NT
NT
NT
VU
VU
VU
NT

4
5
2
1
5
5
2
2
1
1
2
6
2
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Antal
fynd

Trådrostmossa
Uddfrostmossa
Lavar
Brunpudrad nållav
Fjällig knopplav
Garnlav
Garnlav (ssp.
sarmentosa)
Kavernularia
Knottrig blåslav
Ladlav
Lunglav
Nordlig nållav
Norsk näverlav
Rödbrun blekspik
Skorpgelélav
Skrovellav
Urnlav
Vitgrynig nållav
Däggdjur
Skogshare
Utter
Fåglar
Alfågel
Backsvala
Bergand
Berglärka
Björktrast
Blå kärrhök
Bläsand
Brunand
Brushane
Buskskvätta
Drillsnäppa
Dubbelbeckasin
Duvhök
Fiskmås
Fjällvråk
Flodsångare
Gråkråka
Gråtrut
Grönfink
Grönsångare
Gulsparv
Havsörn
Hornuggla
Hussvala

Marsupella boeckii
Marsupella apiculata

VU
NT

1
1

Chaenotheca gracillima
Biatora fallax
Alectoria sarmentosa
Alectoria sarmentosa subsp.
sarmentosa
Hypogymnia hultenii
Hypogymnia bitteri
Calicium tigillare
Lobaria pulmonaria
Chaenotheca laevigata
Platismatia norvegica
Sclerophora coniophaea
Rostania occultata
Lobaria scrobiculata
Tholurna dissimilis
Chaenotheca subroscida

NT
VU
NT
NT

5
1
6
1

NT
NT
NT
NT
NT
VU
NT
NT
NT
NT
NT

2
1
1
1
1
4
10
1
11
6
2

Lepus timidus
Lutra lutra

NT
NT

27
10

Clangula hyemalis
Riparia riparia
Aythya marila
Eremophila alpestris
Turdus pilaris
Circus cyaneus
Mareca penelope
Aythya ferina
Calidris pugnax
Saxicola rubetra
Actitis hypoleucos
Gallinago media
Accipiter gentilis
Larus canus
Buteo lagopus
Locustella fluviatilis
Corvus corone cornix
Larus argentatus
Chloris chloris
Phylloscopus sibilatrix
Emberiza citrinella
Haliaeetus albicilla
Asio otus
Delichon urbicum

NT
VU
EN
VU
NT
NT
VU
EN
VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
VU
EN
NT
NT
NT
NT
VU

1
3
7
1
265
3
140
1
5
23
105
10
32
209
76
1
63
33
430
6
137
9
12
94

36

Järpe
Kricka
Kråka
Kungsörn
Lappmes
Lappsparv
Lappuggla
Mindre hackspett
Myrspov
Pilgrimsfalk
Rosenfink
Rödvingetrast
Skedand
Skrattmås
Smålom
Spillkråka
Stare
Stenfalk
Stjärtand
Storspov
Strandskata
Svart rödstjärt
Svartsnäppa
Svartvit flugsnappare
Svärta
Sävsparv
Tallbit
Talltita
Tjocknäbbad nötkråka
Tofsvipa
Tornseglare
Tretåig hackspett
Vaktel
Videsparv
Vinterhämpling
Ärtsångare

Tetrastes bonasia
Anas crecca
Corvus corone
Aquila chrysaetos
Poecile cinctus
Calcarius lapponicus
Strix nebulosa
Dendrocopos minor
Limosa lapponica
Falco peregrinus
Carpodacus erythrinus
Turdus iliacus
Spatula clypeata
Chroicocephalus ridibundus
Gavia stellata
Dryocopus martius
Sturnus vulgaris
Falco columbarius
Anas acuta
Numenius arquata
Haematopus ostralegus
Phoenicurus ochruros
Tringa erythropus
Ficedula hypoleuca
Melanitta fusca
Emberiza schoeniclus
Pinicola enucleator
Poecile montanus
Nucifraga caryocatactes
caryocatactes
Vanellus vanellus
Apus apus
Picoides tridactylus
Coturnix coturnix
Emberiza rustica
Linaria flavirostris
Sylvia curruca
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NT
VU
NT
NT
NT
VU
VU
NT
VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
VU
NT
VU
EN
NT
NT
NT
NT
VU
NT
VU
NT
NT

39
56
433
28
2
12
1
13
3
3
15
203
2
83
54
35
113
38
7
69
4
6
5
100
2
62
37
328
8

VU
EN
NT
NT
NT
VU
NT

177
147
24
3
1
3
5

Bilaga 2. Artfynd signalarter från Artportalen
Svenskt namn
Blåsippa
Brudborste
Brunpudrad nållav
Brödtaggsvamp
Bårdlav
Bäckbräsma
Dvärghäxört
Finbräken
Fjällig taggsvamp s.str.
Fjällskråp
Fläcknycklar
Gammelgransskål
Garnlav
Granticka
Grov husmossa
Gränsticka
Gräsull
Grönkulla
Gullpudra
Gulnål
Gytterlav
Harticka
Kambräken
Kamtuffmossa
Kejsarskivling
Klotuffmossa
Knottrig blåslav
Korallblylav
Korallrot
Kransrams
Kruskalkmossa
Källmossa
Kärrfibbla
Kärrtrumpetmossa
Ladlav
Luddlav
Lundarv
Lunglav
Månlåsbräken
Njurlavar
Nordisk stormhatt
Nordlig källmossa

Vetenskapligt namn

Rödliste
kategori
Hepatica nobilis
1
Cirsium heterophyllum
25
Chaenotheca gracillima
NT
Hydnellum versipelle
VU
Nephroma parile
2
Cardamine amara
1
Circaea alpina
1
Cystopteris montana
2
Sarcodon imbricatus s.str.
1
Petasites frigidus
3
Dactylorhiza maculata
7
Pseudographis pinicola
NT
Alectoria sarmentosa
NT
Porodaedalea chrysoloma
NT
Hylocomiastrum pyrenaicum
1
Phellopilus nigrolimitatus
NT
Eriophorum latifolium
4
Coeloglossum viride
13
Chrysosplenium alternifolium
1
Chaenotheca brachypoda
1
Protopannaria pezizoides
3
Pelloporus leporinus
NT
Blechnum spicant
3
Palustriella commutata
1
Catathelasma imperiale
VU
Palustriella falcata
1
Hypogymnia bitteri
NT
Parmeliella triptophylla
2
Corallorhiza trifida
9
Polygonatum verticillatum
8
Tortella tortuosa
1
Philonotis fontana
2
Crepis paludosa
19
Tayloria lingulata
1
Calicium tigillare
NT
Nephroma resupinatum
2
Stellaria nemorum
2
Lobaria pulmonaria
NT
Botrychium lunaria
NT
Nephroma
6
Aconitum lycoctonum subsp. septentrionale
Philonotis tomentella
2
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Antal
fynd

5
1

1
6
6
4

4

1
1

1

1
1
22

Nordlig nållav
Norrlandslav
Norsk näverlav
Ormbär
Plattlummer
Rödbrun blekspik
Skinnlav
Skogsbräsma
Skorpgelélav
Skrovellav
Sotriska
Spindelblomster
Strutbräken
Stuplav
Svart trolldruva
Svarta vinbär
Taggbräken
Tibast
Torta
Trådfräken
Trådticka
Tvåblad
Ullticka
Vitgrynig nållav
Ängsvaxskivling
Ögonpyrola

Chaenotheca laevigata
Nephroma arcticum
Platismatia norvegica
Paris quadrifolia
Lycopodium complanatum
Sclerophora coniophaea
Leptogium saturninum
Cardamine flexuosa
Rostania occultata
Lobaria scrobiculata
Lactarius lignyotus
Neottia cordata
Matteuccia struthiopteris
Nephroma bellum
Actaea spicata
Ribes nigrum
Polystichum lonchitis
Daphne mezereum
Lactuca alpina
Equisetum scirpoides
Climacocystis borealis
Neottia ovata
Phellinidium ferrugineofuscum
Chaenotheca subroscida
Cuphophyllus pratensis s.lat.
Moneses uniflora

39

NT
6
VU
7
2
NT
2
2
NT
NT
1
9
2
5
2
1
1
1
24
1
1
18
NT
NT
2
3

1
4

10

1
11

1
2

