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Sammanfattning
Naturvärdesinventeringen gällde ett 20 hektar stort område i Noret i Mora kommun. Inventeringen
utfördes med svensk standardmetodik för Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI)
(SS 199000:2014). Det inventerade området delades upp i delområden som beskrevs i text och vars
naturvärdesklass bedömdes. Det mesta av området bestod av brukad skog som var uppdelad i bestånd
med olika trädslagsfördelning och ålder. De enda naturvärdena som förekommer i området finns i
form av tre mindre bestånd med lövrika inslag samt fem åtskilda ytor med gräsmark varav fyra tidvis
betas. Samtliga av dessa delområden tilldelades naturvärdesklass 4. Allt som inte ingick i dessa partier
bedömdes ha lågt naturvärde.
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Bakgrund
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för att möjliggöra
verksamheter i ett ca 20 hektar stort område norr om Färnäs. Naturföretaget har därför på uppdrag av
Mora kommun utfört en naturvärdesinventering för att undersöka vilka naturvärden som finns i
området.

Metodik
Naturvärdesinventering
Området inventerades den 28 juni 2016. Inventeringen utfördes med svensk standardmetodik för
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014). Inventeringen utfördes
på fältnivå med detaljeringsgrad Översiktlig, och med tillägget Naturvärdesklass 4.
Syftet med naturvärdesinventering är att identifiera områden som är av betydelse för biologisk
mångfald. Det inventerade området delades upp i delområden som beskrevs i text och vars
naturvärdesklass bedömdes. 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:
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 bland annat av Skogsstyrelsens nyckelbiotoper.
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
upprätthålls eller förbättras. Motsvaras ungefär av Skogsstyrelsens objekt med naturvärde.
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.

Rapportering av arter
Alla naturvårdsintressanta arter rapporteras in till Artportalen. För rödlistade och skyddade arter tas en
koordinat för varje förekomst, med undantag för om många förekomster av samma art finns i samma
delområde. Övriga naturvårdsintressanta arter rapporteras med en koordinat per delområde som de
förekommer i.

Kunskapsinhämtning
Fynd av arter från området har inhämtats från ArtDatabanken. Uppgifter om nyckelbiotoper och
naturvärdesobjekt har inhämtats från Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor. Uppgifter om
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områdesskydd och vissa nationella inventeringar har eftersökts i Naturvårdsverkets karttjänst skyddad
natur.

Osäkerhet i bedömningen
Inventeringen var en översiktlig inventering av naturvärden, så ingen artgrupp har inventerats
detaljerat. Bedömningen är att naturvårdsarter, strukturer, element och andra biotopkvalitéer räckte för
att göra en rättvis klassning av naturmiljöerna.

Övergripande beskrivning av området och dess naturvärden
Övergripande beskrivning
Området är cirka 20 hektar. Det mesta utgörs av brukad skog med olika bestånd som skiljer sig från
varandra i trädslagsfördelning, ålder och skötselstadie. Den centrala delen av området domineras av
gallrad tallskog i ung till medelhög ålder. I den västra finns mest blandungskog av främst gran och
björk. I öst finns något äldre blandskog av gran och tall samt hyggen med tallföryngring på. Det dessa
bestånd har gemensamt är att de saknar naturvärden och är starkt påverkade av skogsskötsel, dikning
och andra former av mänsklig aktivitet. Det finns dock små fragment av lövrika bestånd med en del
asp, sälg och al där naturvärdet är högre men även dessa skogspartier är väl skötta. Slutligen finns det
några gräsmarker som tidvis betas.
Området berörs inte av några riksintressen, områdesskydd och inte heller av några nyckelbiotoper eller
naturvärdesobjekt.

Områdets naturvärden
Överlag mycket fattigt på naturvärden men de som finns är koncentrerade till tre små partier lövrik
skog och fem gräsmarker, varav fyra är inhägnade och som betas. Den femte gräsmarken utgjordes av
en liten trädfri glänta där vegetationen dominerades av bredbladigt gräs. Även i betesmarkerna
utgjorde bredbladiga gräs, bland annat hundäxing, stor del av växtligheten. Fläckvis förekom en del
hög- och lågörter. I de lövrika skogarna finns det gott om asp och sälg, samt al i det västra partiet. En
del av dessa lövträd är gamla. I de två östra partierna finns även viss förekomst av död granved.
Av naturvårdsintressanta arter fanns det endast ett fåtal. I gläntan förekom ögonpyrola (Moneses
uniflora) ganska allmänt samt enstaka exemplar av ormbär (Paris quadrifolia), båda dessa är
signalarter.

Kärlväxter
Ormbär
Ögonpyrola

X
X

Typiska arter

Skyddade
arter

Signalarter

Artnamn

Rödlista 2015

Tabell 1. Naturvårdsarter som påträffades under inventeringen i juni 2016.

Kommentar
Signalart enl. SKS
Signalart enl. SKS
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Beskrivning av delområden
Området delades in i fyra delområden. För karta över de olika delområdena, se Bilaga 1. Här nedan
beskrivs delområdena i text och bild.

1.

Produktionsskog

Figur 1. En talldominerad del av den brukade skogen.

Beskrivning
Olika bestånd av brukad skog. Dessa uppträder i olika varianter av trädslagsfördelning, ålder och
skötselstadie. Stora ytor i den centrala delen av området täcks av gallrad och röjd tallskog i medelhög
(sydväst) och ung ålder (norr om vägen). I öst och väst utgörs bestånden av mer blandad skog, främst
av gran och björk. Enstaka äldre tall förekommer. Hyggen med tallföryngring finns i nordväst, nordöst
samt i syd. I dessa står en del tallöverståndare. Markvegetationen är för det mesta av blåbärstyp.

Naturvårdsarter
Inga naturvårdsintressanta arter påträffades i delområdet.

Naturvärdesbedömning
Lågt naturvärde. Kraftig mänsklig påverkan. Skog i ung ålder. Inga direkta naturvärden.
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2.

Gräsmarker

Figur 2. Glänta med gräsmark.

Beskrivning
Denna biotoptyp omfattar fem åtskilda mindre områden, varav fyra inhägnade betesmarker och en
liten glänta med gräsmark i blandskog. Frisk mark. Betesmarkerna varierar i storlek, grad av
betespåverkan och ljusinsläpp. De flesta är tämligen välbetade, sedan finns det en som är mindre betad
(den nordligaste) och en som är hårt betad (den största). Den hårt betade betesmarken har nästan inga
träd i sig medan de andra har en del ung björk. Trots dessa skillnader är variationen i artrikedom
betesmarkerna emellan mycket liten. Floran utgörs till största del av gräs som bland annat hundäxing
och allmänna arter som vitklöver, ängskovall och brännässla, med fläckvisa inslag av örter som
smörblomma, midsommarblomster, blåklocka och rödklöver. I gläntan domineras vegetationen av
bredbladigt gräs och ormbunkar som kan komma att växa igen platsen.

Naturvårdsarter
I den lilla gläntan påträffades två signalarter: Ögonpyrola (Moneses uniflora) som förekom ganska
allmänt samt enstaka exemplar av ormbär (Paris quadrifolia).

Naturvärdesbedömning
Klass 4. Gräsmarkerna utgör ett avvikande inslag i den brukade skogen vilket i sig är värdefullt. Bete
är dessutom en störning som kan ha positiva effekter som t.ex. att förhindra igenväxning och gynna
biodiversitet. Därför bedöms delområdet ha ett Visst biotopvärde. Artvärdet bedöms dock vara
obetydligt vilket resulterar i att klassningen inte når högre än till klass 4.
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3.

Allund

Figur 3. Fuktigt stråk med ung klibbal.

Beskrivning
Fuktstråk mellan hygge och blandskog som utgjordes främst av unga, tätt växande klibbalar. En del
äldre aspar fanns i grupper i området samt enstaka gammal al och rönn. Gran tränger in på sina håll
men de har röjts bort till viss del. Marken fuktig till smått blöt. Markvegetationen domineras av
lågörter.

Naturvårdsarter
En del av asparna hade tillstymmelser till rikbark med en del mossor och lavar på sig men inga
naturvårdsintressanta arter påträffades.

Naturvärdesbedömning
Klass 4. Den fuktiga marken med alskog samt de gamla asparna ger delområdet ett visst biotopvärde.
Trots att artvärdet är obetydligt så är ändå det lövrika beståndet ett så pass värdefullt inslag i
landskapet att det räcker för att nå klass 4.
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4.

Lövrik skog

Figur 4. Granskog med stort inslag av björk och asp.

Beskrivning
I östra delen av området finns två åtskiljda, lövrika bestånd som har påfallande likheter i
biotopegenskaper och naturvärde och delas därför in i samma delområde. Det östligaste av de två är en
samling gamla sälgar och aspar i ett granskogsparti intill en hage. Det andra ligger mer västerut och är
en småluckig granskog med lundaktiga kvalitéer där det finns stort inslag av framförallt björk men
även asp till stor del. Det områdena har gemensamt är att de håller många gamla lövträd samt att de
har örtrik markvegetation. Några av de gamla lövträden är dessutom grova och börjar utveckla rikbark.
I dem påträffas även viss mängd död ved av framförallt gran. Veden utgörs främst av förrötade lågor
och enstaka torrträd, alla i tidiga nedbrytningsfaser. Det finns spår av avverkning av framför allt gran
men lövträden verkar ha fått utvecklas fritt.

Naturvårdsarter
En del av asparna hade tillstymmelser till rikbark med en del mossor och lavar på sig men inga
naturvårdsintressanta arter påträffades.

Naturvärdesbedömning
Klass 4. Bedömningen baseras på att de många gamla lövträden samt den sparsamma förekomsten av
död ved ger området ett visst biotopvärde. Artvärdet blir dock obetydligt eftersom inga naturvårdsarter
påträffades.

10

Källor
Litteratur
ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Mossberg, B., Stenberg, L. (2006). Svensk Fältflora. Wahlström & Widstrand.
Nitare, J. (2000). Signalarter – Indikatorer på skyddsvärd skog. Jönköping: Skogsstyrelsens förlag.

Databaser
ArtDatabanken. Uttag ur Artportalen och Obsdatabasen (2016-04-21)
Skogsstyrelsen. Skogens Pärlor. http://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/ (2016-06-28)
Naturvårdsverket. Skyddad natur. http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ (2016-06-28)

11

Bilaga 1

Figur 5. Karta över det inventerade området med dess delområden numrerade enligt följande: 1: Produktionsskog
(allt som inte är markerat med någon färg), 2: Gräs- eller betesmark, 3: Allund, 4: Lövrik skog
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