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Sammanfattning
Naturföretaget har under juli 2021 utfört en naturvärdesinventering av ett område inom fastigheten
Ottsjö 1:163 då området planeras att planläggas för bebyggelse och det behövde utrönas om det finns
skyddade arter eller andra naturvärden på platsen. Den utförda naturvärdesinventeringen följer svensk
standard för Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014).
Det inventerade området består av skog och våtmark som till stora delar redan är påverkade av
mänsklig aktivitet. Skogen har gallrats i senare tid och det går en nyanlagd väg genom området. Under
inventeringen bedömdes större delen av området endast hysa ett Visst eller Lågt naturvärde. Det finns
dock ett litet skogsparti längs en myrkant som innehåller en del äldre träd, varav flera senvuxna, och
detta parti bedöms uppnå ett Påtagligt naturvärde då man förutom de gamla träden även fann en
rödlistad art växandes på ett av dem, nämligen gammelgransskål. Av våtmarkerna är den västra av
öppen, fattig myrtyp och hyser endast ett Visst naturvärde men den östra uppvisade mer variation med
en flora som innehåller flertalet mer krävande arter och därför bedöms även detta objekt uppnå ett
Påtagligt naturvärde.
Fem skyddade arter påträffades under inventeringen varav tre orkidéer och två lummerarter och
samtliga hittades i den nordöstra delen av inventeringsområdet. Tvåblad och dvärglummer växer i
kärret medan revlummer och spindelblomster hittades i skogen intill. Jungfru Marie nycklar finns
inom båda miljöerna. I väster hittades endast ett fynd av revlummer. Om exploatering inom området
koncentreras till andra delar, och kärret samt närliggande skog lämnas orörda bedöms ingen av de
skyddade arternas bevarandestatus riskera påverkas negativt.
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Bakgrund
Delar av fastigheten Ottsjö 1:163 planeras att planläggas för bebyggelse. Efter yttrande från
Länsstyrelsen behöver en naturvärdesinventering utföras för att utröna om det finns fridlysta arter eller
andra naturvärden inom området. På uppdrag av Åre kommun har Naturföretaget därför gjort en
naturvärdesinventering av området i juli 2021.

Metodik
Naturvärdesinventering
Området inventerades den 25 juli 2021. Inventeringen utfördes enligt svensk standard för
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014). Inventeringen utfördes
på fältnivå med detaljeringsgrad Medel, och med tillägget Naturvärdesklass 4.
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 bedöms. 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.

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

Naturvärdesbedömningen resulterar i antingen lågt naturvärde (områden av ingen eller ringa betydelse
för biologisk mångfald) eller någon av följande naturvärdesklasser:
Klass 1. Högsta naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
nationell eller global nivå.
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.
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
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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.
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.
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.

Bedömning av Natura 2000-naturtyp
I naturvärdesinventering enligt svensk standard ingår att bedöma om inventeringsobjekt innehåller
biotoper av s.k. Natura 2000-naturtyp, utifrån naturlighetskriterier enligt Naturvårdsverkets
vägledningar för respektive naturtyp. Förekomst av en naturtyp som är hotad (på nationell eller
internationell nivå) innebär alltid att objektet i fråga har ett Högt naturvärde.

Datainsamling
Insamlade fältuppgifter registreras med hjälp av appen Collector for ArcGIS i surfplatta, med ortofoto
som bakgrund. Polygoner, punkter och linjer ritas in i appen, och synkroniseras direkt in i ArcGIS.
Registrerat data kan sedan tas ut från ArcGIS i olika format, t.ex. som shapefiler. Noggrannheten är ca
5-10 m. Det koordinatsystem som används är Sweref 99 TM.

Rapportering av arter
Alla naturvårdsintressanta arter rapporteras in till Artportalen. Rödlistade och skyddade arter
rapporteras med en koordinat för varje förekomst, med undantag för om många förekomster av samma
art finns inom samma naturvärdesobjekt. Övriga naturvårdsintressanta arter rapporteras normalt bara
med en koordinat per naturvärdesobjekt som de förekommer i.

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 vad fynden kan innebära vid en eventuell exploatering.
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Förstudie
Fynd av arter från området har inhämtats från ArtDatabanken. Uppgifter om naturvärden och
områdesskydd har inhämtats från Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor och Naturvårdsverkets
karttjänst Skyddad natur.

Osäkerhet i bedömningen
Inventeringen är en naturvärdesinventering med detaljeringsgrad medel, ingen artgrupp har inventerats
detaljerat.

Övergripande beskrivning av området och dess naturvärden
Övergripande beskrivning
Området är ca 2,6 ha stort och innehåller skogsmark och våtmark. Skogsmarken täcker större delen av
området och dess södra och centrala delar. Våtmarker finns i nordväst och nordöst och dessa delas av
en nyanlagd väg som genomkorsar hela området i nord-sydlig riktning. Längs vägen går diken och
under den går en trumma som leder vatten från den västra våtmarken till den östra. Områdets topografi
är överlag platt. Skogsmarken står på frisk mark och innehåller granskog som nyligen gallrats. Den
västra våtmarken, som utgörs av öppen myr, är fuktig och homogen medan den västra våtmarken är
blötare med en mer variationsrik flora även om den är något igenvuxen.
Hela området ligger inom riksintresset för friluftsliv ”Sylarna-Vålådalen-Helags” samt inom
riksintresset för rörligt friluftsliv ”Fjällvärlden i Jämtlands län”.

Figur 3. Översiktskarta över inventeringsområdet i Ottsjö.
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Områdets naturvärden
Området är överlag starkt påverkat av mänskliga aktiviteter då större delen av skogen i området
nyligen har gallrats och områdets hydrologi är påverkat av utdikning längs med den nya vägen.
Alltjämt finns mindre partier med påtagliga naturvärden. Det lilla kärret i nordöst innehåller, trots viss
igenväxning, variation med inslag av arter som ofta hittas i rikare kärrmiljöer som piprensarmossa,
snip och tvåblad. I västra delen av området finns en kantzon mellan myr och brukad granskog med
äldre barrskog som innehåller flertalet gamla, senvuxna barrträd och här hittades den rödlistade
gammelgransskålen. I den brukade skogen observerades också naturvårdsarter som granticka och
spindelblomster. Överlag bedömdes större delen av området hysa minst ett Visst naturvärde och endast
området som innefattade anlagd väg och bostad klassades som Lågt naturvärde.

Fynd av naturvårdsarter
Under inventeringen hittades 11 naturvårdsarter. De flesta artfynden gjordes i den östra våtmarken
men några arter hittades även inom skogsmarkerna. På artportalen och i uttaget från ArtDatabanken
fanns inga naturvårdsintressanta arter rapporterade från inventeringsområdet.

Typiska arter

Tvåblad

Skyddade arter

Kärlväxter
Jungfru Marie
nycklar
Snip
Spindelblomster

X

X

X

X

X
X

X

X

Signalarter

Artnamn

Rödlista 2020

Tabell 1. Naturvårdsarter som påträffades i området. Rödlistade arter: med förkortningar enligt rödlistan 2020,
signalarter: arter som är utpekade som signalarter enligt Skogsstyrelsen (SKS) eller ängs- och
betesmarksinventeringen (ÄoB), skyddade arter: arter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen, typiska
arter: arter som är lämpliga indikatorer på en Natura 2000-naturtyps bevarandestatus.

Tätört
Andra växter*
Dvärglummer
Revlummer
Lavar
Garnlav
Svampar
Gammelgransskål
Granticka
Mossor
Piprensarmossa

X
X

X

X

Kommentar

Fridlyst enl. 8 § Artskyddsförordningen. Typisk art för
7140 och flera gräsmarks- och våtmarkshabitat.
Typisk art för 7140, 7310 och 7230.
Signalart SKS. Fridlyst enl. 8 §
Artskyddsförordningen. Typisk art för 9010, 9040 och
9050.
Signalart SKS. Fridlyst enl. 8 §
Artskyddsförordningen.
Typisk art för flera gräsmarks- och våtmarkshabitat.
*=lummerväxter
Fridlyst enl. 9 § Artskyddsförordningen. Typisk art för
flertalet gräs- och våtmarkshabitat.
Fridlyst enl. 9 § Artskyddsförordningen.

NT

X

Signalart SKS

NT
NT

X
X

Signalart SKS
Signalart SKS
X

Typisk art för 6170, 7230 och 7310.
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Skyddade och fridlysta arter
Dokumenterad förekomst
Jungfru Marie nycklar, tvåblad och spindelblomster är alla orkidéer och därmed fridlysta enligt 8 §
artskyddsförordningen. Detta innebär att det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt skada
växterna och dess delar, inklusive frön. Alla de tre orkidéerna är relativt vanliga i regionen och av
dessa tre är jungfru Marie nycklar vanligast och förekommer inom många olika typer av miljöer. Arten
påträffades endast i den nordöstra delen av området dock både i kärret och i granskogen intill kärret. I
båda biotoperna sågs sammanlagt mellan 10–20 individer, de flesta i kärret. En artutredning skulle
förmodligen visa att bevarandestatusen inte riskeras att påverkas av en eventuell exploatering. Vad
gäller spindelblomster så hittades den endast i ett skuggigt parti av den gallrade skogen intill kärret i
nordost. Arten trivs bäst i skuggiga skogar och försvinner vid för hög ljusexponering. Artens framtid i
den gallrade skogen är därför högst osäker. Om skogspartiet intill kärret, som är skuggigare och
fuktigare än den övriga gallrade skogen, sparas kan arten fortleva på platsen. I övrigt saknar den
gallrade skogen betydelse för arten och dess bevarandestatus skulle inte påverkas negativt av en
exploatering där. Vad gäller tvåblad så hittades den endast i kärret. Arten förekommer även i skog men
då helst i slutna, örtrika sådana vars like inte förekommer inom området. Om kärret lämnas orört kan
arten fortleva på platsen men om det skulle exploateras är artens framtid mer oviss och risken för
påverkan på bevarandestatus skulle behöva utredas närmare.
Dvärglummer och revlummer är fridlysta enligt 9 § artskyddsförordningen, vilket innebär att det är
förbjudet att gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna samt plocka eller på annat sätt samla
in exemplar av växterna för försäljning eller andra kommersiella ändamål. Båda arterna är relativt
vanliga i regionen. Revlummer förekommer i flera olika skogsmiljöer, i allt från yngre
produktionsskog till äldre naturskog. Revlummer är även ganska vanlig i nyligen störda miljöer som
gamla hyggen eller vägskärningar. Dvärglummer trivs bäst på öppen, fuktig och kalkrik mark, i myrar,
på stränder och på fjäll. Båda arterna bedöms som livskraftiga enligt rödlistan. En artutredning skulle
förmodligen visa att deras bevarandestatus inte riskeras att påverkas av en eventuell exploatering.
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Beskrivning av naturvärdesobjekt
Inom området identifierades fyra naturvärdesobjekt. För kartor över de olika objekten, se Bilaga 1–2.
Här nedan beskrivs objekten i text och bild.

1.

Kärr

Figur 4. Kärr i flack östsluttning.

Beskrivning
Objektet ligger i områdets nordöstra hörn och utgörs av ett ca 0,15 ha stort kärr i flack östsluttning.
Marken är fuktig till blöt. Det finns små fläckar med vattenspegel men kärret är tämligen igenvuxet av
starr och gräs som hundstarr och blåtåtel. Floran är överlag tämligen homogen men i norra delen av
kärret växer det inte lika mycket gräs och starr och här hittas bl.a. tätört, snip och orkidén tvåblad.
Även piprensarmossa som vanligen hittas i rikkärr eller källpåverkade miljöer växer här. I den södra
delen av kärret där marken är blöt växer några individer av jungfru Marie nycklar. Kärret kantas av
äldre granskog och det finns enstaka äldre, senvuxen gran och tall växandes i våtmarken.
Kärret är dränerat p.g.a. ett dike som ligger vid vägen väster om det. Vatten tillförs till kärret genom
en trumma som går under vägen från myren på andra sidan om den.

Naturvårdsarter
Dvärglummer, jungfru Marie nycklar, piprensarmossa, snip, tvåblad och tätört.

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde och Visst artvärde. Kärret riskerar
delvis att växa igen och är påverkat av närliggande väg varför inte ett högre biotopvärde uppnås. Det
finns dock tillräckliga biotopkvalitéer för att ge förutsättningar för en viss variation i floran vilket syns
på de påträffade naturvårdsarterna.

Natura 2000-naturtyp
Ingen natura 2000-naturtyp.
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2.

Myr

Figur 5. Plan, öppen myr.

Beskrivning
Objektet är knappt 0,5 ha och ligger i områdets nordvästra hörn. Det utgörs av öppen myr på plan,
fuktig mark. Enstaka hölja finns annars är myren mycket homogen. Vegetationen är av fattigkärr-typ
och domineras av hjortron, dvärgbjörk, tranbär och rosling med ett markskikt av vitmossor. Rinnande
vatten finns längs områdets nordöstra kant. Enligt uppgift är detta ett gammalt dike som dränerar
myren. Diket rinner i sydöstlig riktning till den nyanlagda vägen där det når ett annat dike.

Naturvårdsarter
Inga naturvårdsarter påträffades.

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst naturvärde då öppna, naturliga våtmarker med
djupa torvlager alltid utgör ett naturvärde och kan ha betydelse för många arter. Myrens hydrologi är
dock påverkad av utdikning. Artvärdet bedömdes som Lågt då inga naturvårdsarter påträffades.

Natura 2000-naturtyp
Ingen natura 2000-naturtyp.
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3.

Myrkant

Figur 6. Trädbevuxen myrkant med gamla träd. På denna gran växte den rödlistade svampen gammelgransskål.

Beskrivning
Objektet är ca 0,1 ha och ligger i områdets västra del. Det utgörs av en kantzon mellan myr och
granskog som innehåller ett stråk med äldre barrskog. Beståndet har hög ålder med flera träd som är
äldre än 150 år och senvuxna. Medelåldern är ca 130 år. Marken är fuktig med utbredd myrflora med
hjortron och tranbär m.m. även om ris av blåbär och lingon dominerar större delen. Död ved saknas
sånär som på enstaka dött träd.

Naturvårdsarter
Gammelgransskål.

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde då denna myrkant innehåller en
hög andel gamla senvuxna träd av både gran och tall, något som annars förekommer mycket sparsamt
inom området. Artvärdet bedöms som Visst då en rödlistad art knuten till gamla granar i fuktiga
miljöer påträffades.

Natura 2000-naturtyp
Ingen natura 2000-naturtyp.
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4.

Granskog

Figur 7. Granskog i mogen ålder.

Beskrivning
Objektet utgörs av granskogen som ligger på båda sidor om vägen som genomkorsar området.
Granskogens yta uppgår till ca 2 ha och täcker större delen av inventeringsområdet. Skogen är nyligen
gallrad och därmed gles med mycket spår av stubbar och rishögar. Beståndsåldern är ca 110 år med
inslag av träd som är uppemot 150 år. Skogen är likåldrig och oskiktad. Död ved förekommer
sparsamt och den som finns är för det mesta färsk. Visst inslag av björk. Marken är relativt jämn och
frisk med vegetation dominerad av blåbärsris.

Naturvårdsarter
Garnlav, granticka, jungfru Marie nycklar, spindelblomster och revlummer.

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett lågt biotopvärde då skogen är kraftigt påverkad av
nyutförd gallring som förändrat biotopen. De artfynd som gjorts ger ett Visst artvärde men framtiden
för dessa arter är mycket osäker på platsen då de flesta är anpassade till en sluten skog med de
skuggiga och fuktiga förhållanden som rådde innan man avverkade i skogen. Sannolikt riskerar flera
av dessa arter att försvinna, särskilt garnlav, granticka och spindelblomster.

Natura 2000-naturtyp
Ingen natura 2000-naturtyp.
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Bilaga 1. Karta över naturvärdesobjekt

Figur 1. Kartbild över inventeringsområdet med avgränsade naturvärdesobjekt färglagda efter bedömt
naturvärde enligt klassningen i SIS-standarden. 1= Högsta, 2= Högt, 3= Påtagligt, 4=Visst. Numrering följer
samma ordning som i objektsbeskrivningen.
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Bilaga 2. Karta över artfynd

Figur 2. Kartbild över områdets naturvärdesobjekt med numrering enligt samma ordning som i
objektsbeskrivningen. Här syns även fynden av naturvårdsarter som gjordes under inventeringarna
kategoriserade efter typ av naturvårdsart.

16

