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Sammanfattning 
Härjedalens kommun utreder ett område i utkanten av Fjällnäs som ska planeras för fritidsbebyggelse. 

Som en del i planarbetet behöver naturvärden på platsen utredas. Naturföretaget har på uppdrag av 

kommunen utfört en naturvärdesinventering i området. Den utförda naturvärdesinventeringen följer 

svensk standard för Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014). 

Under inventeringen identifierades 4 naturvärdesobjekt vars yta tillsammans omfattade hela 

inventeringsområdet. Ett av objekten, som innehöll ung fjällbjörkskog, bedömdes ha vissa naturvärden 

(naturvärdsklass 4) men de resterande tre objekten hade höga naturvärden (naturvärdesklass 2). Större 

delen av området utgörs av äldre fjällbjörkskog som innehåller stora mängder gamla och senvuxna 

björkar. Biotopen har mycket få spår av mänsklig påverkan och innehåller därför många värdefulla 

kvalitéer som död ved och floran är artrik. Mindre bäckar genomkorsar området och bidrar med 

dynamik till landskapet. Delar av området är fuktigt och här hittas en stor artrikedom av kärlväxter. 

Bland arterna hittades flertalet orkidéer som är skyddade enligt artskyddsförordningens (bilaga 2, 8§). 

En av orkidéerna, jungfru marie nycklar, var mycket allmän i området men fynd gjordes även av 

grönkulla, brudsporre och korallrot.  
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Bakgrund 
Härjedalens kommun utreder ett område i utkanten av Fjällnäs som ska planeras för fritidsbebyggelse. 

Som en del i planarbetet behöver naturvärden på platsen utredas. Naturföretaget har på uppdrag av 

kommunen utfört en naturvärdesinventering i området.  

Metodik 
Naturvärdesinventering  
Området inventerades den 6 juli 2020. 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 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. 

 

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 

att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet 
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upprätthålls eller förbättras. Motsvaras ungefär av Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, 

Våtmarksinventeringens klass 3 och 4 och skogsbrukets klass Naturvatten. (lägg in i NVI matrisen) 

 

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.  

 

  
Figur 2. Definition av begreppet naturvårdsarter. 

 
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 koordinatsystemet som används är Sweref 99 14 15. 

 

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 fanns 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.  

 

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.  

 

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. 
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Osäkerhet i bedömningen 
Inventeringen var en naturvärdesinventering med detaljeringsgrad medel, ingen artgrupp har 

inventerats detaljerat. Naturvärdsarter har eftersökts för att ge stöd till bedömningen av 

naturvärdesklass. 

 

Övergripande beskrivning av området och dess naturvärden  
Övergripande beskrivning 
Det inventerade området är cirka 16 hektar stort och ligger en bit upp på ett sydvästsluttande berg i 

utkanten av samhället Fjällnäs. Fjällnäs ligger ovanför barrskogsgränsen och nästan hela området 

täcks av fjällbjörkskog. En skogsväg genomkorsar området och vid vändplanen där den slutar finns en 

skoterled. Området genomkorsas av några mindre bäckar och det finns några fuktiga gräsmarker i 

området.  

 

Området ligger inom två olika riksintressen; det ena är för rörligt friluftsliv i Jämtland och det andra 

för friluftslivsområdet Sylarna-Vålådalen-Helags.  

 

Områdets naturvärden 
Större delen av området utgörs av äldre fjällbjörkskog med mycket låg påverkan från människan. 

Endast längs ett stråk i väster finns spår av avverkning och denna del bedömdes uppnå en lägre 

naturvärdesklass, men resterande delar av området bedömdes uppnå naturvärdesklass 2 (Högt 

naturvärde). Fjällbjörkskogen är en karaktäristisk naturtyp för fjällområden mellan barrskogsgränsen 

och kalfjället och har en unika egenskaper som lågväxt skog med ofta stora mängder gamla och 

senvuxna träd. Skogen inom det inventerade området innehåller just sådana kvalitéer med orörd, 

gammal skog som bitvis även innehåller gott om död ved. Skogens flora präglas av bete från renar 

men även av näringsrik och kalkrik mark som gör att många olika kärlväxtsarter trivs här. Marken i 

området är överlag frisk men det finns två större fuktiga områden med våtmarker där arter som tätört 

och gräsull hittas. Fyra olika orkidéarter har påträffats i området och särskilt talrik är jungfru marie 

nycklar som återfinns nästan överallt i området men särskilt i fuktiga lägen. Arterna tyder på 

kalkinslag i marken.  

 

Många fynd av naturvårdsintressanta arter gjordes under inventeringen, framför allt av kärlväxter 

(tabell 1). På en gammal sälg påträffades tre lavarter som signalerar skogliga värden. I artlistan som 

inhämtades från ArtDatabanken fanns inga naturvårdsarter rapporterade från området.  

 
Tabell 1. Naturvårdsarter som påträffades i området. Rödlistade arter: med förkortningar enligt rödlistan 2015, 

signalarter: arter som är utpekade som signalarter enligt Skogsstyrelsen (SKS) eller ängs- och 

betesmarksinventeringen (ÄoB), skyddade arter: arter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen, typiska 

arter: arter som är lämpliga indikatorer på en Natura 2000-naturtyps bevarandestatus. 
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Kommentar 

Kärlväxter      

Brudborste    X Typisk art för 9040. 

Brudsporre   X X Fridlyst. Typisk art för 6410, 7230 m.fl.  

Fjällruta    X Typisk art för 3220, 6210 m.fl. 

Gräsull  X  X Signalart enl SKS. Typisk art för 7230. 

Grönkulla  X X X Fridlyst. Signalart enl. SKS. Typisk art för 9040. 

Humleblomster    X Typisk art för 9040. 
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Hässlebrodd    X Typisk art för 9040. 

Jungfru Marie nycklar   X X Typisk art för 6230, 6410 m.fl. 

Korallrot  X X X Fridlyst. Signalart enl. SKS. Typisk art för 9080. 

Kransrams  X  X Signalart enl. SKS. Typisk art för 9020. 

Kärrfibbla    X Typisk art för 9040. 

Nordisk stormhatt    X Typisk art för 9040. 

Ormbär  X   Signalart enl. SKS. 

Revlummer   X  Fridlyst. 

Svarthö    X Typisk art för 6170, 6450 m.fl. 

Sälg    X Typisk art för 9040. 

Tibast  X  X Typisk art för 9050. 

Torta    X Typisk art för 9040. 

Tätört    X Typisk art för 6410, 6450 m.fl. 

Vitsippsranunkel    X Typisk art för 9040. 

Lavar      

Bårdlav  X   Signalart enl. SKS. Typisk art för 9070, 9010 

m.fl. 

Gytterlav  X   Signalart enl. SKS. Typisk art för 9040. 

Stuplav  X   Signalart enl. SKS. Typisk art för 9010. 

Fåglar      

Rödvingetrast NT  X  Skyddad genom fågeldirektivet bilaga 2. 

 

 

Skyddade och fridlysta arter 

Dokumenterad förekomst 

I området påträffades sex skyddade arter: rödvingetrast, revlummer samt de fyra orkidéarterna 

korallrot, grönkulla, brudsporre och jungfru marie nycklar. Jungfru marie var allmän i nästan hela 

området och särskilt talrik på fuktig mark. Arten är vanlig i regionen och i Sverige i stort och den 

växte i rika bestånd längs vägar i området. En utredning om artens bevarandestatus i området skulle 

sannolikt visa att artens bevarandestatus inte skulle påverkas negativt av en eventuell exploatering i 

området. Samma gäller för revlummer som är vanlig i hela landet och förekommer i många olika 

skogstyper. De andra tre orkidéerna är mer sällsynta. Brudsporre hittades på ett flertal platser inom 

området och var fläckvis talrik. Av grönkulla gjordes dock endast enstaka fynd och korallrot hittades 

bara på en plats. För dessa arter skulle en utredning behöva göras och fyndet undersökas närmare 

innan man kan säga något om dess bevarandestatus i området. 

 

Rödvingetrast observerades i den sydöstra delen av fjällbjörkskogen. Individerna som påträffades var 

sannolikt ett par och uppträdde upprört som om de hade bo i närheten. Arten häckar sannolikt i 

skogen. Rödvingetrast är inte strikt bunden till fjällbjörkskog utan kan nyttja andra naturtyper för sin 

häckning. Artens utbredning i trakten skulle behöva utredas närmare innan eventuell påverkan på dess 

bevarandestatus kan bedömas.  
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Beskrivning av naturvärdesobjekt 
Inom området identifierades 4 naturvärdesobjekt. För kartor över de olika objekten, se Bilaga 1-2. Här 

nedan beskrivs objekten i text och bild.  

1. Fjällbjörkskog (Äldre) 

Figur 3. Fjällbjörkskog med gamla björkar. 

 

Beskrivning 
Objektet utgör större delen av inventeringsområdet och innefattar ca 12 hektar fjällbjörkskog. Skogen 

är äldre med naturskogskaraktärer som gamla träd och olikåldrighet. Här finns gott om gamla björkar 

som utgör en stor andel av de vuxna träden. Skogen är överlag gles men har en del täta partier, särskilt 

där det finns ett utvecklat buskskikt av vide och en. Enarna förekommer i stora antal och bildar 

fläckvis täta snår. Skogen innehåller en hel del död ved med viss lågakontinuitet även om de flesta 

lågorna är relativt färska. Här finns även döda träd och högstubbar. Andra trädslag än björk i 

trädskiktet är sällsynt men på några platser växer rönn och i sydväst står några sälgar samt en grupp 

granar. I områdets nordöstra hörn finns en grund tjärn med stenig botten. Intill denna växer mycket 

viden samt orkidéerna grönkulla och jungfru marie nycklar. 

 

Marken är frisk till fuktig och fältskiktet är varierat och artrikt. Fläckvis dominerar högörter som 

midsommarblomster och nordisk stormhatt men på andra ställen är vegetationen lägre. Bland arterna 

hittas många som är typiska för fjällbjörkskogen. Området ligger i en flack sydvästsluttning och är 

kuperat med små kullar och bitvis finns en del stora block. 
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Naturvårdsarter 
Kärrfibbla, brudborste, tibast, brudsporre, grönkulla, humbleblomster, hässlebrodd, jungfru marie 

nycklar, nordisk stormhatt, ormbär, revlummer, sälg, torta, vitsippsranunkel, stuplav, gytterlav, 

bårdlav och rödvingetrast. 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 2. Bedömningen baseras på ett Högt biotopvärde då objektet innehåller Natura 

2000-naturtyp. Fjällbjörkskogen hyser många värdefulla kvalitéer som gamla träd, död ved och 

präglas av naturlig dynamik. Artvärdet bedöms som Påtagligt då många typiska arter, samt några 

signalarter för skog påträffats i området. 

 

Natura 2000-naturtyp 
9040 Fjällbjörkskog. 

 

2. Fuktig gräsmark 

 
Figur 4. Gräsmark med våtmarksinslag, i sluttning. 

 

Beskrivning 
Objektet utgörs av två delobjekt som båda ligger i östra delen av området, en bit upp på berget. Det 

ena ligger i den nordöstra delen och det andra längs den östra kanten. Delobjektens sammanlagda yta 

är cirka 1,4 hektar och de består av fuktiga gräsmarker med våtmarksinslag i flacka sluttningar. 

Gräsmarkerna är på grund av sitt läge översilade med kalkrikt vatten vilket ger upphov till en artrik 

flora. I floran hittas rikkärrsarter som gräsull, knagglestarr, tätört och även många andra arter som 

svarthö, fjällruta m.m. I markskiktet finns även en del brunmossor. Båda gräsmarkerna är öppna med 

spridda träd av låg fjällbjörk samt en del en och viden. Genom båda delobjekten rinner små bäckar 
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som slingrar sig ned för sluttningarna. Marken är överlag fuktig men fläckvis blöt. Området betas 

kontinuerligt av renar. 

 
Naturvårdsarter 
Grönkulla, svarthö, fjällruta, jungfru marie nycklar, korallrot, tätört, gräsull och revlummer. 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 2. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde och artvärde. Objektet 

innehåller värdefulla kvalitéer med översilad mark med en artrik flora. Här trivs kalkgynnade och 

hävdgynnade arter som gynnas av att vegetationen hålls låg av renarnas bete.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

 

3. Alpina vattendrag 

 
Figur 5. Liten bäck som slingrar sig genom björkskogen. 

 

Beskrivning 
Objektet utgörs av tre små bäckar av samma typ som rinner genom området, huvudsakligen från öst 

till väst, i överlag flack sluttning men det finns enstaka brantare partier. Bäckarna rinner i ganska god 

fart ned för berget och har grusig till stenig botten. Bäckarna är sannolikt vattenförande under hela 

sommarhalvåret då de inte är frusna och täckta av snö. Längs bäckarna är vegetationen frodig med 

fläckvis mycket högörter som midsommarblomster och stormhatt men det finns även inslag av lågörter 

som tätört, fjällruta och svarthö. Alla bäckarna är meandrande, cirka 0,5-1 m breda och sällan djupare 
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än någon decimeter. Bäckarna är överlag opåverkade även om den västligaste av dem är kulverterad i 

syd. Den mittersta övergår vid skogsvägen till dike.  

 
Naturvårdsarter 
Svarthö, fjällruta, stormhatt, tätört, knagglestarr, humleblomster, kärrfibbla, brudborste, torta, jungfru 

marie nycklar och hässlebrodd. 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 2. Bedömningen baseras på ett Högt biotopvärde, då bäckarna utgör Natura 2000-

naturtyp och ett Påtagligt artvärde. Bäckarna är naturliga, överlag opåverkade vattendrag som bidrar 

med dynamik till landskapet. Längs bäckarnas stränder växer en artrik flora som betas av renar.  

 

Natura 2000-naturtyp 
3220 Alpina vattendrag.  

 

4. Ung fjällbjörkskog 

 
Figur 6. Yngre fjällbjörkskog.  

 

Beskrivning 
Objektet utgörs av ett långsmalt område i västra delen av inventeringsområdet där den äldre 

björkskogen har avverkats för en tid sedan och nu har ett yngre bestånd av fjällbjörk vuxit upp. 

Objektet delas i syd av en skogsväg och i den södra delen rinner en bäck. Större delen av skogen är 

ung men något äldre söder om vägen. Marken är frisk och sluttar flackt åt söder. Fältskiktet liknar det i 

resten av fjällbjörkskogen med arter som stormhatt och midsommarblomster och en del typiska arter 

hittas i syd nära bäcken.  
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Naturvårdsarter 
Nordisk stormhatt, kärrfibbla, torta och jungfru marie nycklar. 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde baserat på att objektet innehåller 

liknande natur som omkringliggande äldre skog vilket gör att de binder samman andra skogsbestånd 

och kan sannolikt nyttjas av många arter som finns i den äldre skogen. Den starka påverkan av sentida 

skogsbruk gör dock att andra värdefulla kvalitéer är nästan obefintliga. Artvärdet bedöms som 

Obetydligt baserat på att det inte är artrikare än omgivande natur och endast innehåller naturvårdsarter 

som finns i riklig förekomst i närliggande skog.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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Bilaga 1. Karta över naturvärdesobjekt 

 
Figur 7.  Kartbild över inventeringsområdet med avgränsade naturvärdesobjekt färglagda efter bedömt 

naturvärde enligt klassningen i SIS-standarden. 1= Högsta, 2= Högt, 3= Påtagligt, 4=Visst. 
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Bilaga 2. Karta över artfynd 

 
Figur 8. Kartbild över områdets naturvärdesobjekt med numrering enligt samma ordning som i 

områdesbeskrivningen. Här syns även fynden av naturvårdsarter som gjordes under inventeringarna 

kategoriserade efter typ av naturvårdsart. Märk väl att alla fynd av naturvårdsarter inte finns med på kartan då 

flera av arter förekom i stora antal och var väl spridda inom området. Naturvårdsarter som jungfru marie nycklar, 

nordisk stormhatt, torta, kärrfibbla, vitsippsranunkel och humleblomster finns inom alla områdets olika delar. 


