Åtaganden
Länsstyrelsen har begärt ett förtydligande om vilka åtaganden som Jämtkraft elnät kommer att ta på sig att göra vid
anläggning av den nya kraftledningen.
Utföra arbeten på tjälad mark
I bilaga D1 till tillståndsansökan (naturvärdesinventering över kraftledningsstråk) redovisas en förteckning
över våtmarker som kräver hänsyn och där rekommendationen är att arbeten ska utföras på tjälad mark.
Jämtkraft kommer så långt det är möjligt att utföra mark- och anläggningsarbeten på tjälad mark för att
undvika markskador. Om arbeten måste utföras sommartid kommer markförstärkare användas om det
bedöms nödvändigt. Detta beslutas i samråd med Länsstyrelsen.
Visa hänsyn vid bäckar
Vid de bäckar som bedöms vara fiskförande kommer vegetationen i kantzonerna att toppas för att det
fortfarande ska finnas skugga för bäcken. För att få mer information om bäckarna kommer nya kontakter
att tas med markägare och fiskevårdsområdesföreningar i samband med detaljprojekteringen.
Arbetsmaskiner ska inte framföras i bäckar eller i bäckarnas strandzoner. Vid passager ska tillfälliga broar
eller andra anordningar som bedöms lämpliga användas.
Ta vara på lågor
Söder om Glåvallen, väster om passagen med vägen (punkt 8 i naturinventering) passerar kraftledningen
ett område med äldre granskog. Området är anmält för slutavverkning. Lågor ska märkas ut och sparas
som substrat för lavar och svampar.
Justera sträckning
Mellan de två naturreservaten (se även nedan) passeras två mindre områden med höga naturvärden. Där
ska detaljprojekteringen undersöka om sträckningen så långt som möjligt justeras för att ligga på redan
avverkad mark.
Passage av Gisterån
Vid passagen av Gisteråns utlopp i Liten (sydväst om Mörsil) lämnas en kantzon närmast vattendraget
opåverkad. Buskar och yngre träd lämnas närmast vattendraget. Om det är nödvändigt toppas träden.
Hänsyn till Natura 2000-område och naturreservat
Kraftledningen kommer att passera mellan Sandtjärndalens och Fiskhusbergets naturreservat.
Sträckningen gör inga intrång i något av reservaten. Avståndet mellan reservatsgränserna är cirka 500 m,
och mitt emellan ligger en korridor på en bredd av 200 m inom vilken kraftledningen ska gå. Själva
kraftledningsgatan kommer att vara cirka 40 m bred. Sträckningen har inte detaljprojekterats, men
troligtvis kommer den att gå cirka 200 m från reservatsgränsen.
Där den tänkta sträckningen passerar mellan Sandtjärnen och Långtjärnen är skogen till stora delar
avverkad och består av kalytor och ungskog. Eftersom det inte kommer att behövas någon omfattande
avverkning kommer inte förhållandena nära reservaten att påverkas mer än marginellt. Kraftledningen
kommer inte heller att påverka hydrologin i marken och därmed bedömer bolaget att naturreservatens
skogliga värden inte kommer att påverkas av kraftledningen. Vidare bedömer bolaget att ingen prövning
enligt artskyddsförordningen behöver göras eftersom kraftledningen inte gör några intrång.

Kompletterande naturvärdesinventering
Naturvärdesinventeringen från 2010 har kompletterats under sommaren 2012. Rapporten redovisas i sin
helhet som bilaga nedan.
Vid samrådsmöte med markägare i Ånäset 2010-10-07 framkom starka önskemål att flytta ledningen från
en mer nordvästlig sträckning till den nuvarande där sträckningen passerar Gisterån (område B13 i Limo
naturs utredning). Jämtkraft elnät har därför beslutat att behålla nuvarande ledningssträckning. Se även
karta i samrådsredogörelsen som bifogades MKBn från 2011.
Tjäderspelsinventering
Den 3 maj 2012 genomfördes en tjäderspelsinventering för planerad kraftledning på sträckan mellan
Hottögsrun och Vackerbodarna. Syftet med inventeringen var att kartlägga eventuella tjäderspelsplatser
med utgångspunkt från observationer av tjädrar, tjädertallar och tjäderspillning. Inventeringen utfördes
Håkan Lindroth och Malin Bernhardsson, Sweco under en dag mellan kl 0400-1600 och genomfördes via
skidåkning. Förutom vid några mindre passager av bäckar var det snö på marken. Vädret var växlande
med mest solsken. För att öka chansen till observationer åktes sträckan fram och tillbaks vilket innebar att
en bredd av ca 200 m inventerades. Aktuell sträckning för ledningen karaktäriseras av ett aktivt skogsbruk
med stort inslag av föryngringsytor. Några mindre myrar passeras mitt på sträckan strax öster om
tjärnarna Millestlyckan och Sönnerstlyckan. Inga observationer av tjädrar, spelplatser eller tjädertallar
gjordes under inventeringen. Några enstaka observationer av orrar främst vid Näckrostjärnen var allt.
Hälsa och boendemiljö
Jämtkraft har inte antagit någon magnetfältspolicy. Jämtkrafts inställning i frågan om magnetfält är dock
att vid planering av nya kraftledningar ska Jämtkraft se till att magnetfältet normalt inte överstiger 0,4 μT
där människor varaktigt vistas. Vid den tänkta kraftledningen kommer ett fritidshus på fastigheten
Mörsils-Bye 1:24 att beröras av ett beräknat elektromagnetiskt fält på 0,6-0,68 µT. Länsstyrelsen menar att
bolaget bör belysa konsekvenserna för de boende utifrån miljöbalkens regler om försiktighetsprincipen.
Det finns idag inga lagstadgade riktlinjer för bebyggelse i närheten av kraftledningar och elektromagnetiska
fält då det råder stor osäkerhet kring vilka risker det är förknippat med. Eftersom hälsoeffekter från
magnetfält på lång sikt inte kan uteslutas har myndigheterna valt att rekommendera en viss försiktighet,
både för allmänheten och i arbetslivet.
I publikationen Magnetfält och hälsorisker rekommenderar Arbetsmiljöverket, Boverket, Socialstyrelsen,
Elsäkerhetsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten att man i planering av nya kraftledningar och andra
elektriska anläggningar ska sträva efter en placering och utformning som ger begränsad exponering för
magnetfält. Vidare ska inte nya bostäder, skolor och förskolor placeras nära elanläggningar som ger
förhöjda magnetfält. Myndigheterna rekommenderar även att man ska sträva efter att begränsa fält som
starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor och arbetsmiljöer. Dessa
rekommendationer gäller vid samhällsplanering och byggande om de kan genomföras till rimliga
kostnader.
Den aktuella fastigheten är en fritidsbostad och människor vistas endast där under begränsad tid.
Beräkningarna kring det berörda fritidshuset är gjorda utifrån ett antagande om att ledningens kapacitet
används fullt ut. Detta kommer dock endast att gälla under en mycket liten del av året. Övrig tid används
endast en del av ledningens fulla kapacitet vilket alstrar ett lägre magnetfält. Jämtkraft anser därmed att
ledningens nuvarande placering och utformning medför en begränsad exponering av magnetfält för
fastigheten. Eftersom Jämtkraft följer de rekommendationer som myndigheterna utfärdat anser man inte
att några vidare skyddsåtgärder är aktuella.

Talgoxe fanns längs den tänkta ledningsgatan, en av Sveriges vanligaste arter.

Kompletterande fågelinventering 120724
av anslutningsledning till
Moskogens vindkraftpark

Inventerare: Lars-Olof Grund

Inventeringen
En fågelinventering genomfördes under oktober 2010 längs ett gemensamt stråk och 2
alternativa stråk (kallat norra och östra stråket i rapporten) för anslutningsledningen.
Eftersom inventeringsdatumet var sent 2010 så föreslog inventeraren Bengt-Göran Carlsson
att vissa områden skulle återinventeras. De föreslagna områdena bedömdes ha potentiella
fågelvärden. De stråk som inventeraren Bengt-Göran Carlsson kallade det norra stråket i sin
rapport har utgått. I det gemensamma och det östra stråket återinventerades alla föreslagna
områden. Områdena har redan beskrivits i Carlssons rapport och beskrivningarna
kompletteras bara när så anses befogat. För att få all information behöver man alltså läsa
vad han har skrivit om dessa områden.
Återinventeringen gjordes 120724 under goda väderförhållanden, varmt och halvklart väder.
Kraftig vind eller kraftig nederbörd kan påverka en inventering negativt. Alla sträckorna gicks
tur och retur. I några fall frångicks retursträckan för att t.ex. undersöka en närliggande tjärn.
Områdena presenteras med början i söder.

Söder om Storslyckan

B1-2
Några tättingar: bofink, rödstjärt och talltita noterades samt en hönsfågel stöttes upp. Sikten
var skymd men hönsfågeln var orre el. tjäder, båda är annex 2 –arter. En mindre tjärn, B1
hamnar i ledningsgatan.
Övrigt:

Rikkärr vid x 7014585 y 1381890 med ängsnycklar, blodnycklar, brudsporre och tvåblad.
Bedömning och hänsyn
Vissa fågelvärden på myrarna är troligt, se allmän bedömning nedan. Spara bårder på 10 m
kring myrar och vatten.

B3
Grönsiska, kungsfågel och tjäderhöna, annex 2 –art observerades. Tjärnarna Millestlyckan
och Sönnerstlyckan avspanades men inga sjöfåglar observerades.
Bedömning och hänsyn
Vissa fågelvärden på myrarna är troligt, se allmän bedömning nedan. Spara bårder på 10 m
kring myrar och vatten.

Biotopbedömning av området B1-3 myrar, tjärnar och gölar
Myrarna kan hysa vissa fågelvärden. Datumet är sent för myrfåglar, endast några få par
vadare brukar vara kvar på myrarna denna tid. Därför gör jag en mer allmän
biotopbedömning utifrån erfarenheter från mångåriga myrfågelinventeringar i Dalarna,
Hälsingland och Jämtland.
Myrarna är relativt små och de saknar till stor del riktigt blöta områden, flarkar, strängar,
gölar och åar. Det mest värdefulla är att det finns en del tjärnar, en bäck och tillsammans
utgör myrarna söder om Storslyckan ett myrkomplex. Några par myrfågelarter (utvalda arter
som man brukar räkna under myrfågelinventeringar) av t.ex. vadare, trana, måsfåglar och
tättingar kan mycket väl finnas. Inga täta populationer av myrfåglar är att vänta och då
kraftledningen inte förstör myrarna bedömer jag det som okej att dra en ledning här.

Vy över myr vid B3.

Smålom, NT, annex 2 –art är också en möjlig art i någon av småtjärnarna. Då smålommen är
en högljudd fågel och inventeraren befanns sig söder om Storslyckan under flera timmar
borde den ha gett sig tillkänna om den häckade 2012. Den är störningskänslig och skulle
kunna störas under byggperioden. De flesta vatten ligger ett stycke från ledningen så
sannolikheten för att det ska gå bra är stor, om den nu häckar i området.

Snödskallarna

B15
Grönsiska och bofink noterades och strax utanför kungsfågel och rödvingetrast. Hackmärken
av spillkråka, annex 2 –art fanns också. Den letar hästmyror i rötade granar genom att hacka
sig in i till deras bo i granen, se foto nedan.

Typiskt spillkråkehack nedtill på rötad gran, där den letar de stora hästmyrona.

Bedömning och hänsyn
Fågelvärden finns i den äldre granskogen som är en fin hackspettmiljö. Spara bårder på 10 m
kring myrar och vatten. Utifrån Google Earth var det svårt att hitta några förbättringar av
sträckan.

Skalberget

B14
Grönsiska, talgoxe, talltita, svartmes, bofink, kungsfågel, taltrast, domherre, rödhake,
noterades av tättingar. Spillkråka, annex 2 –art hördes och hackmärken fanns. Troliga
hackmärken efter tretåig hackspett, NT och annex 2 –art fanns också. Tjäderspillning, annex
2 –art hittades.

Tiggande rovfåglar/ugglor hördes som eventuellt kan ha varit kungsörnar. När inventeraren
försökte närma sig tystnade de. Ljudet flyttade också på sig några gånger, så de var flygga
(hade flygförmåga) fåglar. Ljudet kom från 2 olika håll nästan samtidigt så det måste ha varit
minst 2 ungfåglar. Hur långt bort från ett bo de kan ha färdats är svårt att bedöma men flera
km är inte osannolikt. Inget aktivt bo av kungsörn fanns i området under den tid då
kungsörnsinventeraren undersökte området. Det finns äldre uppgifter om ett bo söder om
Liten. Kungsörninventerare Bengt-Göran Carlsson vet mer.
Övrigt:

Spindelblomster, jungfru Marie nycklar, kransrams, liljekonvalj, granticka, NT, garnlav, NT
och delvis äldre gransumpskog.
Buskskvätta fanns på hygget norr om sträckan B14 och drillsnäppa, NT fanns nere vid sjön
Liten.
Bedömning och hänsyn
Fågelvärden finns i den äldre granskogen som är en fin hackspettmiljö. Höjdläget med
branten ner mot sjön Liten kan vara attraktiv för rovfåglar. På Google Earth ser det ut att var
liknande miljö i hela sluttningen så här blir det svårt att hitta en bättre sträckning. Om
kungsörn visar sig häcka i närheten måste man försöka hitta en annan dragning.

Gisterån

B13
Grönsiska, rödhake, gransångare, hussvala, talltita, domherre, gärdsmyg, taltrast och
rödvingetrast var de tättingar som observerades. Det fanns hackmärken efter spillkråka,
annex 2 –art och troliga hackmärken efter tretåig hackspett, NT och annex 2 –art. Det finns
fina hackspettmiljöer som vedrik gransumpskog. Järpe, annex 2 –art observerades. En art
som ofta återfinns i fuktiga miljöer.

Klen, senvuxen och 100-120 –årig gransumpskog med fältskikt av starr-fräkentyp, där man ibland hittar arter som tretåig
hackspett och järpe.

Övrigt:

Rikkärr vid x 7021920 y 1390285 med tvåblad, brudsporre, jungfru Marie nycklar, strätta,
fjällskära och kärrspira. Harticka, NT, flera ex granticka, NT och garnlav, NT finns i de vedrika
granskogsmiljöerna.
Bedömning och hänsyn
Fågelvärden finns i den äldre gransumpskogen som är en fin hackspettmiljö. Gisterån är en
fin vattenmiljö som kan utnyttjas av änder, vadare och tättingar både för häckning och
födosök. Ett vatten producerar stora mängder insekter som t.ex. sländor som kan bli till föda
åt olika fåglar. Detta område är det finaste artmässigt och mest skyddsvärda.
Ledningen skär rakt igenom hackspettskogen där den är som bredast. Kan man inte flytta
ledningen västerut? Då undviker man också rikkärret. Se bilaga 1 nedan.

Allmän bedömning och hänsyn längs hela sträckningen
En kraftledning är inte så enkel att ändra som t.ex. en väg. I annat fall skulle jag försökt hitta
alternativa förslag för flera av områdena. Inga områden har naturreservatsklass så jag tycker
att en exploatering är rimlig. Runt alla myrar och vatten bör man spara så mycket skog som
möjligt. Många fåglar häckar just i skogsbryner. Kring myrar är det ofta äldre granskog som
hackspettar utnyttjar. Det vore mycket värt om hänsyn togs till det mest skyddsvärda
området. I övrigt har jag följande förslag:
Exploatören ser över hela sträckningen med hjälp av orto- el. satelitfoto utifrån
frågeställningen: Kan man göra mindre justeringar av sträckningen för att undvika äldre
skog?

Bilaga 1

Röd linje ungefärligt läge för tänkt ledningsgata, sträcka B13. Grön linje är förslag till ny dragning där man får utnyttjar
hyggen mer.

