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PM Bedömning av bevarandestatus för skyddade arter på fastighet
Ottsjö 1:163
Åre kommun
Bakgrund
Åre kommun utreder tillsammans med Transtema Group AB fastigheten Ottsjö 1:163 i Ottsjö som
planeras att bebyggas. Som en del i planarbetet behöver naturvärden på platsen utredas. På uppdrag av
kommunen utförde Naturföretaget en naturvärdesinventering i området under 2021. Under
inventeringen påträffades fyra arter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen varav tre orkidéer
(tvåblad, jungfru Marie nycklar och spindelblomster) och revlummer. Naturföretaget har på grund av
dessa fynd gjort en bedömning av arternas bevarandestatus och risk för påverkan på denna till följd av
den planerade exploateringen, som redovisas i detta PM. Bedömningen baseras på fynd gjorda under
Naturföretagets inventering 2021, fynd i Artportalen, samt på ArtDatabankens bedömning av
utbredning och hotstatus för arterna.

Figur 1. Översiktskarta som visar området som inventerades 2021 med fynd av de fyra skyddade arterna. De
flesta fynden gjordes i eller intill den mindre våtmarken i nordöstra delen av området.
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Bedömning av påverkan på bevarandestatus
Nedan beskrivs och motiveras vår bedömning av risk för påverkan på de fyra arternas bevarandestatus
art för art. För utbredningskartor som visar varje arts kända förekomster i Jämtlands län och i Åre
kommun, se Bilaga 1.

Tvåblad
En växtplats för tvåblad med enstaka individer noterades under inventeringen 2021 i den lilla
våtmarken i nordöstra delen av inventeringsområdet. Arten förekommer spritt inom större delen av
Åre kommun men saknas i fjällen (figur 3). De flesta fynd av arten finns i och kring Åredalen. Några
tidigare fynd har gjorts i trakten kring Ottjsö som verkar ligga i den sydvästra utkanten av artens
utbredningsområde i kommunen. Sett till Jämtlands län är arten välspridd i länets centrala delar med
en koncentration i kommunerna öster om Åre (figur 2). Tvåblad verkar dock vara mer sällsynt i länets
norra och sydliga delar där endast ett fåtal fynd finns rapporterade. Överlag ingår större delen av länet
inom artens utbredningsområde som sträcker sig centralt från öst till väst och avtar mot fjällvärlden
väster om Ottsjö.
Nationellt är tvåblad klassad som livskraftig (LC) enligt ArtDatabanken och har varit det under de tre
senaste rödlistebedömningarna. Arten finns över hela landet men är mer sällsynt i de nordligaste
delarna. Den växer i olika miljöer, bland annat i örtrika granskogar, lövängar, raviner, fuktängar och
vägkanter. Tvåblad trivs bäst på kalkhaltig, genomsilad, sandig mulljord.
Utifrån underlaget från rapporterade observationer av tvåblad på Artportalen bedömer vi att tvåblad
har en gynnsam bevarandestatus på nationell och regional nivå då arten är välspridd och har
livskraftiga populationer. Jämtland är även en särskilt lämplig region i avseendet att det är ett län med
mycket kalkhaltig mark vilket gynnar arten och gör att den hittas på många platser här. Vi bedömer
även att tvåblads bevarandestatus är gynnsam på lokal nivå då Ottsjö ligger inom artens
huvudutbredningsområde i Jämtlands län och trakten innehåller gott om lämpliga levnadsmiljöer för
den även om mängden rapporter om arten är relativt liten. Det låga antalet rapporter kan förklaras med
att få personer har rapporterat in fynd av arten även om den är relativt allmän i området. Växtplatsen
som upptäcktes under inventeringen 2021 utgjordes av en liten våtmark med nära påverkan från ett
dike och var således inte någon anmärkningsvärd biotop. Liknande miljöer bedöms vara vanliga i
trakten. En exploatering på fastighet Ottsjö 1:163 skulle sannolikt inte innebära någon påverkan på
artens bevarandestatus.

Jungfru Marie nycklar
Två växtplatser för jungfru Marie nycklar noterades under inventeringen 2021. Arten växte både i den
lilla våtmarken i nordöst samt på fuktig mark i skogsbrynet intill våtmarken. Arten förekommer spritt
inom både Åre kommun och Jämtlands län och verkar finnas i stort sett överallt i regionen med
undantag för i fjällen (figur 4 och 5).
Arten är klassad som livskraftig (LC) enligt Artdatabanken och har varit det under de tre senaste
rödlistebedömningarna. Arten finns i större delen av landet och kan hittas inom en rad olika typer av
miljöer. Den växer på frisk till fuktig, ofta mager mark i olika typer av miljöer, bland annat i skogar,
myrkanter, betesmarker och diken.
Utifrån tidigare artfynd på Artportalen bedöms jungfru Marie nycklar ha en gynnsam bevarandestatus
på nationell, regional och lokal nivå. Denna bedömning grundar sig även på observationer i trakten
som gjordes i samband med inventeringen 2021 där arten var väldigt vanlig. Arten sågs inom
skogsmark och våtmark samt i många diken längs vägarna i närområdet. Att en exploatering på
fastigheten Ottsjö 1:163 skulle påverka artens bevarandestatus negativt är osannolikt.
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Spindelblomster
Orkidén spindelblomster hittades på en plats inom fastigheten vid inventeringen 2021. Arten växte på
fuktig mark i ett skogsbryn med gran intill den lilla våtmarken i nordöstra delen av området.
Spindelblomster är välspridd i Åre kommun och har ungefär samma utbredning som de föregående
orkidéarterna och hittas i kommunens flesta delar förutom i fjällen (figur 7). I Jämtlands län är den
också välspridd och förekommer nästan i alla länets hörn (figur 6). I trakten kring Ottsjö finns det
ganska gott om fynd av arten.
Arten är klassad som livskraftig (LC) enligt Artdatabanken och har varit det under de tre senaste
rödlistebedömningarna. Arten finns i nästan hela landet förutom i fjällvärlden. Spindelblomster växer
oftast på fuktig, mager mark i skuggiga lägen. Den kan hittas inom olika miljöer som sumpskogar, vid
källor, på myrar men även i vägkanter och diken.
Utifrån tidigare artfynd på Artportalen bedöms spindelblomster ha en gynnsam bevarandestatus på
nationell, regional och lokal nivå. Arten hittades, förutom på fastigheten Ottsjö 1:163, i närliggande
skogar och våtmarker i Ottsjötrakten i samband med inventeringen 2021.Vår bedömning är att det
finns gott om lämpliga levnadsmiljöer för arten i närområdet och den därför är allmän. En exploatering
på fastigheten skulle sannolikt inte innebära någon påverkan på artens bevarandestatus.

Revlummer
Revlummer hittades inom skogen på fastigheten under inventeringen 2021, både i öst och i väst. I Åre
kommun är arten utbredd till kommunens alla delar även om rapporterna är något glest utspridda
(figur 9). På länsnivå syns det dock att arten är väldigt allmän i regionen och kan hittas på de flesta
platser förutom på kalfjället (figur 8).
Revlummer är klassad som livskraftig (LC) enligt Artdatabanken och har varit det under de tre senaste
rödlistebedömningarna. Arten finns i hela Sverige i en rad olika typer av miljöer. Den trivs bäst i
skuggiga lägen på frisk eller fuktig mark och kan hittas i skogar, sluttningar, buskmarker, myrar och
även barrträdsplanteringar.
Revlummer är en vanlig art som är mycket välspridd i hela landet och Ottsjö är inget undantag, vilket
framgår av tidigare artfynd på Artportalen. Vår bedömning är därför att artens bevarandestatus är
gynnsam på nationell, regional och lokal nivå. Revlummer kan växa i många typer av miljöer och en
exploatering på fastigheten Ottsjö 1:163 skulle därför inte innebära någon betydande habitatförlust för
arten. Att exploateringen skulle ha påverkan på artens bevarandestatus är därför osannolikt.
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Bilaga 1. Kartor

Utbredningskartor
Nedan visas kartor på kommunal nivå och länsnivå med de fynd av berörda arter som rapporterats in till
artportalen mellan 1990 och 2021.
Tvåblad

Figur 2. Fynd av tvåblad i Jämtlands län som rapporterats till Artportalen mellan 1990 och april 2022. Den gröna triangeln
visar var i länet fastigheten Ottsjö 1:163 ligger.
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Figur 3. Fynd av tvåblad i Åre kommun som rapporterats till Artportalen mellan 1990 och april 2022. Den gröna triangeln
visar var i kommunen fastigheten Ottsjö 1:163 ligger.

Bilaga 1. Kartor

Jungfru Marie nycklar

Figur 4. Fynd av jungfru Marie nycklar i Jämtlands län som rapporterats till Artportalen mellan 1990 och april 2022. Den
gröna triangeln visar var i länet fastigheten Ottsjö 1:163 ligger.
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Figur 5. Fynd av jungfru Marie nycklar i Åre kommun som rapporterats till Artportalen mellan 1990 och april 2022. Den
gröna triangeln visar var i kommunen fastigheten Ottsjö 1:163 ligger.

Bilaga 1. Kartor
Spindelblomster

Figur 6. Fynd av spindelblomster i Jämtlands län som rapporterats till Artportalen mellan 1990 och april 2022. Den gröna
triangeln visar var i länet fastigheten Ottsjö 1:163 ligger.
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Figur 7. Fynd av spindelblomster i Åre kommun som rapporterats till Artportalen mellan 1990 och april 2022. Den gröna
triangeln visar var i kommunen fastigheten Ottsjö 1:163 ligger.
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Revlummer

Figur 8. Fynd av revlummer i Jämtlands län som rapporterats till Artportalen mellan 1990 och april 2022. Den gröna
triangeln visar var i länet fastigheten Ottsjö 1:163 ligger.
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Figur 9. Fynd av revlummer i Åre kommun som rapporterats till Artportalen mellan 1990 och april 2022. Den gröna
triangeln visar var i kommunen fastigheten Ottsjö 1:163 ligger.

