Vy över Storflotjärnen, där en svarthakedopping, NT observerades.

Naturvärdesinventering
inför vindkraftsetablering i
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2012 0812-0815 (+0621)

Inventerare: Lars-Olof Grund

Inventeringen
Inventeringen utfördes 12 till 15 augusti 2012 inför planerad vindkraftpark och ett besök
gjordes 21 juni med inriktning på fågelbiotoper. De planerade vägsträckningarna och
höjderna kring verken inventerades med GPS, karta och sattelitfoto i mobilen som
hjälpmedel. När det gäller vägsträckningarna så kontrollerades området runt planerad
vägsträckning i en korridor på ca 50 m. Även naturvärden vid kurvrätningar och
vägförstärkningar av befintliga vägar kontrollerades. Några extra höjder inventerades också
där man kan komma att exploatera men som inte är första handsalternativ.
Naturvärdesinventering är en översiktlig inventering där man i första hand eftersöker
värdefulla biotoper som t.ex. äldre barrskog, lövrik skog, vedrik skog, stora myrar,
myrkomplex, sumpskog, rikkärr, surdrog, bäckmiljöer, raviner, rikare eller fuktigare klippor
m.m. Ibland kan det också vara naturvärden av mindre omfattning som t.ex. sparad hänsyn
på hyggen eller i yngre skogar, ett litet bestånd äldre träd, grova träd, brända stubbar,
torrakor, en vät m.m.
I andra hand eftersökts rödlistade arter/signalarter främst lavar, vedsvampar, växter och
storsvampar i skogsbiotoper. Eftersöket görs stickprovsvis och främst där biotoperna är
värdefulla. När det gäller lavar tas inte alltid signalarterna upp om de är triviala i Norrlands
inland. Triviala vedsvampar tas upp eftersom de kräver död ved och därför säger en del om
vedvärdena. I vissa utarmade områden finns mycket få trivalarter av vedsvampar.
I naturvärdesinventering ingår också fåglar. Inventeringens viktigaste uppgift är att
identifiera de biotoper/inslag som naturvärdesarterna (rödlistade och annex 2 – arterna) av
fåglar behöver. Det kan även finnas andra skyddsvärda biotoper som inte har dessa arter
t.ex. vatten med många arter sjöfåglar.

Förklaringar till naturvärdeskategorier
Rödlistekategorierna är hämtade från ”Rödlistade arter i Sverige 2010” De mest använda
kategorierna sträcker sig från livskraftig till utdöd. I naturvärdesinventeringar brukar 4
kategorier användas:
CR – Akut hotad, löper extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd.
EN – Starkt hotad, löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd.
VU – Sårbar, löper hög risk att dö ut i vilt tillstånd.
NT – Nära hotad, arten är nära att uppfylla kriterierna för någon av kategorier ovan, nu eller i
en nära framtid.
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Annex 2 –arter är arter som listats i Natura 2000 –arbetet, ett nätverk av EU: s mest
skyddsvärda naturområden för att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer.
S – signalart efter skogsstyrelsens lista över kärlväxter.
K – kalkgynnad art enl. Den nya nordiska floran, Mossberg som saknas i skogsstyrelsens lista.
S – signalart efter skogsstyrelsens Signalartsflora med svampar, lavar och mossor.
I – indikatorart enligt artdatabankens ekologiska kataloger. I de flesta fall är arterna
identiska med skogsstyrelsens Signalartsflora. Endast arter som saknas i Signalartsfloran
anges med symbolen I.
Alla orkidéer är fridlysta och det krävs dispens för att man ska få exploatera ett sådant
område.

Några ordförklaringar
hygge = 0-9 år (obs. en granungskog på t.ex. 15 år kallas ofta hygge)
yngre skog = 10-49 år
medelålders skog = 50-119 år
äldre skog = 120 år - och uppåt
dbh = brösthöjdsdiameter

Geografiskt läge
Centrum av den planerade vindkraftsparken ligger 4 km NO om Borgvattnet, Ragunda
kommun, Jämtland län.

Översiktlig områdesbeskrivning
Med området menas de delar där exploatering planeras. Verkplatser och stickvägarna till
verken är till stor del förlagd på hyggen/ungskogar. De yngre skogarna består mest av gran,
björk och tall samt på några ställen med contorta. De finns en del medelålders granskog, ofta
runt 80-100 år samt en 60-årig gallrad granskog. De flesta äldre granskogarna är sparad
hänsyn, som sumpskog, en sparad kulle och zoner kring myr och bäck. Gransumpskog är den
vanligaste typen av sumpskog men det finns också en blandsumpskog med björk och gran.
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Den totala ytan av våtmarker i området är rätt omfattande, även om myrarna i regel är
mindre och trädbevuxna. Myrarna är en av våra minst påverkade biotoperna nedan fjället
och har därför ett värde i sig även om myrfåglar, orkidéer och andra exklusiva arter saknas.
Det är viktigt att de i så stor utsträckning som möjligt får förbli orörda. I parken påverkas
inga myrar direkt av stickvägar eller verk.
Några större och mer öppna myrar finns t.ex. kring Storflåtjärnen. Där finns öppna ytor med
vida starrmattor på de våtaste delarna, oftast saknas vitmossor i bottenskiktet. På de torrare
delarna finns mestadels fattigkärrsarter som dvärgbjörk, ljung, rosling, tranbär, tuvull och
odon. Vissa fläckar är något rikare med kråkklöver och kärrspira eller blåtåtel och
vattenklöver. Sönnerfloarna är delvis öppna och delvis trädbevuxna med lågvuxna tallar,
granar, enar och dvärgbjörk. Den har också fattigkärrsarter och någon rikare fläck med t.ex.
fjällskära. Svanaflon har granar och tallar spridda över myren samt bestånd av lappvide och
dvärgbjörk. Fältskiktet domineras av starr och kärrfräken men andra arter finns som odon,
kråklöver, sjöfräken, ängskovall, tranbär, rundsileshår, slåtterblomma, blåtåtel och strätta.
På en del av Sankflon bildar dvärgbjörk ett buskskikt. Rabbflon, norr om verk 19 domineras
av blåtåtel.

Typisk hyggesvegetation av smalbladig grästyp med mjölkört och kruståtel.
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Det vanligaste fältskiktet är blåbärstyp, i gransumpskog är starr-fräkentyp med skogsfräken
och hjortron vanlig. Lågört finns med ekbräken, harsyra, ekorrbär och. Högört finns på några
fuktigare ställen som t.ex.i sumpskog, svackor i en bäckdal. Där växter oftast älgört,
midsommarblomster, kärrfibbla S och torta S. Smalbladig grästyp finns på hyggen och i en
100-årig granskog båda med kruståtel och mjölkört.

Vägkanterna hade många arter och vissa sågs bara vid vägarna som gråbinka, kattfot,
skogsnoppa, ormrot, styvfibblor, ögontröst och tussilago. Några olika arter orkidéer finns
men inga rikliga förekomster: jungfru Marie nycklar S finns på några ställen, brudsporre K på
ett ställe tillsammans med vitpyrola K och kärrfräken, Ett ex. skogfru, NT sågs i 100-årig
granskog i husmossa tillsammans med lingon, kärrfräken, blåbär och skogskovall, nära
sumpskog. Skogsnycklar K finns vid en vägkant. Spindelblomster S finns rikligt på ett ställe
väster om verk 16 men kommer inte att beröras av exploateringen. En lokal för knärot, NT
hittades, se foto nedan.

Vid röda pilar orkidén knärot, NT som växte i blåbärriset i en hyggeskant. Bakom finns ca 100-årig granskog.

De värdefullaste substraten för lavarna i området är lövträden, särskilt sälg och asp där flest
fynd rödlistade arter gjordes. Garnlav, Alectoria sarmentosa, NT finns ganska allmänt när
granskogen börjar bli uppåt 100 år. Den hittades även på klippor. På kullen vid verk 24 finns
en del äldre granar med grövre bark där skulle det kunna finnas fler rödlistade granarter.
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Några växter från vägkanterna, överst gråbinka, i mitten från vänster slåtterblomma, styvfibblor och nederst borsttistel.
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Det finns en del död ved både stående och liggande av barr- och lövträd. Oftast är det klen
och nybildad ved med triviala vedsvampar. Inga riktigt fina vedmiljöer hittades med mycket
död ved och i olika nedbrytningsstadier. Trivialarter på barrträd: vedmussling, violticka,
klibbticka, knölticka, rotticka och på lövträd: eldticka, björkeldticka, svart eldticka, björkticka,
borstticka, fnösketicka, sprängticka, sälgticka och valkticka. Några rödlistade tickor och skinn
hittades på granved och asp, se Naturvärden och hänsyn nedan.

Naturvärden och hänsyn
Under naturvärden tas vissa naturvärdesarter av fåglar med, oftast de mer stationära som
biotopen är viktig för t.ex. hackspettar. Alla fåglar beskrivs sedan mer utförligt under fågelliv.
I texten har punkterna (waypoints) namn som POI001, POI002 … . De är de namn som GPS:n
automatiskt ger punkterna. För att förtydliga fyndplats, avgränsningar m.m. har i många fall
karta bifogats efter texten. Punkter utan kommentar på bilder, är punkter som ofta gäller
andra saker än naturvärden. Ibland har inventeraren gett punkterna egna namn.
Enskilda träd med naturvärden har ofta koordinatsatts men särskilt på hyggena/ungskogarna
kan det finnas många sparade träd som inte har koordinatsatts. Det bör ändå vara enkelt att
spara dessa om man vill ändra en väg på ett hygge, se allmän hänsyn.
Många av de mindre vägarna kommer att förstärkas i området och kurvrätningar kommer
att göras. Dessa har kontrollerats med tanke på naturvärden. I regel är det trädlös zon eller
yngre skog närmast vägen. I de fall naturvärden har hittats nära vägkant, finns de redovisade
under naturvärden nedan.
Koordinater för fynd och avgränsningar finns i bilaga 1. För rödlistade arter som är mer eller
mindre allmänna i området och Norrland anges inte alltid koordinater. För fynd av rödlistade
arter som ligger utanför verk el. vägsträckning redovisas i regel ej. Några intressantare fynd
av rödlistade arter utanför etableringsområdet redovisas i bilaga 1, under övriga
naturvärden. Om större vägändringar el. flytt av verk ska göras bör inventeraren kontaktas
för konsultation.
Det helt avgörande för naturhänsynen nedan, är den som märker ut vägen i fält har denna
information inlagt i sitt underlag.

Allmän hänsyn
På hyggena/ungskogarna finns det sparade hänsynsytor ofta kring sankare mark som
sumpskog och myrkanter. De flesta av hänsynsytorna är medtagna under naturvärden
nedan. Det finns också annan hänsyn som sparade löv- och barrträd. Låt alla hänsynsytor få
vara kvar och helst alla träd, levande som döda. Träd med brösthöjdsdiameter över 25 cm är
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prioriterade, medan sly och klena träd kan tas bort. Så länge man inte rör sparad hänsyn går
det bra att göra vägändringar på hyggen och i ungskogar.

Områdena
Väg mot verk 25
Vid POI007 finns grova tallar och vid POI008, sälg med skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT,
markerade med röda stjärnor. Punkten ROV betyder rovfluga.

Undvik tallarna och sälgen genom att dra vägen väster om A1.

Hygge

©Lantmäteriet. Skala 1:2500. Grön linje lämplig vägdragning, röda stjärnor naturvärden. Söder om A1-A2 är det hygge.

Väg mot verk 39
I början av befintlig väg vill man göra en kurvrätning. Det finns sumpskog äldre klen gran i
små grupper samt lite björk, viden, en och jolster. Fältskikt av högörtstyp med älgört,
midsommarblomster, kärrfibbla S el. starr-fräkentyp. Fjällskråp S och slåtterblomma kan
också nämnas.
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Område för kurvrätning med gles sumpskog, där äldre klena granar står i små grupper.

Det påverkade området har vissa naturvärden men det är så litet område att jag tycker det
kan vara okej. Om det teknisk går att gör på något annat sätt kan exploatören komma med
ett förslag.

©Lantmäteriet. Skala 1:5000. Vid röd pil vill man göra en kurvrätning.
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Väg mot verk 24
Den tänkta vägen går rakt igenom en fin nyckelbiotop. Hela kullen är en nyckelbiotop. Miljön
är lövrik med många aspar, ofta beklädda med lunglav, Lobaria pulmonaria, NT och ibland
med läderlappslav, Collema nigrescens, NT, stor aspticka, Phellinus populicola, NT och
gytterlav, Protopannaria pezizoides, S. Det finns sälgar med lunglav, Lobaria pulmonaria, NT
och skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT. Björkar och björkved finns både stående och
liggande, värdefull för vedinsekter. I äldre luckig granskog finns skålsvampen
gammelgransskål, Pseudographis pinicola, NT på grovbarkiga granar. På sådana kan också
rödlistade lavar finnas.

Gammelgransskål, Pseudographis pinicola, NT som pilarna pekar på, brukar liknas vid en kaffeböna till utseendet. Den
kräver äldre granar med grov bark.

Flera aspar, tallar och granar är grova. På klippor finns skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT
och skuggblåslav, Hypogymnia vittata, S. Skrovellaven växer på rikare klippor eller om det
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rinner näringsrikt vatten över klippan. Endast denna klippa hade skrovellav så det är svårt att
säga om denna klippa hade någon rikare bergart el. om det kommit näringsrikt sippervatten
från mossöverhänget.
Även vid den tänkta verkplaceringen finns några av ovan redovisade arter. Verket har därför
flyttats till AV24 = alternativ verkplats för verk 24, så den hamnar på hygget. Verkets
placering kan justeras så länge man håller sig på hygget. Nära det alternativa (gröna)
vägförslaget finns rödlistade arter vid POI018-20 så det gäller att vara försiktig vid
vägdragningen. Där är det äldre granskog med lunglav, Lobaria pulmonaria, NT på sälg och
Rynkskinn, Phlebia centrifuga, NT på granlåga.

Undvik kullen som är en fin nyckelbiotop genom att placera verket ungefär vid AV24 och
välj grönt vägalternativ el. undersök blått alternativ.
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©Lantmäteriet. Skala 1:2500. Alternativ grön väg till AV24 från befintlig vändplan, R1, A2, A3, A16, A15 och AV24. Vägen
R1-A2 är gemensam med V 25. A2-A3 är en skogstraktorväg. Blå väg är ett alternativ som inte är undersökt, troligtvis är den
brantare på slutet. Förbudstecknet är den ursprungliga verkplaceringen, röd ellips och röda stjärnor är hittade
naturvärdesarter.

Väg mot verk 37
Den tänkta vägen kommer nära sparade aspar på hygge, POI022 och en sumpskog med en
vät. Där finns ringbarkning av tretåig hackspett, NT och annex 2 –art på gran. I sumpskogen
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finns fjällskråp S och kärrfräken. Vid POI025 finns granticka, Phellinus chrysoloma, NT,
orkidéerna korallrot S och spindelblomster S i olikåldrig granskog med björk.

Sumpskogen med fjällskråp, kärrfräken och kabbeleka.

Undvik sumpskogen söder om röd linje och naturvärdesarter vid röda stjärnor genom att
välja ett vägförslag som liknar något av de gröna förslagen.

©Lantmäteriet. Skala 1:5000. Grön linjer är en tänkbara vägsträckningar. Röd linje är avgränsning mot sumpskog och röda
stjärnor är naturvärdesarter.
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Väg mot verk 22
Längst vägen mot verk 22 finns åtminstone vid POI029 finns en sälg med skrovellav, Lobaria
scrobiculata, NT.

Undvik sälgen och andra sälgar, aspar el. grova björkar.

Väg mot verk 33
Planerad väg ser ut att ligga bra eftersom den håller ett avstånd till myren. Vid myren finns
det en del äldre granar uppåt 140 år. Det är bra om vägstarten hamnar ovan (norr om)
myren bl a för att undvika den sällsynta orkidén skogsfru NT. Ett fynd av skogsnycklar K
POI032 finns också vid myren. Eftersom på att vägen hamnar högre än myren blir bården
extra viktig som fågelskyddszon mot myren.

Se till att stickvägen börjar ovan myren vid A6 el. mer norrut och håller ett avstånd på 3040 m till myren.

©Lantmäteriet. Skala 1:5000. Vid POI032 finns orkidén skogsnycklar och vid krysset, POI031 orkidén skogsfru S och NT.

Väg mellan verk 10-verk 16 och förbindelseväg
Aspområden finns norr om verk 16, POI033-34 och SV om verket, POI035 båda områdena
med lunglav, Lobaria pulmonaria, NT. Vid POI035 finns också grova björkar och hackmärken
av spillkråka, annex 2 –art. Vid POI036 finns stor aspticka, Phellinus populicola, NT och
lunglav, Lobaria pulmonaria, NT på asp och garnlav, Alectoria sarmentosa, NT och
skuggblåslav, Hypogymnia vittata, S på block.
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Området kring verk 16 har en del flyttblock, några med lavar som gillar fuktiga klippor.

Vid POI039-43 är det en svacka med högört: torta, nordbräken och midsommarblomster och
en del lågört: harsyra, ekbräken, hultbräken, stenbär och ekorrbär. Det är lite osäkert om
POI039 och POI043 ingår i svackan men trol. gör de det. Vid POI039 är det torrare mark och
vid POI041 finns lunglav, Lobaria pulmonaria, NT på en gammal lövträdsstubbe, trol. björk.
POI045-47 har rödlistade arter men ligger utanför planerad vägsträckning.
Obs! Förbindelsevägen ser ut att bli brant.

Undvik svackan, aspområdena och enskilda lövträd, se t.ex. grönt vägförslag.

15

Svacka

©Lantmäteriet. Skala 1:5000. Grön väg –ny väg, ungefärlig sträckning. Vid krysset är verk 16. Röd ellips –svacka med högört,
röd ellips och röda stjärnor naturvärden. Se också detaljbild kring verk 16 nedan.

Svacka

©Lantmäteriet. Skala 1:2500. Vägsträckning okej så länge man undviker naturvärdena t.ex. som grönt vägförslag ovan.
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Väg mellan verk 9 och verk 10
Vid POI037 finns en grov vårtbjörk, spindelblomster S, rikligt med garnlav, Alectoria
sarmentosa, NT på gran. Björken kan utnyttjas i decennier av vedinsekter. Vid POI038 finns
en skadad björk med lunglav, Lobaria pulmonaria, NT, spindelblomster S och myrstack som
spillkråka, annex 2 –art hackat sig in i.

Undvik naturvärdena.

©Lantmäteriet. Skala 1:2500. Vid röda stjärnor finns naturvärden.

Verk 13
Verk 13 har hamnat i en bäckdal med en liten bäck. Kring bäcken finns ett högörtsstråk med torta S,
nordisk stormhatt S, nordbräken och midsommarblomster. Det finns också grova granar varav en del
äldre, samt nya och äldre mossiga lågor. Lavskrikor, NT fanns där.

Flytta verket 60 m SSO till AV13 som är en kulle, så det hamnar ovan svackan.

17

©Lantmäteriet. Skala 1:2500. Vid röd ellips finns en bäckdal. Krysset är V13 -tidigare verksplacering.

Högörtstråket här dominerat med nordisk stormhatt och nordbräken, granskog med enstaka grövre granar.

Väg mellan AV13 (ny plats för verk 13) och verk 20
Vid POI050-51 finns sälgar med lunglav, Lobaria pulmonaria, NT och skrovellav, Lobaria
scrobiculata, NT. Punkterna utgör också en gräns för en tidigare sparad sumpskog västerut
och öster om A7 är det också en nyligen sparad sumpskog, där finns en rönn med lunglav,
Lobaria pulmonaria, NT vid POI052.
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Gå öster om POI050-51 genom punkt A7 för att passera mellan sumpskogarna.

Sumpskog

Sumpskog

©Lantmäteriet. Skala 1:5000. Grön linje visar passage vid A7 mellan 2 sumpskogar.

Väg mellan verk 20 och verk 21
Söder om A11-12 är det sumpskog/myr. Vid POI053 är slutet på ett myrstråk med en bäck
och lite rikare flora: liljekonvalj, slåtterblomma, kärrfibbla S, fjällskära, gräsull S, jungfru
Marie nycklar S, mossviol och kärrfräken. Det är artrikt med midsommarblomster, älgört,
stenbär, blodrot, humleblomster, hultbräken, bergslok, lundgröe, knagglestarr, dystarr,
styltstarr (hundstarr) tätört och odon.

Vägen bör dras genom A11-12 el. mer norrut för att undvika sumpskog och rikare flora.
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©Lantmäteriet. Skala 1:2500. Söder om grön linje är det sumpskog. Blå linje bäck och innanför röd båge är det rikare flora.

Väg mellan verk 21 och verk 34
Vid POI054-55 finns 27 ex. av orkidén knärot, NT vid hyggeskant, ullticka, Phellinus
ferrugineofuscus, NT på granlåga och stora myrstackar.

Dra vägen norr om POI054 som den ser ut att vara planerad.
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©Lantmäteriet. Röd ellips område med den rödlistade orkidén knärot.

Väg mot verk 14
Några naturvärden kommer nära tänkt vägdragning, vid POI059 finns det aspar och sälgar i
fuktig skog med fältskikt av högört med midsommarblomster, borsttistel, torta S och POI060
finns en björk med lunglav, Lobaria pulmonaria, NT men bara där barken sitter kvar.

Undvik lövträd längs vägen.
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©Lantmäteriet. RP3=riktpunkt 3 som inventeraren tagit ut. Röda stjärnor är naturvärden.

Väg mot verk 31
Vid A13 hörnet av myren finns bl a sparade tallar, sparade torrakor och en fin låga.

Dra vägen öster om myren -A13 el. väster om myren-A14.
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©Lantmäteriet. Skala 1:2500. Dra vägen öster el. väster om myren.

Verk 28
Verk 28 hamnar i sparad hänsyn kring myren. Där sågs en tretåig hackspett hane, NT och
annex 2 –art och flera äldre granar hade den typiska ringbarkningen av tretåig hackspett,
POI062. Där finns också en sälg med lunglav, Lobaria pulmonaria, NT och garnlav, Alectoria
sarmentosa, NT på granar och orkidén jungfru Marie nycklar S. Ytterligare en orkidé finns vid
POI063 tvåblad S.

Flytta ut verket till hygget utanför bården till AV28 el. AV28B. AV28 är så nära myren man
kan komma och AV28B är en liten kulle.
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©Lantmäteriet. Skala 1:2500. Röd linje markerar sparad bård mot myren. AV28B och AV28 är alternativa verkplatser.
Krysset är ursprunglig verkplacering för V28.

Väg mot verk 36
Planerad vägdragning är okej men samtidigt finns det en näraliggande befintlig väg.

Kan man inte göra en kurvrätning på befintlig väg och använda den?
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Ett alternativ är att använda befintlig väg och genom att göra en kurvrätning och en kort stickväg.

Fågelliv
Fågelinventeringen
Här ges först en förklaring till sättet att bedöma fåglarna, då tyngdpunkten ligger mer på inventering av
biotoperna än mer konventionella fågelinventeringar. Om de biotoper som naturvärdesarterna behöver, inte
exploateras eller åtminstone påverkas så lite som möjligt, har man bevarat möjligheten för dem till fortsatt
häckning. En fågelinventering som bara bygger på direktobservationer och inte gör någon bedömning av
biotoperna riskerar att missa värdefulla fågelbiotoper. Vid en enskild inventering eller inventeringar som bara
görs ett år riskerar alltid att missa arter. Det är därför viktigt att man gör en bedömning av biotoperna.
Fågelbiotoperna sammanfaller i stort med nyckelbiotoperna för andra rödlistade arter. Våtmarker och vatten
kan vara biotoper som är särskilt värdefulla för fåglar men som kan sakna andra rödlistade arter. Ett annat ex.
är 80-100 –årig granskog med tretåig hackspett, NT, annex 2 –art och spillkråka, annex 2 –art.
De skyddsvärda biotoperna som man har möjlighet att bevara, är i första hand de med längre kontinuitet.
Lövrika hyggen kan ofta ha skyddsvärda tättingar som t.ex. ortolansparv, VU, annex 2 –art, göktyta, NT,
rosenfink, VU och törnskata, annex 2 –art. Planterade hyggen är biotoper som snabbt förändras och blir kanske
ointressanta redan efter 10 år för ovan nämnda fåglar. I bilaga 2 finns en sammanställning av
naturvärdesarterna i Norrlands inland och deras biotoper. Vissa områden kan bara bedömas på ett korrekt sett
under häckningstid, som stora myrar, myrkomplex och vatten som kan hysa sjöfågel. Ett alternativ till
inventering är att exploatören lämnar en skyddszon mot dessa biotoper för att säkra eventuella fågelvärden.
Det innebär att man inte kan exploatera nära området med vindkraftverk, vägar eller bebyggelse. Skyddszonen
bör vara 400-500 m i öppen terräng och 300-400 m om det finns trädridåer. Det bästa är om en erfaren
ornitolog gör en bedömning på plats. Förutom biotoper finns det andra inslag som är viktiga t.ex. enskilda träd
som kan användas som bostad, spaning och födosök. Myrstackar är viktiga för hackspettar vintertid.
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Fåglarna inventeras genom observation och eftersökning av spår. Observation: Under
naturvärdesinventeringen noteras samtliga fåglar som observerats genom sång, andra läten eller
direktobservation. Det blir en friare form av linje- och punkttaxering. Under en linjetaxering noteras samtliga
fåglar samtidigt som inventeraren går en bestämd rutt. Under en punkttaxering noteras samtliga fåglar när
inventeraren står still vid en viss punkt. Det är vanligt att metoderna kombineras. Under
naturvärdesinventeringarna notares samtliga fåglar både när inventeraren rör sig el. står still.
De flesta fåglarna finns kvar under hela sommaren. Ju senare en inv. görs på sommaren ju färre par av vanliga
tättingar blir det, men ofta observeras fler av de tidigt häckande stannfåglarna som t.ex. mesar, nötskrika och
lavskrika. Spår: När det gäller vissa grupper, särskilt stannfåglar som skogshöns och hackspettar är de spår de
lämnar efter sig oftast den effektivaste metoden att kartlägga dem. Spillning efter skogshöns ger en bra bild av
deras frekvens i ett område. Metoden fungerar bra fram till ca juli månad ut, sedan kan den bli svårare att hitta
spillningen i den höga vegetationen. Andra spår som hönsfåglar lämnar är vaskgropar och fjädrar. Hos andra
grupper kan man ibland hitta bon eller rester av predeterade fåglar. Områden som flitigt används av
hackspettar till födosök är lätt att identifiera genom hög frekvens av hackmärken. Flera hackspettsarter kan
artbestämmas genom utseende på hackmärken och bohål. Det gäller att inventeraren är uppmärksam på dessa
spår. När man är fokuserad på olika spår blir man förvånad över hur mycket man kan hitta.

Fågelområden i parken
Då det redan från början stod klart att inventeringen skulle bli relativt sen, så besöktes några
potentiella fågelområden tidigare. Den 21 juni besöktes Storflotjärnen med tanke på smålom
och Sönnerfloarna med tanke på myrfåglar. En rutt gjordes från Storflotjärnen –längs en
bäck uppströms till Sönnerfloarna –en stor lov på Sönnerfloarna och sedan tillbaka. Hela
Storflotjärnen rundades. Öratjärnen bedömdes inte vara aktuell för inventering. Den ligger
väl skyddad och det är osannolikt att t.ex. en smålom, annex 2 –art skulle ta höjd söderut,
rakt upp mot verket vid födosök.
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©Lantmäteriet. Skala 1:10 000. Svart linje är inventerarens rutt 2012-06-21. Punkterna POI001-3 är inte detsamma som i
bilaga 1 utan en annan waypointfil.

De två besökta områden visade sig ha något högre fågelvärden, se redovisning nedan.
Storflotjärnen
Området besöktes flera gånger efter den första inventeringen 21 juni. Området kring tjärnen
är mycket blött och omgiven av stora starrmattor, oftast utan någon vitmossa i
bottenskiktet. Det finns lite lågvuxna björkar och viden i det öppna området och vedartad
vegetation på mosstuvor med dvärgbjörk, ljung, rosling och odon. I kanten är det granskog
med björk och tall i. Fisk sågs i bäcken så då finns det också fisk i tjärnen.
Området är inte speciellt fågelrikt men har vissa fågelvärden som en del arter som brukar
räknas under myrfågelinventering. Det fanns 1 par varnande grönbena och 1 par trana, båda
annex 2 –arter. Av myrfågelarter, tättingar fanns 1 par sävsparv och hela 4 par gulärla.
Övriga tättingar var bofink, grönfink, björktrast, rödhake, grå flugsnappare och lövsångare.
Tornseglare, NT födosökte över området och en orre, annex 2 –art flög iväg som trol. satt i
en björk. En svarthakedopping, NT, annex 2 –art låg på vattnet när inventeraren kom tillbaka
till tjärnen under rutten den 21 juni. Troligtvis var den bara på födosök då tjärnen saknar
högre skyddande vegetation i kanterna, vilket gör den mindre lämplig som häckningstjärn.
Några simänder lyfte från tjärnen vid ett tillfälle men hann inte identifieras. Verk 38 ligger
nära Storflotjärnen och bör flyttas 170 m åt SO, se mer under bedömning och hänsyn. Vid ett
tillfälle hördes spillkråka, annex 2 –art från kanten.
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Området kring Storflotjärnen är öppet och blött med starrmattor.

Sönnerfloarna
Myren ligger kring 2 bäckar som förenas mitt på myren. Kring bäckarna är det blött med
starr, ibland omgivna med bård av låga träd av björk samt enstaka gran och tall. Det finns
också en del klena döda stående barrträd längs bäcken, se foto nedan. De har säkert dött vid
högt vattenstånd. Myren består dels av öppna ytor och dels av skogbevuxna ytor, se foto
nedan. Träden är ofta tallar som är klena och lågvuxna.
Myren är inte speciellt fågelrik men har några myrfågelarter. På myren fanns 3 par av
vadaren grönbena, annex 2 –art, en art som framför allt gillar riktigt blöta områden. Den
finns både på stora och mindre våtmarker. Det fanns också 3 par av tättingen gulärla. En
varnande varfågel fanns på myren. En Norrlandsfågel som trivs i öppna biotoper. Utöver
myrfåglarna fanns lövsångare.
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Sönnerfloarna är delvis öppna och delvis skogbevuxna.

Helgevattnet
Helgevattnet besöktes under huvudinventeringen men inga sjöfåglar sågs där, endast några
triviala tättingar.

Fågelarter i parken
Andfåglar: I området finns bara en sjö, Helgvattnet och 2 mindre tjärnar Storflotjärnen och
Öratjärnen. Öratjärnen bedömdes inte vara aktuell för inventering. Några simänder lyfte vid
ett tillfälle från Storflotjärnen som inte hann identifieras.
Lommar: Storflotjärnen kontrollerades flera olika dagar men ingen smålom, NT, annex 2 –
art observerades där. Smålommen brukar föredra mindre tjärnar utan fiskbestånd så
Storflotjärnen är antagligen mindre lämplig, eftersom det finns fisk där.
Doppingar: Svarthakedopping, NT, annex 2 –art sågs i 1 ex. i Storflotjärnen den 21 juni.
Trots flera besök sågs den inget mer. Tjärnen har inte så mycket skyddande vegetation och
det är därför mest troligt att den var där endast på födosök. I artfaktabladet för
svarthakedopping, artdatabanken, SLU anges om häckningsbiotoperna: “ Genomgående för
alla dessa vatten är att fisk antingen saknas eller att fiskförekomsten är reducerad” men i
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Norrlands inland häckar den ofta i fiskrika vatten. Många av dessa fiskrika vatten är
näringsrika och har vikar el. områden med vass, sjöfräken el. annan högre vegetation i
vattnet. I Fåglar i Sverige –antal och förekomst, utgiven av SOF 2012, sid.120 sägs om den:
”På senare år tycks arten ha ökat i Norrland...” och att den har ”förkärlek för små
vegetationsrika gölar och tjärnar” vilket stämmer bättre med förhållandena i Jämtland. Som
nämns ovan vore det bra om man kunde flytta på verk 38 åt SO, bort från tjärnen.
Rovfåglar: Inga rovfåglar observerades så rovfåglarna i området verkar vara få, eftersom
inga observationer gjordes under de 4 dagarna som inventeringen pågick. Ett tecken på att
rovfåglar finns i ett område är att småfåglarna varnar ofta. Inte vid något tillfälle hördes
småfåglar varna, vilket också tyder på att rovfåglarna i området är få.
Tranor: Endast 1 par trana, annex 2 –art observerades vid Storflotjärnen. Den häckar ibland
på småmyrar men har tätare förekomster där det finns stora öppna myrar. Med tanke på de
omfattande myrområdena, även om de är små så häckar säkert något par i området.
Huvudinventeringen inföll den tid då den vallar sina ungar på skogsmark och är tystlåten, om
man inte råkar skrämma den. Jag bedömer det inte som någon större fara med störningar
eftersom boet förläggs ute på myrarna. Hur stora kollisionsrisker som finns med rotorblad är
det ingen som i dagsläget vet. Den har en stark stam i Sverige och är inte hotad.
Vadare: På Sönnerfloarna fanns 3 par grönbena, annex 2 –art vilket är rätt mycket. De höll
till i det riktigt blöta området kring bäckarna. Vid Storflotjärnen fanns också 1 par.
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Grönbena, en vadare som trivs på blöta myrar av både mindre och större storlek. Den sätter sig gärna i trädtoppar och
spanar vid oro.

Måsar och trutar: Inga observationer.
Duvor: Ringduva observerades några gånger.
Skogshöns: Spillning av järpe, annex 2 –art hittades på en sank del av ett hygge. Det finns
myrar, sumpskogar och fuktstråk som är lämpliga biotoper för järpen och borde ge den goda
förutsättningar för häckning i området.
Av tjäder, annex 2 –art gjordes ingen observation och inga spår hittades. Det hänger
troligtvis samman med bristen på uppvuxen tallskog. Det finns säkert en mindre stam i
området.
Ingen observation gjordes av orre, annex 2 –art. På Rabbflon hittades spillning men med
tanke på att det finns en hel del myrar hittades förvånansvärt få tecken på orre. Övriga
förutsättningar är goda med myrar, fältskikt av blåbärstyp och björksly i ungskogar och på
hyggen.
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Seglare: Tornseglare, NT sågs födosöka över Storflotjärnen. Det är svårt att veta var de
häckar eftersom de är mycket goda flygare och födosöker långt från sina bon. Deras största
problem i skogsmark är bristen på bostäder. De häckar i olika håligheter i träd. Det är därför
viktigt att sparade träd på hyggen/ungskogar får vara kvar särskilt de med håligheter.
Hackspettar: Kullen vid verk 24 norr om Storflotjärnen är en fin hackspettbiotop även om
ingen observation gjordes där, förutom att det fanns en del hackmärken där. Med mycket
asp och äldre granskog är den intressant för flertalet av våra hackspettar. Någonting som är
viktigt för överlevnaden vintertid för en del hackspettar är tillgången till myrstackar, sådana
bör sparas.
Större hackspett observerades på några ställen i parken. Spillkråka, annex 2 –art hördes vid
Storflotjärnen, i 100-årig granskog med asp norr om Trollfurukullen, vid verk 36 i den
medelålders granskogen, på några äldre granar finns hackmärken av spillkråka. Vid verk 16
finns det spillkråkehack i 100-årig granskog.
Ringbarkning av Tretåig hackspett, NT och annex 2 –art finns vid bäcken väster om
Storflotjärnen, i sparad äldre granskog med en del stående död ved. Området kommer inte
att direkt påverkas av exploateringen. Norr om verk 25 öster om Gråtmyran hördes en
tretåig hackspett och ringbarkat träd hittades. Från början låg ett vägförslag här men togs
sedan bort så området kommer inte att påverkas. Vid verk 9, väster om Trollfurukullen finns
80-100 –årig och på några äldre granar finns troliga hackmärken av tretåig hackspett.

En manshög myrstack vid POI054, söder om Duvkullen, viktig för hackspettar vintertid.

32

Tättingar: ladusvala, trädpiplärka, gulärla, rödhake, rödstjärt, taltrast, rödvingetrast,
dubbeltrast, björktrast, lövsångare, kungsfågel, gärdsmyg, grå flugsnappare, talgoxe,
svartmes, tofsmes, talltita, varfågel, nötskrika, lavskrika, NT, korp, bofink, bergfink, grönfink,
grönsiska, domherre, korsnäbb (mindre el. större) och sävsparv.
De mest observerade tättingarna var gulärla, björktrast, bofink, lövsångare, kungsfågel,
talltita och grå flugsnappare. Att gulärla ligger i topp beror mest på att myrmiljö besöktes
under häckningstid, då kan den förekomma i många par. Att björktrast kom så högt beror på
att en flock sågs under huvudinventering. En av de första flockarna för säsongen, då de
börjar bilda flockar inför flyttning.
Lavskrika, NT sågs i 3 ex. i tallungskog med gran och björk söder om Middagsberget. Vid verk
13 i medelålders-äldre granskog sågs lavskrikor.

Lavskrika, NT söder om Middagsberget.
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Bedömning och hänsyn
De värdefullaste fågelbiotoperna är myrarna, tjärnarna, sumpskogarna och den lövrika
kullen vid verk 24. Hänsyn till dessa områden har tagits i rapporten. Myrarna har rätt lite av
de rätta kvalitéerna för s.k. myrfågelarter. Många av myrfågelarterna vill stora öppna myrar,
holmar, riktigt blöta partier, strängar, flarkar, gölar, tjärnar, bäckar m.m. Inga vägar kommer
att dras över myrarna, vilket är positivt för de arter som utnyttjar myrarna.
Stora ytor i parken består av hyggen, ungskogar och medelålders granskog. På
hyggena/ungskogarna finns sparade lövträd som är värdefulla för hackspettar både som
boträd och till födosök. Även sparade barrträd kan utnyttjas till födosök. De larver som finns
under barken är begärlig föda för hackspettar.
Om man följer föreslagen hänsyn under naturvärden så kommer negativ påverkan av
fågelbiotoperna i parken att bli relativt liten.

Slutbedömning av hela parken
Vissa områden med naturvärden finns men naturvärdena är överlag låga. Det finns rätt
omfattande myrområdena, en av våra mest opåverkade biotoper. Dessa kommer inte att
direkt påverkas av vägar eller verk vilket är bra. Om man tar hänsyn till de områden som
har naturvärden, lämpar området sig väl för en vindkraftpark.
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Bilaga 1, koordinater för parken
Koordinaterna följer ordningen i rapporten.
Punkt (gps:n
namnger dem
automatiskt med
POI001, POI002
osv.)

Objekt

Nordkoordinat x
RT 90 2,5 gon V

Östkoordinat y
RT 90 2,5 gon V

POI007
POI008

grova tallar
skrovellav, Lobaria
scrobiculata, NT på sälg

7038715
7038702

1504203
1504272

A1

lämplig vägpassage, avgränsning
hygge
avgränsning hygge

7038701

1504200

7038695
7038239

1504360
1504687

7038384

1504769

7038406

1504775

7038426

1504759

7038447

1504762

7038439

1504747

7038465

1504747

gammelgransskål, Pseudographis 7038519
pinicola, NT
7038541
läderlappslav, Collema

1504700

A2

POI009
POI010
POI011
POI012

POI013

POI014
POI015

POI016
POI017

lunglav, Lobaria pulmonaria,
NT på asp, hygge
lunglav, Lobaria pulmonaria,
NT på sälg, hyggeskant
lunglav, Lobaria pulmonaria,
NT på sälg, skog
lunglav, Lobaria pulmonaria,
NT och läderlappslav, Collema
nigrescens, NT
på asp, skogskant
lunglav, Lobaria pulmonaria,
NT och skrovellav, Lobaria
scrobiculata, NT på sälg,
skogkant
rikligt med lunglav, Lobaria
pulmonaria, NT
stor aspticka, Phellinus
populicola, NT och lunglav,
Lobaria pulmonaria, NT på
asp

POI067

nigrescens, NT på asp
skrovellav, Lobaria
scrobiculata, NT på klippor

AV24

alternativ verkplats

POI018

lunglav, Lobaria pulmonaria,
NT på sälg, äldre granskog
rynkskinn, Phlebia centrifuga,

POI019

1504687

7038450

1504641

7038554
7038621

1504735
1504643

7038655

1504604

7038679

1504638

NT granlåga

POI020

lunglav, Lobaria pulmonaria,

35

POI021
R1
A2
A3
A16
A15
AV24

POI022
POI023
POI024

POI025
POI029
A6

POI031
POI032
POI033
POI034
POI035

POI036

NT på sälg, äldre granskog
granticka, Phellinus
chrysoloma, NT på gran
riktpunkt utifrån JP vind AB:s
karta
traktorväg
traktorväg
vägpunkt inlagd efteråt med
inventerarens spår
vägpunkt inlagd efteråt med
inventerarens spår
alternativ verkplats
sparade aspar, hygge
gräns mot sumpskog
gräns mot sumpskog, vät,

ringbarkning av tretåig
hackspett, NT och annex 2 –
art
granticka, Phellinus
chrysoloma, NT på gran
skrovellav, Lobaria
scrobiculata, NT på sälg
lämplig vägstart till verk 33
1 ex. skogfru, NT
skogsnycklar K

lunglav, Lobaria pulmonaria,
NT på aspområde
lunglav, Lobaria pulmonaria,
NT på aspområde
lunglav, Lobaria pulmonaria,
NT och spillkråkehack, annex
2 –art på aspområde, grova
björkar
stor aspticka, Phellinus
populicola, NT och lunglav,
Lobaria pulmonaria, NT på
asp, garnlav, Alectoria
sarmentosa, NT på flyttblock

POI039
POI040
POI041

avgränsning svacka med högört
avgränsning svacka med högört

POI042
POI043
POI037

avgränsning svacka med högört
avgränsning svacka med högört

lunglav, Lobaria pulmonaria,
NT på björkstubbe

grov vårtbjörk,
spindelblomster S, rikligt med
garnlav, Alectoria

7038755

1504380

7038435

1504407

7038695
7038809
7038781

1504360
1504448
1504545

7038699

1504635

7038554
7038426
7038388
7038353

1504735
1504192
1504142
1504062

7038338

1504018

7037498

1505134

7036940
7036909
7036600
7036529

1505028
1504996
1505005
1504424

7036479

1504424

7036375

1504362

7036362

1504408

7036220
7036235
7036347

1504287
1504254
1504301

7036347
7036332
7035976

1504312
1504350
1503461
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POI038

AV13
POI048
POI049
POI050

POI051

sarmentosa, NT på gran
skadad björk med lunglav,
Lobaria pulmonaria, NT,
spindelblomster S, spår av
spillkråka, annex 2 –art
alternativ verkplats på kulle
bäckdal med högört
bäckdal med högört

lunglav, Lobaria pulmonaria,
NT, på sälg, gräns mot
sumpskog
lunglav, Lobaria pulmonaria,
NT och skrovellav, Lobaria
scrobiculata, NT på sälgar,
gräns mot sumpskog

7035961

1503608

7036980
7037030
7036991
7037172

1502527
1502501
1502485
1502621

7037190

1502652

A7

lämplig passage mellan 2
sumpskogar

7037213

1502668

POI052

lunglav, Lobaria pulmonaria,
NT på rönn

7037244

1502704

A11
A12
POI053
POI054

gräns mot sumpskog
gräns mot sumpskog
orkidé, rikare flora

7037648
7037672
7037653
1503118

1503008
1503136
1503118
1503688

7037554
7036797
7036733

1503733
1502936
1502820

7038721
7038619
7038208

1502463
1502256
1501972

7038193
7038156

1501988
1501992

7038128

1501869

7037699

1504039

POI055
POI059
POI060
A13
A14
POI062 + bården
runt myren

POI063
AV28
AV28B
Övriga
naturvärden
utanför planerad
exploatering
*POI003

orkidén knärot, NT och
ullticka, Phellinus
ferrugineofuscus, NT
orkidén knärot, NT
aspar och sälgar, högört

lunglav, Lobaria pulmonaria,
NT, på björk
östgräns för myr
västgräns för myr

tretåig hackspett hane, NT
och annex 2 –art, lunglav,
Lobaria pulmonaria, NT, på
sälg, rikligt med garnlav,
Alectoria sarmentosa, NT på
gran, orkidén jungfru Marie
nycklar.
orkidén tvåblad S
alternativ verkplats, gräns mot
sparad bård
alternativ verkplats på kulle

ringbarkning av tretåig

hackspett, NT
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V25-A5, ett
vägförslag låg här
från början men
ändrades sedan,
sträckningen var
från verk 25 och
NO mot vändplan
knappt 300 m
bort. Vid behov
kan koordinater
tas fram.
POI044

tretåig hackspett, NT och
annex 2 –art, ringbarkning,
stor aspticka, Phellinus
populicola, NT, garnlav,
Alectoria sarmentosa, NT,
lunglav, Lobaria pulmonaria,
NT och skrovellav, Lobaria
scrobiculata, NT

Ej aktuellt.

Ej aktuellt.

doftskinn, Cystostreum
murrayie, NT granlåga och

7036375

1504226

rikligt med spindelblomster S
*POI003 är ej samma punkt som POI003.

Stor aspticka(rödlistad) i jämförelse med ett stort ex. av aspticka (allmän). Stor aspticka har en rundare kant, aspticka har en
skarpare kant, ett mer nedåtlöpande porlager och är ofta uppsprucken på ovansidan.
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