
 
 

 

 

 

 
 

 

Naturvärdesinventering  
Planerad etablering av nya bostäder, liftområde samt skidnedfarter i Hemavan, 

Storumans kommun. 
 

2018-09-13 

 

 

 

 
Gunhild Israelsson– rapport september 2018 



2 
 

  

 

© Miljötjänst Nord AB 

Bondevägen 4 • 923 32 Storuman 

Tel. 0951-120 00 

Mobil. 070-286 08 57 

gunhild@miljotjanst-nord.se 

Foton: Gunhild Israelsson 

Omslagsbild: Vy över mindre våtmark som ingår i objekt S1. 

 
 
 



3 
 

Sammanfattning 
Tärnafjällens Exploatering AB planerar för anläggandet av nya bostäder, nytt liftområde och skidnedfarter 

inom fastigheterna Björkfors 1:707, 1:446 och 1:229. Miljötjänst Nord AB har fått i uppdrag att undersöka 

naturvärdena inom ovan nämnda fastigheter. 

Inventeringen är genomförd enligt SIS-standard för naturvärdesinventering (NVI) och gjord på fältnivå med 

detaljeringsgraden ”översiktlig”. Skogar och våtmarker har bedömts enligt en skala från 1 till 3, där 

naturvärdesklass 1 representerar ”högsta naturvärde”, naturvärdesklass 2 ”högt naturvärde” och 

naturvärdesklass 3 ”påtagligt naturvärde”. Tillägget naturvärdesklass 4, ”visst naturvärde”, ingår inte i 

uppdraget. 

Det finns inga konkreta hänvisningar för bedömning av fjällbjörkskog, varför bedömningen delvis är 

subjektiv, baserad på biotopernas strukturer i kombination med avvägning av de specifika återfunna 

arternas värde i varje enskilt objekt. 

Totalt har fem skogsobjekt naturvärdesklassats, varav ett bedömts till naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) 

och resterande fyra till naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). Samtliga skogsobjekt består av 

fjällbjörkskog av varierande utseende och altitud. Karakteristiskt för fjällbjörkskog är att de i sig utgör en 

mosaik av varierande strukturer och biotoper såsom ex. våtmarker och torrare partier. Med anledning 

härav i kombination med SIS begränsning om minsta obligatoriska karteringsenhet (ytor > 1 ha eller 

linjeobjekt på 100*2 m), har endast större öppna våtmarker naturvärdesklassats som våtmarksobjekt. 

Resterande mindre våtmarker och fuktstråk har inkluderats i naturvärdesklassade skogsobjekt. Totalt har 

åtta våtmarksobjekt naturvärdesklassats, varav tre bedömts till naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) och 

resterande fem till naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). Nedan anges resultat från inventeringen (figur 

1). 

Resultatet från inventeringen får anses vara förväntat för den här regionen och för dessa typer av miljöer. 

Området utmärker sig inte som särskilt värdefullt jämfört med andra fjällbjörkskogar och myrmarker i 

Tärnafjällen, men ej heller som ett område där mer omfattande påverkan har skett genom t.ex. avverkning 

för veduttag. Området har med andra ord naturvärden som sannolikt är jämförbara med en stor del av 

övrig fjällbjörkskog i regionen. 
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Figur 1. Naturvärdesklassade objekt inom inventeringsområdet. 
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1. Inledning 
Tärnafjällens Exploatering AB planerar för nyetablering av bostäder, liftområde samt skidnedfarter inom 

fastigheterna Björkfors 1:707, 1:446 och 1:229 i Hemavan, Storumans kommun. Fastigheterna Björkfors 

1:707 och 1:446 är belägna nordost om väg E12 och söder om Västra Syterbäcken, norr om själva byn 

Hemavan. Fastigheten Björkfors 1:229 ligger mellan väg E12 och vattnet Storavan som är en del av 

Umeälven/Ahasjön. 

Miljötjänst Nord AB har anlitats för att utföra en naturvärdesinventering enligt SIS-standard med nivå 

översiktlig. Syftet med inventeringen var att identifiera och värdera naturmiljöer som är av positiv betydelse 

för biologisk mångfald så att dessa bedömningar sedan kan ligga till grund för planering av projektet och 

bedömning av konsekvenser. 

Inventeringen har genomförts av Gunhild Israelsson under ca 5 mansdagar under juni och juli 2018. 

 

Figur 2. Översiktskarta. 
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2. Metod 

2.1 Genomförande 
Syftet med inventeringen har varit att identifiera och kartlägga värdefulla områden inom aktuella 

fastigheter. Naturinventeringen har följt svensk standard för naturvärdesinventering SS199000:2014 

(SIS2014). För denna typ av verksamhet ska normalt sett en naturvärdesinventering (NVI) på fältnivå 

genomföras och normalt sett med detaljeringsgrad översiktlig, vilket har skett i detta fall. Minsta 

obligatoriska karteringsenhet för ytor är 1 ha eller linjeobjekt på 100*2 meter.  

Arbetet började med en granskning och tolkning av för området tillgängliga data, som satellit- och 

ortofoton samt kända naturvärden. Kontroll skedde även mot artportalen. 

Fältarbetet genomfördes under ca 5 mansdagar under juni och juli 2018. Vid inventeringen eftersöktes och 

noterades graden av naturvärdesvariabler och ur naturvårdssynpunkt intressanta arter. Det bör poängteras 

att specifika bedömningsgrunder saknas för naturvärdesklassning av fjällbjörkskog. En delvis subjektiv 

bedömning har därför utförts för varje enskilt objekt med hänsyn till biotopernas strukturer i kombination 

med de artvärden som påträffats inom aktuellt objekt. 

Efter inventeringarna har en digitalisering med kartavgränsningar utifrån fältanteckningarna gjorts. Det 

insamlade materialet från fält har sammanställts med objektsbeskrivningar samt 

naturvärdesklassificeringar till föreliggande rapport. I denna rapport redovisas endast objekt som har 

bedömts till naturvärdesklass 1-3.    
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2.2 Bedömningsgrunder  
Vid naturvärdesklassificeringen av olika naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet har Miljötjänst Nord 

AB följt SIS grundkriterier (Svensk Standard SS 199000:2014). Naturvärdesobjekten har bedömts enligt en 

tregradig skala, Naturvärdesklass 1, 2 och 3. (Naturvärdesklass 1; högsta naturvärde, Naturvärdesklass 2; 

högt naturvärde, Naturvärdesklass 3; påtagligt naturvärde). Objekt som bedömts till naturvärdesklass 4, 

visst naturvärde, redovisas inte i rapporten.  

För att kunna fastställa naturvärdesklassen för ett område bedöms både artvärdet och biotopvärdet för 

området. Vissa arter ger en indikation om att en biotop (område med enhetlig miljö och 

artsammansättning) är en lämplig livsmiljö som håller värde för den biologiska mångfalden. Ett högre antal 

sällsynta eller specialiserade arter torde indikera på att en biotop håller högre kvalitet. Artvärde bedöms 

enligt tabell 1 och biotopvärde bedöms enligt tabell 2. Bedömningsgrunderna för art och biotop samverkar 

för att ge en naturvärdesbedömning enligt matrisen i figur 3. 

Tabell 1. Bedömningsgrund art. 

Värden för 
bedömnings
-grund art  

Naturvårdsarter  Rödlistade arter  Hotade 
arter 

Artrikedom  

Obetydligt 
artvärde  

Inga eller obetydliga 
förekomster av 
naturvårdsarter 

Inga eller obetydliga 
förekomster av 
rödlistade arter 

 Området är inte påtagligt 
artrikare än det 
omgivande landskapet 
eller andra områden av 
samma biotop i regionen 
eller i Sverige.  

Visst 
artvärde  

Enstaka natur-
vårdsarter 
förekommer.  
Åtminstone en 
naturvårdsart är god 
indikator på 
naturvärde eller har en 
livskraftig förekomst.  

Enstaka rödlistade 
arter förekommer 

 Området är artrikare än 
det omgivande landskapet 
eller andra områden av 
samma biotop i regionen 
eller i Sverige.  

Påtagligt 
artvärde  

Flera naturvårdsarter 
förekommer.  
Åtminstone några 
naturvårdsarter är 
goda indikatorer på 
naturvärde eller har 
livskraftiga 
förekomster.  

Enstaka rödlistade 
arter förekommer.  
Åtminstone en 
rödlistad art har en 
livskraftig 
förekomst.  

 Området är mycket 
artrikare än det 
omgivande landskapet 
eller andra områden av 
samma biotop i regionen 
eller i Sverige.  

Högt 
artvärde  

Ett stort antal natur-
vårdsarter 
förekommer.  
Flera naturvårdsarter 
är goda indikatorer på 
naturvärde eller har 
livskraftiga 
förekomster.  

Flera rödlistade 
arter förekommer.  
Åtminstone några 
rödlistade arter har 
livskraftiga 
förekomster.  

Enstaka 
hotade arter 
förekommer. 
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Tabell 2. Bedömningsgrund biotop. 

Värden för 
bedömningsgrund 
biotop  

Biotopkvalitet  Sällsynthet och hot  

Obetydligt 
biotopvärde  

 Biotopkvaliteter saknas eller är av 
negativ betydelse för biologisk 
mångfald.  

Visst biotopvärde  Enstaka biotopkvaliteter med positiv 
betydelse för biologisk mångfald finns 
närvarande men många av de 
biotopkvaliteter som kan förväntas i 
biotopen saknas eller förekommer inte i 
tillräcklig kvalitet eller mängd.  

Förekomst av biotop som är 
regionalt sällsynt.  

Påtagligt 
biotopvärde  

Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse 
för biologisk mångfald finns närvarande men 
enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas i 
biotopen saknas eller hade kunnat 
förekomma i större omfattning eller vara av 
större betydelse för biologisk mångfald.  

Förekomst av biotop som är 
nationellt eller internationellt 
sällsynt.  
Förekomst av Natura 2000-
naturtyp.  

Högt biotopvärde  De biotopkvaliteter med positiv betydelse 
för biologisk mångfald som kan förväntas 
förekomma i biotopen finns i stor 
omfattning och med uppenbart god kvalitet. 
Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt 
bättre i den aktuella regionen.  

Förekomst av biotop eller Natura 
2000 naturtyp som är hotad i ett 
nationellt eller internationellt 
perspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art (tabell 1) tillsammans med 

bedömningsgrund biotop (tabell 2) leder till en naturvärdesklass (tabell 3). 
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Naturvärdesbedömningen resulterar i naturvärdesklasser enligt figur 3 och tabell 3.  

Tabell 3. Ett förtydligande kring naturvärdesklasser. 

Naturvärdesklass  Förtydligande  

Högsta naturvärde – 
naturvärdesklass 1  

störst positiv betydelse 
för biologisk mångfald  

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå.  

Högt naturvärde – 
naturvärdesklass 2  

stor positiv betydelse 
för biologisk mångfald  

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell 
nivå.  

Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 
lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- och betesmarksinventeringens 
klass aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–3, 
ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt 
åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens klass 1 och 2, 
rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass 
urvatten, värdekärnor i naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. 
Detta förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde.  

Påtagligt naturvärde – 
naturvärdesklass 3 

påtaglig positiv 
betydelse för biologisk 
mångfald  

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass 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.  

Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens 
klass restaurerbar ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt med 
naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 
3, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten.  

Visst naturvärde – 
naturvärdesklass 4  

viss positiv betydelse 
för biologisk mångfald  

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass 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 motsvarar inte någon klass i de större nationella 
inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär områden som 
omfattas av generellt biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre 
naturvärdesklass.  

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 
fler-skiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement 
saknas.  
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2.3 Rapport 
För att göra resultatet lätt att överskåda innehåller rapporten kartor kopplade till beskrivningar och 

naturvärdesklassificeringar. Rapporten innehåller även beskrivningar av varje delobjekt med 

naturvärdesklass 1 - 3, som kan användas för planering av projektet och för en nyanserad bedömning av 

konsekvenser. 

Bilderna i rapporten illustrerar naturvärden och naturtyper och är ämnade att så långt möjligt vara 

representativa för varje enskilt objekt. Fjällbjörkskogarnas stora variation av biotoper och strukturer bör 

dock has i åtanke då bilderna för vartdera skogsobjektet i regel endast är representativa för vissa delar av 

objekten. 

I inventeringsresultatet nämns eventuella rödlistade arter i löptext. Noterade arters signalvärde har 

använts som stöd i bedömningarna. Arter enligt rödlistan har grupperats efter hotbild och utdöenderisk. 

De arter som naturvärdesklassificerats som hotade har betecknats enligt rödlistan, NT, VU, EN och CR (figur 

5). De arter i resultatet nedan som inte är rödlistade, men som av Skogsstyrelsen bedömts vara en signalart 

för skog som kan hysa värden, anges i text som (S) och de arter i resultatet som finns med i 

artskyddsförordningen, anges i text som (A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Kategorier ur den svenska rödlistan. 
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3. Beskrivning av landskapet och tidigare kända värden 
Planerat etableringsområde är beläget i Storumans kommun i byn Hemavan, som ligger ca 40 mil nordväst 

om Umeå och ca 10 mil från Mo i Rana, Norge (figur 5). 

Fastigheten Björkfors 1:707 innefattar fjällbjörkskog, kalfjäll och några mindre våtmarker. Det rinner två 

mindre namnlösa bäckar inom fastigheten, den ena skär av fastigheten uppe i det norra hörnet och den 

andra ungefär från mitten av fastigheten, för att därefter rinna igenom fastigheten Björkfors 1:446. 

Fjällbjörkskogen inom aktuella fastigheter uppvisar en stor variation i fuktighet, trädålder och förekomst av 

andra träd- och buskarter än björk. Variationen styrs av höjd, fuktighet, renbete och landskapets 

backländighet. 

Inventeringsområdet tangeras av riksintresse för rennäring i det norra hörnet av fastigheten 1:707. 

Fastigheten 1:707 ligger kant i kant med Vindelfjällens naturreservat, som också pekats ut som Natura 

2000-område enligt fågel- och habitatdirektivet. Två vattenskyddsområden finns på ett avstånd om ca 2 

km i sydöstlig riktning (Mortsbäcken/Storbäcken), respektive ca 4,5 km i nordvästlig riktning (Klippen 1:5) 

från inventeringsområdet. Hemavan med omnejd är för övrigt utpekat som riksintresse för friluftsliv. 

 

Figur 5. Tidigare kända värden. 

Inom fastigheterna 1:707 och 1:446 finns inga kulturmiljöintressen utpekade. Lite drygt hälften av 

fastigheten 1:229 utgörs däremot av ett område som utpekats för kulturmiljövård. Området utgörs av 
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raningar (årligen översvämmade marker) som nyttjades för slåtter ända in på 1940- talet och som sedan 

regleringen av Umeälven vårdats och skötts1. 

Enligt sökning på artportalen efter inrapporterade hotade växter i närområdet förekom arterna: 

Nordlåsbräken (NT), Tuvnarv (NT), Tärnadaggkåpa (NT), Brunklöver (NT), Månlåsbräken (NT), 

Topplåsbräken (VU), Sandsyra (NT), Fjällbrud (NT), ordning angiven utifrån avstånd från 

inventeringsområdet med nordlåsbräken närmast (ca 500 m) och fjällbrud längst bort (ca 6 km). De lavar 

som finns inrapporterade till artportalen var två lokaler av fjällsotlav (VU), en respektive 2,5 km avstånd 

från inventeringsområdet och en mossa (Fjällskogsgrimmia (NT)) vars lokal återfinns ca 2,5 km från 

inventeringsområdet (figur 5). 

  

                                                           
1 FMIS, 2016. 



14 
 

4. Resultat 
Inventeringsområdet för denna inventering omfattar en area om ca 139 ha (fastighet Björkfors 1:707 och 

1:446), respektive ca 52 ha (Björkfors 1:229). Inventeringsområdet innefattande fastigheterna Björkfors 

1:707 och 1:446 är överlag brant sluttande mot väst. Fastigheten 1:229 består av två torrare myrar 

omgärdade av fjällbjörkskog och ett fuktigare myrparti närmast Umeälven med frodigt vide- och björksnår 

som varvas med fuktigare carexpartier och öppet vatten. 

Resultatet visar att i princip hela båda fastigheterna Björkfors 1:707 och 1:446 utgörs av fjällbjörkskog (kod 

9040 enligt Naturvårdsverkets vägledningssystem). Då fjällbjörkskogen som en biotop består av en mosaik 

av våtmarker, fuktstråk och torrare partier med varierande växtlighet beroende på höjd och fuktighet har 

endast de största öppna våtmarkerna avdelats från fjällbjörkskogen i de båda fastigheterna 1:707 och 

1:446. För detaljerad information om arter och biotoper som noterats vid inventeringen, se beskrivningar 

för de specifika objekten. Under rubrik 4.1 Skog beskrivs de klassade skogsobjekten och under 4.2 Våtmark 

beskrivs våtmarksobjekten, undantagsvis naturvärdesklass 4 samt objekt <1 ha. 

Genomgående i hela inventeringsområdet på båda sidor av väg E12 påträffades mycket skräp i form av 

plastpåsar, plastbitar, ölburkar, förpackningar, glasflaskor, frigolitbitar, godispapper, raketrester, tändare, 

sittunderlag, PET-flaskor m.m. Det är tydligt att markerna nyttjas av rekreationsutövare såväl sommar som 

vinter genom t.ex. jakt, snöskoter- och utförsåkning. 

Spridda förekomster av olika naturvårdsarter noterades t.ex. kung Karls spira (A), ängsnycklar (A), korallrot 

(A), spindelblomster (A), grönkulla (A). Även om detta inte var en fågelinventering noterades bl.a. häckande 

fjällvråk (NT), hökuggla (A), tjäder (A) och småspov (A) i området. 

Inga av de arter som inrapporterats till artportalen i närområdet har återfunnits under inventeringen. 
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4.1. Skog 
I figur 6 nedan redovisas naturvärdesklassade skogsobjekt. Därefter följer beskrivningar för respektive 

objekt samt motivering till bedömningarna. Totalt har fem skogsobjekt naturvärdesklassats, varav två 

bedömts till naturvärdesklass 2, högt naturvärde och de övriga tre till naturvärdesklass 3, påtagligt 

naturvärde. Samtliga objekt mer eller mindre påverkade av renbete. 

 

Figur 6. Resultat naturvärdesklassade skogsobjekt. 
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S1, bördigare område med varierande strukturer och fjällvråksbo 

Naturvärdesklass: 2, högt naturvärde. 

Objektbeskrivning: Fjällbjörkskog med en mosaik av kalfjäll, våtmarker, små bäckar, fuktstråk och torrare 

partier (figur 7). Kalfjällspartierna i form av lägre fjälltoppar med fältmatteskikt dominerat av bl.a. 

blåbärsris, dvärgbjörk, viden, kråkbär och lingon omgivna av fjällbjörk. Vissa partier i fjällbjörkskogen tydligt 

påverkade av renbete (öppna och med gräs i fältskiktet) och andra partier med högre markfuktighet där 

små dalar dominerades av ormbunkar och andra bördigare delar av skogen dominerades av en blandning 

av olika högörtsarter såsom ex. torta (S), smörboll2 midsommarblomster m.fl. Somliga delar med högre 

andel stående död ved och vissa partier med torrare markskikt och enbuskar dominerande i 

fältmatteskiktet. Vissa delar vid våtmarker hög förekomst av bl.a. korallrot (A) och spindelblomster (A) samt 

påträffande av orkidéer bl.a. jungfru Marie nycklar (A) i själva fjällbjörkskogen, vid sidan om våtmarkerna. 

I detta objekt återfanns även orkidérika små våtmarker, back-kärr dominerade av kabbleka med hög 

förekomst av orkidéer invid, carexdominerade fasta myrar med hög fuktighet, tätbevuxna videsnår, 

hjortronmyrar av varierande utseende och på vissa håll med relativt mycket tranbär, branta sluttningar av 

skiftande fuktighetsgrad och växtlighet samt bäckar och fuktstråk som förbindelse mellan myrar med på 

vissa håll hög artrikedom. 

Genomgående var fjällbjörk dominerande trädslag med något högre förekomst av sälg, al och enstaka 

späda rönnar på lägre altitud. Tjäder (A) påträffades vid flera tillfällen inom detta objekt, både hönor och 

tuppar flög upp och ett bo med tio ägg hittades också. Källor sprang upp ur marken lite varstans i objektet, 

både på myrar, i skogen och i närheten av bäckar och fuktstråk.  

 

Figur 7. Område rikt på ormbunkar inom objekt S1. 

                                                           
2 Fridlyst i delar av södra Sverige. 
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I övrigt återfanns flera fågelbon av bl.a. rödvingetrast (A) och lövsångare (A), ett aktivt bo av fjällvråk (NT) 

samt en hökuggla (A) vars klagande indikerade på häckning inom objektet. Fjällvråksboet var dock beläget 

i en död björk som rasat och stödde sig mot en annan björk, varför det ej kan förväntas att boet kommer 

att nyttjas många år hädanefter utan att riskera att raseras av naturliga skäl. Kung Karls spira (A) och Jungfru 

Marie nycklar (A) rikligt förekommande i princip hela objektet där fuktighetsgraden var något högre. 

Bedömning: En mosaik av biotoper med varierande artrikedom och struktur såsom är karakteristiskt för 

fjällbjörkskogar i kombination med förekomst av fjällvråk, hökuggla, bitvis rikligt med orkidéer samt i övrigt 

en livlig fågelfauna ger bedömningen naturvärdesklass 2, högt naturvärde. 
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S2, område närmast fjället 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde. 

Objektbeskrivning: Fjällbjörkskog med partier av grova, äldre träd närmast fjället med relativt hög 

förekomst av stående död ved. I objektet fanns inslag av kalfjäll med snölegor på vissa håll och karga toppar 

dominerade av bl.a. fjällgröna och krypljung, samt delar med lite mer växtlighet där bl.a. dvärgbjörk, ripbär, 

blåbär och lingon dominerade. Mycket torrt på fjället. Insprängt här och där i objektet återfanns små 

våtmarker och fuktstråk med många små bäckar och källor. Vissa väldigt rika på orkidéer. Kung Karls spira 

(A), kärrspira, grönkulla (A) och Jungfru Marie nycklar (A) påträffades flertalet gånger på olika ställen i 

objektet. Kabbleka rikligt förekommande i fuktstråken, liksom kvanne, älggräs, fräken och torta (S). Vid ett 

fuktstråk närmast fjället även hög förekomst av stjärnbräcka och här påträffades även ängsnycklar (A). 

Bördigare partier i fjällbjörkskogen med växter såsom ex. daggkåpa, stormhatt, midsommarblomster och 

smörboll (A) förekom, liksom torrare partier med enbuskar omgivna av bl.a. ekbräken och kovall i 

fältmatteskiktet (figur 8). 

Renar sågs betandes strax ovan trädgränsen. Blåhakebo (A) påträffades med sex ägg i en videlund invid ett 

fuktstråk. Hökuggla observerades jaga i objektet och en kungsörn (NT) siktades seglandes över området 

både i juni och juli. 

Bedömning: Områden med bitvis hög förekomst av död ved, varierande miljöer med på vissa håll hög 

artrikedom och hög markfuktighet i kombination med ett rikt fågelliv ger bedömningen naturvärdesklass 3, 

påtagligt naturvärde. 

 

Figur 8. Del av objekt S2, strax nedan trädgränsen. 
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S3, område närmast E12 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde. 

Objektbeskrivning: Detta objekt är beläget mer lättillgängligt och har inte samma branta lutning närmast 

väg E12, vilket medfört större påverkan genom bl.a. nävertagning och vedhuggning, med vissa högar av 

avverkade björkar fortfarande kvarliggande. Liksom de andra skogsobjekten förekommer en heterogen 

komposition av fjällbjörkskog varvat med mindre våtmarker och fuktstråk av varierande karaktär (figur 9). 

Spindelblomster (A) förekommer talrikt i vissa delar av objektet. 

Genom objektet löper en gammal kraftledningsgata och det återfanns rester av taggtråd och vajer som 

antyder att hagar för boskap funnits inom detta objekt. Objektet bitvis mycket frodigt med på sina ställen 

fler äldre, grova träd och även på vissa håll relativt stor förekomst av död ved, både stående och liggande. 

Objektet höll högre förekomst av andra trädarter än björk, såsom bl.a. al, sälg, asp och späda rönnar och 

de björkar som växer inom objektet har generellt rakare stammar än björkar som växer på högre altitud 

inom inventeringsområdet. Ett litet område inom objektet höll flertalet aspar, varav en med bohål.  

Fältmatteskiktet genomgående bestående av bl.a. ormbunkar, torta (S), midsommarblomster, daggkåpa, 

smörboll (A), violer, fibblor, stenbär, älggräs, harsyra, skogsstjärna, humleblomster, stormhatt, ormbär (S), 

strätta, hönsbär m.fl. På sina håll dominerades fältskiktet av enbuskar med främst ekbräken i fältskiktet och 

i vissa partier återfanns friskt videris. Många av de våtmarker som ligger inom objektet påverkade av dikning 

och flera av dem höll även på att växa igen. 

Bedömning: Bördig fjällbjörkskog med hög markfuktighet men som på sina håll påverkats av människa 

genom bl.a. dikning, nävertagning och vedhuggning ger bedömningen naturvärdesklass 3, påtagligt 

naturvärde. 

 

Figur 9. Del av objekt S3 med hög förekomst av en. 

 



20 
 

S4, fjällbjörkskog som omger del av större myr. 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde. 

Objektbeskrivning: Fjällbjörkskog med fältmatteskikt bestående av hönsbär, kråkbär, norrlandslav (S), 

blåbär, dvärgbjörk. Bitvis hög förekomst av liggande död ved och enstaka stående äldre björkar, dock få 

tickor. Fuktigare parti genomlöpte skogen där fältmatteskiktet bestod av friskt videsnår och gräs där det 

var som fuktigast. I kantzonerna kring fuktstråket växte kråkklöver, åkerbär, älggräs, fräken, skogsstjärna, 

hjortron, lingon, humleblomster, torta (S) och ängsdaggkåpa. Genomgående rikligt med enbuskar (figur 

10). 

Bedömning: Relativt opåverkad fjällbjörkskog med bitvis hög förekomst av död ved och inslag av fuktstråk 

med högörter ger bedömningen naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. 

 

Figur 10. Vy över fjällbjörkskog med stort inslag av en, objekt S4. 
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S5, Skogstunga mellan vatten och våtmark. 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde. 

Objektbeskrivning: Fältmatteskikt överlag dominerat av ekbräken med hög förekomst av en och relativt hög 

förekomst av död ved, till mestadels liggande men enstaka stående döda förekom även. Bitvis snårigt med 

ungt björkris (figur 11. Övriga återfunna arter var bl.a. skogsbär, hönsbär, fräken, torta (S), rallarros, 

midsommarblomster, skogsstjärna, gullris, vårfryle, kovall, fibblor och revlummer (A). Ett friskt högörtsstråk 

nära vattnet höll arter såsom bl.a. smörblomma (A), humleblomster, jungfru Marie nycklar (A), rallarros, 

kvanne och flädervänderot. Rikligt med småfågel.  

Bedömning: Relativt opåverkad fjällbjörkskog med varierande miljöer ger bedömningen klass 3, påtagligt 

naturvärde. 

 

Figur 11. Fjällbjörkskog med ekbräken dominerande i fältmatteskikt, objekt S5. 
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4.2. Våtmark 
I figur 12 nedan redovisas naturvärdesklassade våtmarksobjekt. Därefter följer beskrivningar för respektive 

objekt samt motivering till bedömningarna. Totalt har åtta våtmarksobjekt naturvärdesklassats, varav tre 

bedömts till naturvärdesklass 2, högt naturvärde och resterande fem till naturvärdesklass 3, påtagligt 

naturvärde. 

 

Figur 12. Resultat naturvärdesklassade våtmarksobjekt. 
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V1, Högst belägna myren. 

Naturvärdesklass: 2, högt naturvärde. 

Objektbeskrivning: Blöt, relativt stor myr som sluttar mot väst med stråk av brunmossa och dominerad av 

Carex (figur 13). Många bäckar genomrinnandes som rinner ihop till en lite större bäck i slutet på myren. 

Enstaka fjällbjörkar och enbuskar samt enstaka lågvuxna dvärgbjörkar och viden här och där på myren. Hög 

förekomst av tätört och eriophorum. Myr övergående i fuktstråk i nederkant som karakteriserades av carex 

med vide i kanterna samt hög förekomst av kabbleka, Kung Karls Spira (A), Jungfru Marie nycklar (A), 

flädervänderot, ängsull och ormbunkar. 

Bedömning: Hög markfuktighet och varierande utseende med delvis frodiga partier och varierande 

artförekomster ger naturvärdesklass 2, högt naturvärde. 

 

Figur 13. Myr med bäck i nederkant av objekt V1. 
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V2, Delvis trädbevuxen myr belägen centralt i det övre inventeringsområdet. 

Naturvärdesklass: 2, högt naturvärde. 

Objektbeskrivning: Större, blöt delvis trädbevuxen myr sluttandes mot SV med en bäck genomrinnandes 

(figur 14). Relativt mycket vide bitvis. I övrigt öppen och dominerad av carex. Rikligt med orkidéer (Jungfru 

Marie nycklar (A) och ängsnycklar (A)) samt Kung Karls spira (A) och åkerbär. En skoterled genomskar i den 

övre delen av myren. 

Bedömning: En hög fuktighetsgrad med hög orkidérikedom i kombination med öppenhet i ett annars 

fjällbjörksdominerat landskap ger bedömningen naturvärdesklass 2, högt naturvärde. 

 

Figur 14. Delvis trädbevuxen myr, objekt V2. 
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V3, Myr närmast Avan. 

Naturvärdesklass: 2, högt naturvärde. 

Objektbeskrivning: Öppen, plan och blöt myr som utgör en del av ett större myrkomplex. Påträffade arter 

var ex. Kung Karls spira (A), jungfru Marie nycklar (A), kärrspira, dvärgbjörk, tranbär, rosling och sjöfräken i 

de öppnare delarna närmast fjällbjörkskogen och en bård av friskt vide- och björkris som övergick i en 

högörtsflora strax innan älven (figur 15). Tuvull över i princip hela myren där vide inte dominerade. Närmast 

Umeälven mycket bördigt med arter som bl.a. älggräs, stormhatt, smörboll (A), midsommarblomster, 

smörblomma, fräken, kvanne och Carex. Tydlig erosion längs strandkanten. Orkidéer påträffades närmast 

fjällbjörkskogen som förmodas vara en hybrid mellan jungfru Marie nycklar (A) och ängsnycklar (A). 

Bedömning: Myrens öppenhet och del av en större myr i kombination med dessartrikedom samt dess 

potential som fin fågelbiotop ger bedömningen klass 2, högt naturvärde. 

 

Figur 15. Överblicksbild över mittpartiet av objekt V3. 

 

  



26 
 

V4, Grenad myr i norra kanten av det övre inventeringsområdet. 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde. 

Objektbeskrivning: Variabel myr med flera fuktstråk förbundet till sig där arter såsom ex. kabbleka, viden, 

daggkåpor, älggräs, fräken, flädervänderot, jungfru Marie nycklar (A) m.fl. förekommer. Delar av myren 

sluttande, andra delar plana men generellt med relativt hög fuktighetsgrad (figur 16). Växtlighet liksom 

själva myren väldigt varierande med arter såsom ex. Kung Karls spira (A), Carex, strätta, tuvsäv, svarthö, 

fjällviol samt på vissa håll med mer rissamhällen i form av bl.a. blåbär, låga viden och dvärgbjörk. Ett något 

torrare parti av myren karakteriserat av kråkbär, hjortron, lingon och enris genomskärs av en fyrhjulingsväg 

med en liten bergsknalle strax norr om fyrhjulingsvägen som omges av blötare omkringliggande partier 

dominerade av carex.  

Bedömning: Skiftande våtmarksbiotoper av varierande artsammansättning och struktur ger bedömningen 

naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. 

 

Figur 16. Myrens centrala delar, objekt V4. 
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V5, Avlång myr, centralt i det övre inventeringsområdet. 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde. 

Objektbeskrivning: Blöt myr dominerad av Carex och eriophorum med inslag av torrare partier där blåbär 

och kråkbär dominerade (figur 17). Fuktstråk inom myren som bildat en liten bäck. Andra påträffade arter 

var bl.a. hjortron, tuvull, violer och jungfru Marie nycklar (A). Den NV delen av myr dominerad av hjortron. 

Bedömning: Myr med hög fuktighet och något lägre artrikedom ger bedömningen påtagligt naturvärde, 

klass 3. 

 

Figur 17. Nordvästra delen av objekt V5. 

 

 

  



28 
 

V6, Myr med fuktstråk som omger en liten kalfjällstopp. 

Naturvärdesklass:  

Objektbeskrivning: Smalt fuktstråk som löper längs nederkant av en liten kalfjällstopp, kraftigare sluttande 

i SÖ delen och svagare sluttning strax nedan fjälltoppen. Stråket dominerat av eriophorum i de centrala 

delarna och viden längst ned i den västra kanten (figur 18). Kortväxta, krokiga fjällbjörkar längs båda sidorna 

i väster och i söder omgärdad av bl.a. kråkbärsris, dvärgbjörk och blåbärsris. 

Bedömning: Naturligt fuktstråk med hög fuktighet men låg artrikedom ger bedömningen naturvärdesklass 

3, påtagligt naturvärde. 

 

Figur 18. Fuktstråk omgärdat av fjällbjörk i dess västra kant, objekt V6. 
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V7, Myr närmast E12 på fastighet nedan väg E12. 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde 

Objektbeskrivning: Öppen, plan myr med björkar växande längs dike som genomlöper myren i 

nordvästlig/sydöstlig riktning samt vid två parallella diken som löper i nordöstlig/sydvästlig riktning (figur 

19). Myr även genomskuren av kraftledning. Ristuvor med dvärgbjörk, hjortron, kråkbär, blåbär, odon, 

tuvull och kovall. Fuktigare partier med tuvsäv och rosling. 

Bedömning: Öppen, plan större myr påverkad genom dikning ger bedömningen påtagligt naturvärde, klass 

3. 

 

Figur 19. Vy över objekt V7. 
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V8, Myrtunga 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde 

Objektbeskrivning: Stor plan myr som utgör en del av en större myr med kantzon av vide och gräs (figur 20). 

Längre in på den inventerade delen av myren växte dvärgbjörk, åkerbär, hjortron, vitmossa och kråkklöver 

och mitt på objektet bestod växtligheten av torvkullar med hjortron, blåbär, kråkbär, odon och tranbär. 

Över objektet löpte en skoterled och myren var även påverkad av dikning. Tuvsäv och tuvull rikligt 

förekommande på vissa partier av myren. Ett par av småspov sågs flyga och gå runt på myrens nordvästra 

del. 

Bedömning: Myr som utgör del av större myr i kombination med dess öppenhet ger bedömningen påtagligt 

naturvärde, naturvärdesklass 3. 

 

Figur 20. Vy över objekt V8, med kraftledning skymtandes utanför inventeringsområdet. 
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