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Naturvärdesinventering för detaljplan Övre Uppvallen, Härjedalens 
Kommun 
 
En fältbesiktning på plats har utförts 2013.08.28. Vid besöket var det barmark och bra 
omständigheter för inventering. Bedömningar har gjorts på hela området med avseende på 
natur- och kulturvärden, hydrologiska, landskapsmässiga och sociala värden. Den enda del 
som visade sig behöva naturvärdesbedömning är det med rött markerade områdena 1, 2 och 3 
på bilden ovan. Inventeringen har utförts utan avseende på detaljplaneunderlaget för att ge ett 
objektivt underlag. För skogsmark har Skogsstyrelsen metod för inventering av naturvärden 
använts (Nitare 1991) och för myrmark de metoder som användes för VMI . Angivna 
koordinater i texten är i SWEREF 99. 
 
 
Övergripande beskrivning av 
området  
Området ligger enligt SGU på 
berggrund av bl. a. skiffer tillhörande 
Jämtlandsskollorna. Fjällmiljö på 
gränsen mellan lågalpin hed och 
fjällskog mellan ca 740-810 m.ö.h. 
Underlaget är morän av mäktigt djup. 
Topografin är flack med svag lutning 
mot Kvarnån i väster. Myrar är av 
lågstarrtyp och odikade. Torven är av 
okänt djup men förmodligen grund då 
myrpartierna är små och i flack miljö. 
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Område 1 består av en frisk medelålders fjällbjörkskog av ljung/kråkbärsristyp med 
bottenskikt av renlav. Tämligen mager och tämligen homogen med inslag av såväl tall som 
granpartier. Område 2 är en blöt medelålders lövsumpskog. Fältskikt högstarr och bottenskikt 
av hydrofila brun och vitmossor. Område 3 är kallkällflöden med kantskog av gran.  
 
 
Naturvärden  
Område 1: Vegetationen är karg och 
präglad av klimatet. Det 
dominerande trädskiktet är fjällbjörk. 
Måttligt med döda björkar indikerar 
långvarig vedfångst. Inslag av tall 
och grandominerade partier finns 
främst på de lägre höjderna. Även 
dessa är högst medelålders med få 
undantag. Två gamla tallar 
(6891550/408550, 6891268/408418) 
finns som behöver sparas, då sådana 
är dels bristvara i landskapet men 
även kan ha värdefull 
genuppsättning, då de klarat sig så 
länge. På kartan ovan är markerad ett 
fynd av enlav Vulpícida junipérinus (6891119/408668) som kan betecknas som känslig. På en 
björk intill återfanns rödlistad violettgrå tagellav Bryória nadvornikiána 
NT(6891083/408688). På en margran hittades signalarten trådticka Climacocýstis boreális 
(6891337/408647). Små till måttliga förekomster av hänglavar. Sammantaget är det mycket 
måttliga fynd av känslig flora vilket indikerar långvariga störningar.  
 
Område 2: En starkt kallkällpåverkad sumpskog. Höga naturvärden kopplade till hydrologin. 
Måttlig ålder på trädskiktet och även måttligt med död ved visar kontinuitetsstörningar 
förmodligen genom tidigare slåtter. En vacker kallkälla finns vid (6891400/408732) och intill 
den växer rödlistade laven knottrig blåslav Hypogýmnia bitteri NT på en björk 
(6891387/408736). Måttligt med naturvärdesbärande element. 
 
Område 3: Genom kallkällor (6891607/408241, 6891421/408429) skapas artrika flöden ner 
mot kvarnån. Mestadels består arealen av myrmark men viss fastmark med äldre granar finns. 
Områdena klassas som nyckelbiotop. 
 
Inga noteringar finns i berörda myndigheters offentliga databaser på naturvärden. 
 
 
Kulturvärden 
Alla områdena saknar spår av annan påverkan än skogsbruk men indirekt kan antas viss 
slåtterverksamhet genom närheten till den gamla fäboden. Naturligtvis är områdena sedan 
lång tid präglad av mer eller mindre hårt renbete. 
 
Inga noteringar finns i berörda myndigheters offentliga databaser på forn eller 
kulturlämningar. 
 

En av de gamla tallarna som omnämnes i texten 



 
 
Hydrologi 
Område 1: Området är tämligen flackt och har inga vattendrag som berörs. Sumpskogen 2 
avvattnas genom en mindre bäck som löper i östra kanten av det inventerade området. Svaga 
smältvattensrännor kan skönjas på en del ställen. Förhållandevis högt grundvatten. 
Sammantaget en tålig mark där ingen negativ påverkan knappt är möjlig 
 
Område 2: Som nämnts finns här kallkällor och utströmning av grundvatten av förhållandevis 
hög kvalitet. Genom källan klassas området som småbiotop och har därigenom visst skydd i 
Miljöbalken. 
 
Område 3: Kallkällor och starka flöden som bildar delvisa bäckar. Det är viktigt att ingen 
störning som markkompaktering eller partikelläckage sker till området. På fastare partier kan 
överfarter byggas med förstånd och försiktighet. Genom källorna klassas området som 
småbiotop och har därigenom visst skydd i Miljöbalken. 
 
 
 
Landskapsvärden. 
Området saknar insyn från annat än de få angränsande tomterna och angränsande fjällsida. 
Synintrycket bör dock enbart vara som viss utvidgning av redan befintlig bebyggelse. 
Området kan också sägas vara attraktivt för boende genom mycket vacker utsikt och åtkomst 
till vacker fjällnatur. 
 
 
Rekreation  
En utbyggnad skapar inga barriäreffekter förutom på två punkter. En ”gångled” går genom 
området och är förmodat den gamla leden mellan Uppvalens och Sörvallens fäbodar synlig på 
generalstabskartan från 1923. Denna är nästan igenväxt och bör kunna identifieras och 
upprustas. En rösad skoterled löper också genom områdets norra del öst/väst. Mycket bra 
åtkomst till leder och vägar för turism liksom närheten till Lofsdalens rekreation.  
 
 
Rennäring 
Renbetesrätt saknas i området. 
 
 
Slutsatser och diskussion 
Område 1 saknar generellt sätt värden som kan skadas av en exploatering. Det som behöver 
tas hänsyn till är: 
 

- Punkten med enlav undvikes varför ingen tillfartsväg bör väljas där.  
 

- Dessutom är det den gamla gångleden som behöver hanteras. Sådana färdleder är en 
viktig länk till gångna tiders bruk men de är ändå ytterst sällan forn- eller 
kulturlämningsskyddade. Det beror mestadels på att de fortfarande kan anses vara i 
bruk och inte övergivna i ordets verkliga mening. Trots det är denna inte längre 
använd tillräckligt mycket för att hålla den öppen. Inte heller är de gamla fäbodarna i 



liv. Ett förslag är att snygga till den och skapa en bra anslutning till vägnät vilket gör 
den till en port till fjällmiljön. 

 
- Skoterleden ändras norrut och på sådant avstånd att störning till boende minimeras. 

 
- Vägnät bör planeras så att inte områdena 3 korsas. 

 
- De gamla tallarna sparas liksom påtagligt äldre träd sparas i största möjliga mån och 

integreras i områdets miljö. Då skapas en tilltalande bild. Erfarenhet från t. ex. Sälens 
stugbyar är att äldre träd frivilligt sparas på tomterna i stor utsträckning. 

 
Det bör vara ett väl valt område för förtätning av boende. Trots den ensartade björkskogen 
finns en attraktiv utsikt.  
 
Område 2 lämnas helt orört 
 
Områdena 3 lämnas opåverkade. Ifall en övergång är nödvändig skall den konstrueras så att 
flödena inte störs. Instruktioner skall då också finnas för att undvika partikelläckage. 



Enlav Knottrig blåslav 

Trådticka 

Bilaga 
Ordlista: 
Signalart – växter eller djur som genom sin växtplats eller uppehållsort indikerar höga 
naturvärden. De är känsliga eller krävande och har därmed krav på sin biotop 
 
Rödlistad art: Arter upptagna i en nationell lista över utrotningshotade arter. De kategoriseras 
efter sin känslighet i olika kategorier – Exempelvis den tämligen låga hotkategorin ”Nära 
hotad” NT. 
 
Element: Företeelser i naturen som är nödvändiga för mångfald och krävande arter. Exempel 
kan vara gamla träd, död ved, sippervatten, lodytor, kjolgranar. 
 
Nyckelbiotop: En biotop där rödlistade arter finns eller kan förväntas finnas. Det ska finnas en 
koppling till förekomsten genom biotopens naturvärden, historiska skäl eller bruksmetoder. 
 
Småbiotop: Som regel mindre biotoper med mycket höga naturvärden. De återfinnes i 
Miljöbalkens regelverk över miljöer med antingen automatiskt skydd (jordbrukslandskapet) 
eller möjliga att skydda med juridiska områdesskydd (skogslandskapet). 
 

 


