Bild från ravinen som finns i den södra delen av Hottögsrun, en av områdets finaste biotoper.

Kompletterande

Naturvärdesinventering
av

Moskogen 2012
23-25 och 27 juni

Inventerare: Lars-Olof Grund

Inventeringen
Inventeringen utfördes 23-25 och 27 juni 2012 efter begärda kompletteringar av länsstyrelse
inför planerad vindkraftspark.
Förslaget till kompletterande undersökningar av Moskogen med anledning av den sena
inventeringsperioden år 2009:





allmän bedömning av fågelliv
tjärnar inom 200 m från verk el. väg med avseende på lommar och annan sjöfågel
allmän bedömning av kärlväxtfloran särskilt på höjderna
nya områden som tillkommit på grund av ny vägdragning

Områden som inte är aktuella




hyggen
ungskogar
tidigare undantagna områden

Inventeraren kommer att besöka området längst i söder, Hottögsrun och området i norr, Stor-Glån
med omnejd.

Det visade sig att förändringarna av parken var stora och inventeringarna blev omfattande.
Inventeringarna blev därför mer jämförbara med en ordinär inventering där alla typer av
biotoper besöks än en komplettering. De nya vägsträckningarna och nya verksplaceringarna
inventerades med GPS, karta och sattelitfoto i mobilen som hjälpmedel.
Naturvärdesinventering är en översiktlig inventering där man i första hand eftersöker
värdefulla biotoper som t.ex. äldre barrskog, lövrik skog, vedrik skog, sumpskog, rikkärr,
m.m. Ibland kan det också vara naturvärden av mindre omfattning som t.ex. ett litet bestånd
äldre träd, grova lövträd, en vät, en lodyta med intressant lavflora eller t.o.m. ett enda träd.
I andra hand eftersökts rödlistade arter/signalarter främst lavar och vedsvampar i
skogsbiotoper. Eftersöket görs stickprovsvis och med prioritet där biotoperna är värdefulla.

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.
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NT – Nära hotad, arten är nära att uppfylla kriterierna för någon av kategorier ovan, nu eller i
en nära framtid.
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 – signalarter efter skogsstyrelsens signalartsflora.
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

I redovisningen har Moskogen delats upp i 2 delområden Hottögsrun och Stor-Glån då det
skiljer 5-6 km mellan områdena. Förutom föreslagen hänsyn är det också viktigt att en
generell hänsyn tas i båda områdena. I de flesta fall handlar det om att inte röra den
tidigare sparade hänsynen. I samband med tidigare avverkningar har man sparat skog och
ridåer t.ex. vid myrar, surdrog och sumpskogar som nu finns kvar på hyggen och ungskogar.
En del av den sparade hänsynen har koordinatsatts.
Man har också sparat enskilda träd av björk, asp, sälg, tall och gran vid tidigare avverkningar.
Asp och sälg har ofta rödlistade lavar och alla träd är viktiga för många rödlistade arter av
vedlevande insekter. Särskilt lite grövre träd (med brösthöjdsdiameter över 25 cm), döda och
skadade träd är begärliga för många insekter. Ett enda dött träd som kan vara tillhåll för olika
insekter under flera decennier. Grova barrträd och lövträd i medelålders och äldre skogar
har också ett särskilt värde. Dessa bör man spara i samband med vägdragning.
För att ovan föreslagna hänsyn ska fungera i praktiken måste den som märker ut
vägdragningen i fält, följa denna hänsyn.
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Södra området kring Hottögsrun
Då området redan tidigare i rapporten ”Moskogen 2009” beskrivits mer allmänt, tas här bara
begärda kompletteringar upp. I detta område har många vägar ändrats i den östra delen av
området. Området inventerades 120623.
Fågelliv
Inga svanar, gäss, änder, lommar el. doppingar fanns i området vilket inte är förvånande då
det inte finns lämpliga vatten. Den lilla tjärnen i väster kan säkert ha knipa el. kricka
häckande.
Av hönsfåglar hittades spillning av orre, tjäder båda annex 2 –arter och dalripa. En
dalripetupp stöttes upp. Området har tallskog, fjällbjörkliknande skog och småmyrar så goda
förutsättningar finns för dessa arter. Alla 3 arterna bedömer jag som vanliga utifrån
biotoper, fynd av spillning och direktobservationer i området. Under inventeringen 2009
fanns även järpe, annex 2 –art.
Inga rovfåglar eller tranor observerades. Att någon rovfågel häckar ibland i området är väl
troligt. Under inventering 2009 iakttogs sparvhök. Trana, NT, annex 2 –art kan häcka vid små
myrar så den är inte omöjligt. Inga vadare sågs i området men biotoperna är inte lämpliga.
Den lilla tjärnen i väster kan säkert ha ett par grönbena eller gluttsnäppa.
Måsfåglar och tärnor är knutna till vatten och inga lämpliga häckningsbiotoper finns. Duvor,
den enda aktuella duvan är ringduva som inte är så vanlig i fjällnära områden. Den
observeras lättast på våren då den sjunger eller sitter på skogsbilvägar. Seglare, den enda
häckande seglaren i Sverige är tornseglare. I skogen är den beroende av att det finns hålträd
att häcka i, vilket är en stor bristvara i våra skogar. Ingen observation gjordes i detta område.
Hackspettar, mycket troligt häckar tretåig hackspett, NT, annex 2 –art i området. Det finns
en hel del lämplig skog, äldre granskog och en del äldre tallskog. Mycket hackmärken finns i
dessa skogar som tyder på det. Tretåig hackspett, NT, annex 2 –art och spillkråka, annex 2 –
art iakttogs under inventeringen 2009. Ingen observation gjordes av större hackspett men
den finns troligtvis också. Den kan utnyttja yngre skogar än tretåig hackspett.

4

Ringbarkad björk, tretåig hackspett brukar ringbarka gran men här ville den hellre ha björksav.

Av tättingar observerades vanligt förekommande skogsarter: bofink, bergfink, grönsiska,
trädpiplärka, talltita, blåmes, taltrast, koltrast, dubbeltrast, rödhake och korp. Under
inventeringen 2009 fanns också lavskrika, NT och tallbit, NT. Åtminstone lavskrikan, är trolig
häckare. Den tid som inventeringen gjordes 2009 sammanfaller med den tid då tallbiten, NT
uppträder invasionsartat men den häckar även inom barrskogszonen från Dalarna och
norrut.
Naturvärdesarterna av fåglar i området är främst beroende av äldre barrskog och särskild
hänsyn har tagits till sådana områden.

Växter
Det finns hyggesliknande vegetation med hallon och mjölkört i granungskog, lågört med
ekbräken, harsyra och stenbär, myr av hjortrontyp med hjortron, dvärgbjörk, rosling och
ljung, blåbärstyp, kråkbär-ljungtyp, lavrik typ med renlavar, bägarlavar och påskrislavar. I en
ravin finns starr-fräkentyp, högört med torta, N. stormhatt, midsommarblomster,
nordbräken och majbräken. Ravinen i östra delen beskrivs redan i rapporten ”Moskogen
2009” under område Hottögsrun. Där sågs också den enda orkidén, spindelblomster.
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Typisk myr från området, trädbevuxen och med fattigkärrsarter.

Naturvärden
Koordinaterna som behövs för beskrivna alternativa vägar, verk och vissa naturvärden
återfinns i bilaga 1 längst bak i rapporten. Även om den rekommenderade hänsyn nedan
godtagits, är det bra om den som märker ut vägdragningen i fält har kartor och
koordinater över naturvärdena.

Verk 30-Verk 47
Vid verk 30 och längs vägen till verk 47 finns en rad naturvärden och är därför olämplig att
exploatera, se förklaring nedan. En ny verkplats och vägsträckning har framtagits. Om det
nya vägförslaget inte fungerar rent vägtekniskt blir det mycket svårt att hitta en väg där inte
naturvärden skadas.
Verk 30 (krysset) har hamnat vid en myr rikligt med de rödlistade lavarna knottrig blåslav,
Hypogymnia bitteri, NT och garnlav, Alectoria sarmentosa, NT. Det fanns också troliga
hackmärken från tretåig hackspett, NT på de äldre granarna vid myren. Myren i sig är ett
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fattigkärr med hjortron, dvärgbjörk, rosling, ljung m.fl. Det finns tall och gran på myren varav
en del är döda träd. På grund av naturvärdena kring myren har verket flyttats till V30A, se
bild nedan. Punkterna A1- A5 går runt sparad hänsyn mot myren. Fram till A5C och A5B är
det granungskog -hyggesliknande.
Väg mellan den alternativa verkplaceringen, V30A och verk 47. Den sträckan går genom gles
klen barrskog av tall och gran med björk. Fältskiktet har ingen hög bonitet utan varierar
mellan blåbärstyp, lingontyp och kråkbär-ljungtyp. Halva sträckan går på fuktig mark.
Spillning efter annex 2 –arterna tjäder och orre fanns. Negativ påverkan för dessa arter
bedöms som mindre. Vid POI004 och norrut längs inventerarens spår mot verk 28, fanns
mycket rikligt med tjäderspillning i den äldre tallskogen. Ingen väg har planerats där och
sluttningen verkar viktigt för tjäder, den kan ev. innehålla en tjäderspelplats.
Hänsyn (nya alternativa vägarna)
Spara grova tallar, en hade brösthöjdsdiameter på 50 cm och spara döda björkar. Förutom
björkarna fanns nästan ingen död ved och det var inte heller hängslavsrikt.

Skala 1:5000. Ny verkplacering för verk 30 är V30A. Ny alternativ väg, grön linje V30A-A5C (eller A5B)-LP-A2-A1 och V47.
Inom röd markering finns äldre granskog. Söder om A3-A5 finns en sparad bård runt myren. Svart linje är inventerarens
spår.

Verk 28, 29, 25 och 26
Vid verken och vägarna mellan dem så finns fältskikt av blåbärstyp, kråkbär-ljungtyp,
lingontyp och lavrikt typ på hällar. Vissa naturvärden finns i en 100 m lång passage genom
gles äldre granskog med björk och tall, och en passage på 30 m med äldre granskog. Inga
rödlistade arter hittades och miljön är karg så jag tycker att det kan vara okej med en
exploatering. Dalripa, tupp sågs samt spillning från den och tjäder, annex 2 –art.
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Vid verk 28 och 26 finns det hällar. Enligt allemansrätten får man inte får elda på dessa men
jag tror inte de har något skydd mot exploatering. Den som jobbar med vägar vet säkert hur
det ligger till.

Väg till verk 27
Vägen från verk 26 till verk 27 går tvärs över en värdefull ravin som redan beskrevs i
rapporten ”Moskogen 2009” under rubriken ”Område Hottögsrun, naturvärden” den 4:e
punkten. I ravinen finns fina klippvägar med garnlav, Alectoria sarmentosa, NT, ett större
fristående block hade lunglav, Lobaria pulmonaria, NT. När lunglav finns på klippblock kan
det också finnas rödlistade arter av t.ex. gytterlavar, Fuscopannaria. De är tidskrävande att
leta. Lunglav på sten brukar vanligtvis vara tecken på rikare bergart men i detta fall har trol.
lavarna fått näring som runnit längs några björkar och ner över blocket, se bild nedan. Inga
block i övrigt visade tecken på någon rikare bergart. Korallav och sprödlav finns också på
klipporna, se foto nedan. De räknas inte som signalarter men ibland kan norsk näverlav,
Platismatia norvegica, VU finnas på samma klippor som korallav. De fuktiga klipporna kan
säkert ha intressanta mossor.

Under björken på klippblocket finns lunglav, Lobaria pulmonaria, NT. Extra näring kan ha tillförts som runnit längs björken.

Det finns garnlav, Alectoria sarmentosa, NT på träd och skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT
på en död rönn. De finns äldre grova granar och grova glasbjörkar. I botten finns fältskiktet
av starr-fräkentyp och stråk med högörtsväxter som nordisk stormhatt, torta,
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midsommarblomster, nordbräken och majbräken. Ormbär och orkidén spindelblomster kan
nämnas.

Den rödaktiga korallaven tillsammans med den ljusare sprödlaven, både arterna blir vanligare mot fjällen på klippor.

Hänsyn
En ny alternativ väg har tagits fram, se nedan. Vid POI013 kan man ta sig över ravinen, där är
det mindre klippor och inte med samma fina lavsubstrat. Sedan kan man följa A8-A7-A6 till
verk 27. Vägen hamnar ca 30 höjdmeter lägre än ravinen och därför borde den inte ravinen
påverkas av ökad solinstrålning, då träd avverkas för vägen.

Skala 1:5000. Grön linje är ett alternativt vägförslag. Röd ellips är det huvudsakliga ravinområdet. Vägdelningen mot verk
26 kommer att hamna närmare verk 25 än tidigare.
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Väg från verk 44 mot verk 33 och 46
Hänsyn
Som redan tidigare påpekats i rapporten ”Moskogen 2009” kan man dela vägen efter
bäckövergången så det inte blir 2 bäckövergångar. Det finns också en vät och ett vedrikt
område att ta hänsyn till, se den tidigare rapporten.

Norra området kring Stor-Glån
Då området redan tidigare i rapporten ”Moskogen 2009” beskrivits mer allmänt, tas här bara
begärda kompletteringar upp. I detta område har många vägar ändrats utom i den södra
delen av området med Sönnerhön, Vackerbackarna, Korpralshön och Svarttjärnåsen.
Området inventerades 120624-25 och 27.

Fågelliv
Av svanar, gäss, änder, lommar el. doppingar fanns endast Smålom, NT, annex 2 –art
häckande öster om Långtjärn. I Stor-Glån fanns 3 st smålommar som fiskade. Eftersom det
fanns 3 ex. som fiskade verkar det finnas minst 2 par smålom i området. Ibland kan en
fjolårsunge hjälpa till med matning men det är mindre vanligt. De kan flyga långt för att söka
föda och det finns många lämpliga häckningsbiotoper runt Stor-Glån. Det är därför svårt att
veta var de andra häckar.
Av hönsfåglar hittades spillning av orre, tjäder, järpe och dalripa, alla annex 2 –arter utom
ripan. Det fanns framför allt det mycket spillning efter tjäder. En dalripetupp stöttes upp och
en höna låg på bo under en liten gran med 7 ägg, se foto nedan. En järpe, annex 2 –art fanns
vid ett smalt myrstråk. Rester av en slagen orrtupp, annex 2 –art hittades.
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Överst dalripebo nära verk 20 och nederst närblid på äggen.

Rovfåglar, en tornfalk observerades i fäboden Prästvallen. Den gillar som många rovfåglar
att jag sork i öppna miljöer. Vid Lill-Glån påträffades ett örnpar, NT, annex 2 –art vid en
slagen orrtupp. Enl. örninventeraren Bengt-Göran Carlsson är området vid Lill-Glån ett
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jaktområde för örnarna. Tranor, söder om Svarttjärnen fanns ett par trana, annex 2 –art.
Den ena tranan flög iväg medan den andra gick hukande vilket tyder på att de vallade en
unge. Efter häckningen på myren när ungen blivit lite större, vallar de den i skogsmark. De
har säkert häckat vid någon av de mindre våtmarkerna i området.
Vadare, några observationer av morkulla gjordes. Fågeln är framför allt kvälls- och nattaktiv
så den får man inte så lätt med under daginventeringar men ibland stöter man upp den. Vid
Dolpflon fanns grönbena, annex 2 –art vid tjärnen. Vid en annan myrgöl längs vägen mot
verk 18 fanns grönbena, annex 2 –art och gluttsnäppa. Vid Oxtaskan, S om Stor-Glån fanns
varnande skogssnäppa och gluttsnäppa. Ett litet myrfågelområde finns öster om Långtjärnen
beskrivet under rubriken: Väg mellan verk 4 och 35 och verk 2, med tofsvipa och småspov.
Normalt sett föredrar småspoven större myrar men här är det ett myrkomplex av småmyrar.
Inventeraren har sett en liknande lokal med småspov i Jämtland, Orrflon. Denna typ av lokal
kan också vara förbisedd. I regel är det stora myrar som inventeras.
Av måsfåglar och tärnor sågs endast 1 par fiskmås vid ovan nämnda myrfågelområde. De
fiskmåsar som sågs väster om Långtjärn, Fisklöset är trol. samma fåglar.
Duvor, den enda aktuella duvan är ringduva som inte är så vanlig i fjällnära områden. Den
observeras lättast på våren då den sjunger eller längs skogsbilvägar. Två observationer
gjordes.
Seglare, den enda häckande seglaren i Sverige är tornseglare. I skogen är den beroende av
att det finns hålträd att häcka i, vilket är en stor bristvara i våra skogar. Ingen observation
gjordes i detta område.
Hackspettar, i de äldre granskogarna i området finns det en hel del områden med
hackmärken efter tretåig hackspett, NT, annex 2 –art och spillkråka, annex 2 –art. En
direktobservation av tretåig hackspett, hona gjordes. Den vanligt förekommande större
hackspett finns säkert också i områdena.
Av tättingar observerades vanligt förekommande skogsarter: bofink, bergfink, grönsiska,
domherre, lövsångare, kungsfågel, trädgårdssångare, ärtsångare, gransångare, trädpiplärka,
talltita, tofsmes, taltrast, koltrast, dubbeltrast, björktrast, rödvingetrast, rödhake, rödstjärt,
järnsparv, grå flugsnappare, gulärla och buskskvätta. Lavskrika, NT, iakttogs norr om
Fisklöset i äldre gles granskog.
Naturvärdesarterna av fåglar i området är främst beroende av äldre barrskog samt ett
mindre våtmarksområde och särskild hänsyn har tagits till dessa områden.
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Växter
Fältskikt av blåbärstyp är vanligt men det finns en hel del låg- och högörtsmiljöer. I fuktiga
miljöer är högörtstyp vanligast men även starr-fräkentyp förekommer. De fuktiga miljöerna
är oftast artrikare med t.ex. fjällviol, skogsfräken, kärrfräken, kransrams, kärrtistel, fjällskära,
torta, nordisk stormhatt, gullspira, kabbeleka, humleblomster, kråkklöver, älgört,
vattenklöver, kärrfibbla, flädervänderot, grönvide, lappvide m.fl. Myrarna är ofta fattigkärr
men myrstråk, backkärr och myrkanter är på några ställen rikare med kalkgynnade arter som
tvåblad, grönkulla, brudsporre, ängsruta och vitpyrola. De kalkgynnade ullvide och risvide
hittades vid skogsbilvägar i området. Orkidén spindelblomster är vanlig, jungfru Marie
nycklar och korallrot förekommer. Rikkärren har tagits upp under naturvärden.
Andra typer av fältskikt finns som t.ex. kråkbär-Ljungtyp och lavrikt typ i den torrare
tallskogen samt smalbladig grästyp på hyggen/ungskog.
Ängsmarkerna finns i Prästvallen och befinner sig i mindre el. högre grad av igenväxning, se
foto nedan.

Ängarna i Prästbodarna har börjat växa igen med viden, enar och högsörtsväxter.

Det finns hyggesliknande vegetation med hallon och mjölkört i granungskog, lågört med
ekbräken, harsyra och stenbär, myr av hjortrontyp med hjortron, dvärgbjörk, rosling och
ljung, blåbärstyp, kråkbär-ljungtyp, lavrik typ med renlavar, bägarlavar och påskrislavar. I en
ravin finns starr-fräkentyp, högört med torta, N. stormhatt, midsommarblomster,
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nordbräken och majbräken. Ravinen beskrivs redan i rapporten ”Moskogen 2009” under
område Hottögsrun.

Naturvärden
Koordinaterna som behövs för beskrivna alternativa vägar, verk och vissa naturvärden
återfinns i bilaga 2 längst bak i rapporten. Även om den rekommenderade hänsyn nedan
godtagits, är det bra om den som märker ut vägdragningen i fält har kartor och
koordinater över naturvärdena.

Väg mellan verk 20 och 9
Området vid POI014 och POI015 väster om POI016 har rikare flora och 3 arter orkidéer i ett
backkärr. Orkidéerna är tvåblad med över 100 ex. vid POI014, grönkulla och jungfru Marie
nycklar samt arter som kärrtistel, fjällskära, ormbär, ängsruta, humleblomster och vitpyrola.
Vid POI016 finns tvåblad vid en myrkant. Spillning från dalripa och tjäder, annex 2 –art fanns
också där.
Hänsyn
Håll ett avstånd på minst 10 m från orkidéställena.

Skala 1:2500. Vid röda cirklar finns rikare flora samt orkidéer.
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Väg mellan verk 9 och 39
Hänsyn
Det är bra om man gör övergången där myren är som smalast, t.ex. vid MP = möjligt passage.
Vissa naturvärden finns. Orkidén spindelblomster finns mot myren och lite högört. Vid
Dolpflon fanns annex 2 –arterna grönbena och järpe.
Efter myrövergången är det bra om man kan hålla ett avstånd på 20-30 m till myren för
fåglarna skull.

Väg mellan verk 39 och 8
Hänsyn
Vägen bör öster om MK= myrkant, se karta nedan. Vid myren POI024, finns orkidén tvåblad
och rikare flora med vitpyrola, fjällskära, fjällskråp, kärrtistel, slåtterblomma, strätta m.fl.

Skala 1:5000. Röd linje skyddsgräns mot myr med rikare flora.

Väg mot verk 40 och verk 40
Området, se karta nedan är en nyckelbiotop. Det är äldre hänglavsrikt flerskiktad granskog
med granar i olika dimensioner, lågor, naturliga stubbar av tall och björk. På myr i den östra
delen finns en del äldre tallar. Det finns mycket hackmärken trol. efter bl.a tretåig hackspett,
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NT och annex 2 –art. Garnlav, Alectoria sarmentosa, NT finns rikligt, stjärntagging, Asterodon
ferruginosus, NT fanns på en låga, utgångshål efter större flatbagge, Peltis grossa, VU fanns
på en björkhögstubbe.
Ett örnpar, NT, annex 2 –art skrämdes iväg från en slagen orrtupp, annex 2 –art. Enligt
kungsörnsinventeraren Bengt-Göran Carlsson jagar de i området.
Notering: Många av träden hade en röd stämpel.

Skala 1:5000. Hela området inom den röda ringen är en nyckelbiotop.
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Grov äldre tall som finns i området.

Hänsyn
En mycket fin nyckelbiotop som absolut inte bör exploateras. Med andra ord kan inte verk
40 förverkligas på denna plats, om man vill samtidigt vill utöva naturhänsyn.

Väg till verk 21
Den tänkta vägen går igenom en äldre sparad gransumpskog. Det finns både liggande och
stående granved med 3 fynd av granticka, Phellinus chrysoloma, NT och 1 fynd av ullticka,
Phellinus ferrugineofuscus, NT. De är ofta de första rödlistade arterna som kommer in när en
biotop uppnår viss vedkvalite. Miljön är också hänglavsrik med bl a garnlav, Alectoria
sarmentosa, NT. Det finns också en sparad sumpskog i granungskogen närmare vägen, se
karta nedan.
Vid krysset, POI028 finns en naturlig öppning genom skogen, tidigare väg/stig mot fäboden.
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Skala 1:5000. Röda områden är sparad sumpskog. Det övre röda området undersöktes och hade bl a rödlistade vedsvampar.

Väg mot verk 18
Hänsyn
Den tänkta sträckningen är okej men om man skulle vilja gå mer norrut är det inte lämpligt.
På myren med gölen fanns en varnande grönbena, annex 2 –art och en annan vadare
gluttsnäppa. Båda är arter som man räknar under myrfågelinventering. Tjäderspillning,
annex 2 –art fanns också på myren. Norr om gölen, POI043 finns tvåblad (över 100 ex.),
vitpyrola, kärrfibbla m.fl.
Vid POI030 och POI044 finns medelålders och äldre hänglavsrik skog och vindfällen.
Vindfällena är rötade granar som knäckts. Harticka, Onnia leporina, NT fanns på en gran vid
POI044.
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Gamla hartickor, Onnia leporina, NT från fjolåret.

Skala 1:5000. Inom det röda området finns naturvärden och fågelvärden.
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Väg mellan verk 18 och 17
Hänsyn

Ganska nära tänkt väg POI031 finns en liten fläck med 2 arter orkidéer, jungfru Marie nycklar
och spindelblomster.

Väg mellan verk 17 och 34
Vid tänkta vägen norr om Oxtaskan POI032-33 finns orkidén korallrot och lodytor med torftig
lavflora. Vid POI034-35 finns ett mindre område med äldre gransumpskog vissa granar är +
150 år. Där finns hackmärken efter spillkråka, annex 2 –art och ringbarkning av tretåig
hackspett, NT och annex 2 –art. Skogen är hänglavsrik och har lite lågor. Vid tjärnen fanns
varnande skogssnäppa och gluttsnäppa.

Hänsyn
En alternativ väg V17-A13-A12-A11-A10-A9 och V34 har tagits fram, se karta nedan.

Skala 1:5000. Grön linje V17-A13-A12-A11-A10-A9 och V34 visar alternativ väg. Inom röd oval finns naturvärden.

Väg från verk 34 mot befintlig väg
Den tänkta vägen ligger närmare Stor-Glån än strandskyddet tillåter. Det finns en rad
naturvärden i området och viket gjorde det svårt att i fält hitta någon lämplig alternativ väg.
Strandskyddet på 100 m måste också beaktas och begränsar alternativen för en väg.
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Troligtvis kan man inte hitta en väg som inte berör äldre granskog eller sumpskog. Vägen
hamnar också nära vatten och förstör vildmarkskänslan som finns i området.
Myren, POI036 har äldre granskog. Kring punkterna POI039-42 är det ravinliknande mossrik
miljö med harticka, Onnia leporina, NT på granbas och skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT
på sälg. Vid POI037 finns en äldre tall och ytterligare kan finnas i området som bär spår av
äldre avverkningar. Tjäderspillning, annex 2 –art fanns i området. Vid POI038 finns 100-120
årig gransumpskog med björk och hög- och lågörtsväxter som torta, midsommarblomster,
ekbräken, humleblomster och harsyra.

Den äldre tallen vid POI037.

Hänsyn
Lämna området orört.
Vill exploatören absolut ha en väg här måste nytt vägförslag tas fram och kompletterande
undersökningar göras. Den gröna linjen kan vara en möjlig väg. Höjden norr om Kroktjärnen
kan vara besvärlig rent vägtekniskt att ta sig över. Det kan ändå hända att en
kompletterande undersökning av nytt vägförslag ända visar, att en väg inte kan byggas utan
förlust av naturvärden.
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Skala 1:5000. Områden med röd linje har naturvärden. Brunt område vid de röda stjärnorna är sumpskog. Grön linje är en
tänkbar väg men konstruerad i efterhand.

Väg mot verk 6
En av de två tänkta vägarna går från befintlig väg och sedan norrut mot verk 6. Vägen går
igenom flera värdefulla biotoper. Vid punkt POI051, se karta nedan, är det högörtsmiljö vid
bäcken med midsommarblomster, älgört, flädervändrot och lågörtsväxter som ormrot,
hultbräken, humleblomster, ormbär, liljekonvalj, jungfru Marie nycklar m.fl. arter.
Fisklöset är en potentiell smålomtjärn, NT, annex 2 –art. Smålom häckade knappt 2 km
österut och de kan välja olika tjärnar olika häckningsår. Där finns också några fina och grova
tallar, tjäderspillning hittades, annex 2 –art också där. Fiskmås flög över området.
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Miljöbild över Fisklöset, en potentiell smålomlokal.

Vid röd cirkel POI053-55 är det äldre granskog med fina tallar samt brända torrakor. I skogen
sågs lavskrika, NT och en hona av tretåig hackspett, NT och annex 2 –art och även ett
ringbarkat träd. Även här fanns tjäderspillning, annex 2 –art. På den brända torrakan finns
Kolflarnlavar, Hypocenomyce anthracophila och castaneocinerea, båda NT. Båda arterna
brukar finnas på samma brända substrat, men skiljs säkrast åt med kemiskt preparat (P). Jag
brukar därför nöja mig med att det är en kolflarnlavar.
Hänsyn
Med tanke på de olika naturvärdena föreslår jag en alternativ väg V6-A14-A15-A16 och A17.
Halva sträckan har äldre, klen och lågvuxen blandskog och andra halvan contortaungskog.
Mängden död ved är liten längs sträckan.
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Skala 1:5000. Inom de röda markeringarna finns naturvärden. Grön linje är förslag på alternativ väg.

Väg mot verk 36 och 48
På berget där V36 står finns det gott om orkidén spindelblomster men den kommer nog bara
tillfälligt att påverkas negativt. Många av orkidéerna gynnas av de markstörningar som vägar
ger upphov till. Diken blir ofta en fin miljö för orkidéer och jag ser inte spindelblomster som
något hinder för en etablering om man får dispens.
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Strax före verk 48 finns hackmärken efter spillkråka, annex 2 –art. Granskogen är
medelålders till äldre. Jag bedömer påverkan av verkplats som relativt liten. Då övriga
naturvärden är låga anser jag att verk kan etableras.
Hänsyn
Vid punkt POI057 finns skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT på sälg. Sparas!
Det finns en fin väg som går fram till Stor-Glån så jag antar att den åtminstone delvis
kommer att kunna utnyttjas?

Väg mellan verk 4 och 5
Hänsyn
Låt den sparade hänsynen vara intakt. Runt myren finns sparad hänsyn och vid POI061 har
inventeraren noterad sparad hänsyn.
Vid A18 är det lämpligt att gå över myrkanten.

Väg mellan verk 4 och 35 och verk 2
Mellan verk 4, 35 och 2 ligger en värdefull fågelmyr. Ett par smålom, NT, annex 2 –art med
en unge och tofsvipa varnade på myren, 1 par fiskmås och småspov fanns också där.
Småspovarna kom flygande söderifrån. Vidare sågs gulärla, buskskvätta, hackmärken av
spillkråka, annex 2 –art och spillning efter orre, annex 2 –art. Alla nämnda arter brukar man
räkna under en myrfågelinventering utom spillkråka. Det finns en del äldre granar kring
myren som är av hjortrontyp.
Hänsyn
Detta är svårbedömt. Smålommen är en störningskänslig art. Störningskänsligheter varierar
säkert mellan olika individer och tillvänjning. Det säkraste vore att inte dra vägar i närheten
av myren. Å andra sidan har jag sett smålomhäckning (där de fått ut en unge), några 10-tal m
från en ganska väl trafikerad grusväg i Värmland. Där fanns det trädridåer vilket jag tror är en
avgörande faktor för att den inte ska känna sig störd. Sen är frågan hur den reagerar på
servicearbeten i vindkraftverken. Det finns inget facit men jag tror att med nedanstående
justeringar av vägar kan häckningarna fortgå.
Vägen mellan verk 4 och 35 måste förläggas mer söderut än den är ritad från början, se
karta. Den får inte gå norr om POI063 och A21. Punkten A21 har lagts till efteråt utifrån
inventerarens spår. Om vägen kan förläggas där, blir den skymd av träd/kulle och
störningarna blir minimerade. Vill man förlägga vägen mer norrut riskerar man att förstöra
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häckningen genom störningar som kan uppkomma. När inventeraren klev ut på öppen
myren 250 m från tjärnen reagerade den direkt genom att börja varna och flyga.
Vägen mellan verk 35 och 2 kommer nära myren vid dess NÖ:a hörn, se pil på kartan. Där är
det viktigt att det finns en trädridå mellan väg och myr. När inventeraren passerade på 100
m med trädridå mellan, reagerade inte smålommarna.
När man står på verkplatsen för verk 2 är myren skymd av skog. Byggarbeten kring detta
område är lämpligt att genomföra under september då häckningen är över. Verket ligger så
nära att utvändiga servicearbeten över trädtoppshöjd kan komma att störa smålommens
häckning. Exploatören får själv uttala sig om hur vanligt det är.

Skala 1:5000. Vid pilarna är hänsynen extra viktig.

Väg mot verk 35
Längs väg från befintlig väg, punkt RP och norrut mot verk 35 finns vissa naturvärden.
Hänsyn
Undvik ravinliknande fuktstråk, rött område på karta nedan, POI064-66. En järv, VU stöttes
upp i området från en daglega. Fältskiktet är av starr-fräkentyp med skogsfräken och
hjortron. En del lågörtsväxter finns också. Området kan undvikas genom att vägen dras
igenom A19-A20, se grön linje på karta nedan.
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Skala 1:2500. Rött område ravinliknande med järv, VU.

Vid POI067 finns en svacka med orkidén spindelblomster och lågörtsarter som ekbräken,
hultbräken och ekorrbär. Det fanns också lite majbräken och torta. Vid POI068-69 finns en
vät. En vät är en grundvattenberoende vattensamling, som utnyttjas av en mängd olika
insekter, vatteninsekter, groddjur och däggdjur. RP är min riktpunkt för vägstarten,
antagligen behöver man inte gå över myren vid vägstarten.

Skala 1:5000. Uppifrån: orkidéer, vät och myrkant.
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Verk 3
Verk 3 har hamnat på en myr och det är väl inte meningen? Myren är ett fattigkärr.
Cirka 150 m öster om V3 finns en tjärn som inte såg ut att vara lämplig för smålom. Det var
mycket skog runt om och smålom behöver en viss startsträcka med öppen terräng som myr.

Övrigt

Norr om Stor-Glån hittades Gulfläckig glanssmygare vid en skogsbilväg, en nordlig och ovanlig art.
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Bilaga 1, hjälppunkter för delområde Hottögsrun
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

A1
A2
LP

Alternativ väg
Alternativ väg
Lämplig passage
för alternativ väg
Alternativ väg
Alternativ väg
Avgränsning mot
myr
Avgränsning mot
myr
Avgränsning mot
myr
Alternativ väg
Alternativ väg
Alternativ väg
Övergång ravin
för alternativ väg
Alternativ
verkplats

7012674
7012666
7012627

1383364
1383299
1383231

7012544
7012615
7012595

1383055
1383115
1383235

7012510

1383114

7012500

1383058

7013261
7013267
7013335
7013341

1383904
1383800
1383608
1383451

7012637

1382798

A5B
A5C
A3
A4
A5
A6
A7
A8
POI013
V30A
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Bilaga 2, hjälppunkter för delområde Stor-Glån
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

POI014

Orkidéer, rikare
flora
Orkidéer, rikare
flora
Orkidéer, rikare
flora
Möjlig passage
över myr
Myrkant
Stor naturlig
öppning, stig
Äldre hänglavsrik
granskog
Orkidéer
Alternativ väg
Alternativ väg
Alternativ väg
Alternativ väg
Alternativ väg
Alternativ väg
Alternativ väg
Alternativ väg
Alternativ väg
Skrovellav, NT,
sälg
Sparad hänsyn
Lämplig
myrövergång
Nordgräns väg
Nordgräns väg
Alternativ väg
Alternativ väg
Vät
Vät
Riktpunkt
vägstart

7019353

1380970

7019354

1380961

7019369

1381059

7019597

1381356

7020123
7018738

1381684
1379505

7018635

1379895

7018307
7018541
7018456
7018471
7018476
7018481
7020696
7020613
7020507
7020502
7019726

1380745
1381579
1381512
1381391
1381265
1381120
1383136
1383225
1383279
1383415
1382608

7020309
7020195

1384292
1384337

7019940
7019892
7019534
7019600
7019172
7019153
7018957

1384465
1384548
1384885
1384863
1384837
1384839
1384764

POI015
POI016
MP
MK
POI028
POI030
POI031
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
POI057
POI061
A18
A21
POI063
A19
A20
POI068
POI069
RP
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Bilaga 3
På kartorna nedan visas inventerarens spår i rött och punkter i skala 1:30000

Norra området kring Stor-Glån.

Södra området kring Hottögsrun.
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