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Moskogen
Inventeringarna
Inventeringarna är översiktligt gjorda. I första hand har värdefulla biotoper eftersökts som
äldre skog, rikare myr, lövrika områden, skog med död ved m.fl. Rödlistade arter och
signalarter har eftersökts stickprovsmässigt d v s att inventeraren oftast undersökt några
lämpliga substrat i varje område med naturvärden. I de fina områdena kan man säkerligen
finna fler rödlistade arter vid en noggrannare undersökning.
Inventeringarna gjordes under perioden mitten av september till slutet av oktober. Under
några av inventeringarna i oktober fanns det fläckar med snö. Den sista inventeringen den
25 oktober var myrarna täckta av snö. Det sena datumet inverkade förstås på
inventeringsresultatet på växterna. Nedan kommer en bedömning av hur tidpunkten för
inventeringen inverkade på resultatet:
Kärlväxter: De flesta växter var nedvissnade men oftast gick det bra att se rester/vissna ex.
av högörtsarter, däremot var rikkärrsarter som t.ex. olika orkidéer vara försvunna. En annan
nackdel var att man missade en del av artrikedomen p g a att växterna var nedvissnade. I
vanlig granskog av blåbärstyp är det sällan några intressanta växter. De intressantaste
ställena i skogsmark som kan bli påverkade av exploatering är oftast bäckar, sudråg, rikkärr
och sumpskogar.
Vedsvampar: För fleråriga arter spelade datumet ingen större roll men däremot är ett sent
datum en fördel för många ettåriga arter, som då hunnit bilda fruktkroppar. Eftersom
tidpunkten var lämplig för vedsvampar så eftersöktes dessa rätt ofta under inventering.
Lavar: Datumet hade ingen betydelse eftersom lavarna som eftersöks inte täckts av snö och
is.
Fåglar: Jag tycker att sen höst är en godtagbar tidpunkt eftersom man får med de flesta
naturskogsarterna som jag tycker är den viktigaste gruppen. Med naturskogsarter menar jag
hackspettar, skogshöns, ugglor och vissa tättingar som trivs särskilt bra i äldre skogar. För
större myrområden/myrkomplex krävs en inventering under juni, helst under första halvan
av juni. Inga myrar såg ut att vara intressanta för myrfågelarter. De var små eller
trädbevuxna.
Eftersom många tättingar (bl a småfåglar) har flyttat blir det färre fågelarter med på
inventeringarna. Ofta är områden med högt lövinslag intressant för många tättingar. Få
lövrika områden finns förutom med björk. Björk kan vara intressant för fåglar om det finns
gott om döda björkar/björkved t.ex. för hackspettar. Inget sådant område finns. Det finns 2
områden med sälg och ett litet alkärr. Rovfågelhäckningar missas, men det är sällan sådana
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kan konstateras under denna typ av inventeringar. Sjöar och tjärnar med mycket änder
missas men de påverkas oftast lite av vägarna som dras, utom möjligtvis störningskänsliga
arter som t.ex. smålom.
I regel observerar man överhuvudtaget få fåglar under översiktliga inventeringar. Det
viktigaste är att identifiera och bevara de fina fågelbiotoperna för då bevaras också
fåglarnas möjligheter till framtida häckningar. Några exempel på fina områden är äldre
gran- och tallskogar, höjdlägesskogar, sumpskogar, bäckmiljöer, sjöar, tjärnar, vattendrag,
myrar/myrkomplex och lövrika skogar.

Översiktlig områdesbeskrivning
Områdesbeskrivningen är inte en översiktlig områdesbeskrivning i egentlig mening, eftersom
inventeraren bara varit i begränsade delar av området. De delar där inventeraren varit i är
stort sett där vägarna ska gå eller vindkraftverken ska stå. Troligtvis är skillnaderna särskilt
stora mellan en ”riktig” översiktlig och en begränsad områdesbeskrivning. Man kan säga att
det är en översiktlig områdesbeskrivning av berörda delar av området.
Stora delar av området består av barrungskog (planterad gran men även tall) men det finns
också medelålders och äldre barrskogar. Granskogarna har mest fältskikt av blåbärstyp och
bottenskikt av mossa, på frisk eller fuktig mark. Medelålders till äldre tallskog finns främst
kring höjder eller myrar, någon gång med bottenskikt av lavtyp. Björk finns rikligt i
ungskogarna och är vanlig i de flesta skogarna och har ibland fjällbjörkskog –karaktär på
högre höjd. I övrigt är lövinslag lågt, sälg, rönn och asp är en bristvara. En sumpskog med al
finns. Fältskikt med högört finns på få ställen och myrarna är mest triviala med starrvegetation men några myrar med rikkärrarter finns. Det sena datumet gjorde det svårt att
hitta rikkärrarter.
Områdets höjdläge från strax under 500 m ö h till drygt 650 m ö h påverkar skogarna. Oftast
blir de mer lågvuxna med ökad höjdmeter. Klimatet blir också bistrare på höjderna och det
blir ofta mer sten –tunnare jordtäcke, som ger en mer klen- och senvuxen skog. Endast
mindre myrar (öppna), tjärnar och bäckar finns. Det finns också sjöar i området men de
berörs inte av exploateringen.
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På toppen av Hottögsrun är det lågvuxen skog och lite hällmark.

Naturvärden
Det finns några större och rätt många mindre områden med naturvärden som berörs av
vindkraftverk eller vägar till dem. I några fall bör de planerade vindkraftverken tas bort eller
flyttas. De mindre områdena går i de flesta fall att på ett enkelt sätt att undvika genom att
ändra vägsträckningen eller flytta ett vindkraftverk en kortare sträcka. I något fall behövs en
kompletterande inventering för att göra en ny vägdragning. Under varje delområde finns
naturvärdena presenterade.
Här kommer en kort presentation av de finaste områdena som berörs av exploateringen.
Vissa fina områden som på ett enkelt sätt kan undvikas tas inte med i presentationen. Om
man vill ha kunskap om alla områden med naturvärden, är det viktigt att läsa igenom
naturvärdena på alla delområden.
Svarttjärnåsen, höjden runt vindkraftverk 8
Äldre granskog med död ved, grövre granar, ravin med lodytor, rödlistade arter och
signalarter av fåglar och vedsvampar samt brunbjörn (rödlistad).
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Moberget, toppen och norra sidan
Äldre gran- och tallskog, naturskogsarter av fåglar som t.ex. tretåig hackspett, VU och
spillkråka, annex 2 –art. Vissa tallar är grova. Orkidémyr finns vid toppen. Se bild framsida.
Oxögberget
Större delen av detta område har äldre granskog. Oxögberget är här uppdelat på 2 områden.
Norr om vindkraftverk 17
Äldre granskog med lågor (liggande döda träd) och 4 rödlistade vedsvampar bl a Ostticka,
Skeletocutis odora, VU och Rosenticka, fomitopsis rosea, NT och Lavskrika, NT. Torrakor
finns också i området och troligtvis ett rikkärr
Från vindkraftverk 17 till 19, 20 och 21
Mest äldre granskog med 2 rödlistade vedsvampar, Lavskrika, NT och Knottrig blåslav,
Hypogymnia bitteri, NT. Det finns också signalarter av lavar och vedsvampar.
Rikkärr/rikare myrar i hela vindkraftsparken
Här och där finns det rikare myrar men det borde inte vara några problem att undvika dem.
Se beskrivningar under respektive område.

Förklaringar
Rödlistekategorier
VU – Sårbar, löper stor risk att dö ut i landet i ett medellångt tidsperspektiv.
NT – Missgynnad, med lägre risk att dö ut i landet i ett medellångt tidsperspektiv men är
ändå nära att uppfylla kriterierna för sårbar.
Rödlistade arter är markerade med fet stil i rapporten.
Övrigt
Signalart - efter skogsstyrelsen signalartsflora utom kärlväxter som finns på en lista på
skoggsstyrelsens hemsida. I stort sett har jag tagit med de signalarter som jag tycker har ett
högt signalvärde i Jämtland.
Naturskogsarter av fåglar –arter som trivs i äldre skogar. De vanligaste förekommande
under denna typ av inventeringar är tretåig hackspett, spillkråka, lavskrika och tjäder.
Indikatorart - i Artdatabankens ekologiska kataloger. Arter som inte finns med i
signalartsfloran men uppges ha naturvärde i de ekologiska katalogerna har tagits med. I stort
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sett är det samma arter, som anges ha naturvärde i signalartsfloran och i de ekologiska
katalogerna.
Annex 2 –art, arter som listats i Natura 2000 –arbetet, ett nätverk av EU: s mest skyddsvärda
naturområden för att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer.
Hänsynsyta är ett område med naturvärden som sparas i samband med avverkning t.ex. en
sumpskog, en trädridå vid bäck eller enstaka träd/grupper av träd ofta lövträd som asp och
sälg.
I denna arbetsrapport har jag definierat skogens ålder på följande sätt:
0-9 år hygge
10-49 år ungskog, ser ofta ut som ett hygge upptill 30 år
50-119 år medelålders skog
120 år äldre skog
I några fall uppges skogens ålder som ett genomsnitt på de äldre träden om de dominerar.
Är det bara enstaka äldre träd anges det. Det innebär att en olikåldrig skog som är 100 år i
genomsnitt med alla yngre träd medräknade, kanske uppges som 120 år utifrån snittet på de
äldre träden. Anledningen till detta är att ur naturvärdessynpunkt är det de äldre träden som
är intressanta och det är mer tidskrävande att uppskatta åldern med hänsyn till alla träd.
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Område Hottögsrun
Inventeringen
En inventering gjordes 090912 och då fanns det inga uppgifter hur vägarna skulle dras så
därför gjordes en kompletterande inv. 25 oktober, för att täcka in oinventerade områden.
Under inventeringen 25 oktober var myrarna täckta av snö men i den medelålders och äldre
skogen var det bara mindre och tunna snöfläckar. Det sena datumet var lämpligt för lavar
och vedsvampar men inte för växter. För fåglarna var det inte heller optimalt men
stannfåglarna som gillar äldre skog kan man ibland se el. se spår av vid denna tidpunkt.
Vindkraftverkens nummer
6, 11, 16, 23, 26, 41, 42, 43, 44, 45 och 46
Områdesbeskrivning
Området består av hyggen, hygge med många sparade träd (manuellt hugget), barrungskog
(gran/tall), lite contortaungskog, ung gransumpskog, medelålders tallskog, äldre granskog,
mindre myrar/myrsråk, hällmark vid toppen, högörtstråk, 2 raviner med lodytor den ena
med högört.
Naturvärden
Sparad hänsynsyta öster om vindkraftverk 41. Äldre granskog i en svacka med en
liten myr och tjärn. Lågor (döda liggande träd), skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT,
på sälg och spillkråka, annex 2 –art finns.
Åtgärd:
Ingen. Den tänkta vägsträckningen berör inte hänsynsytan utan går på ett
närliggande hygge.
Sydvästsluttning mellan vindkraftverk 11 och 41 samt en del av sträckan mellan
vindkraftverk 44 och 45. Området har barrungskog, äldre granskog med lövinslag och
blandskog. Naturskogsarter som Tretåig hackspett, VU, Lavskrika, NT, Tallbit, VU,
Spillkråka, annex 2 –art och Tjäder, annex 2 –art finns. Många fynd av Skrovellav,
Lobaria scrobiculata, NT, på sälg och 1 fynd av Lunglav, Lobaria pulmonaria, NT, på
sälg.
Åtgärd:
Endast en mindre del av området berörs av tänkt vägsträckning. Om vägen läggs 50
meter SV om N 7012 861 O 1382 169, (POI 152) så ska det vara en okej vägdragning.
Vid punkt N 7012 705 O 1382 252, (POI 155) finns en vändplan. Kanske denna väg kan
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utnyttjas i stället så spar man in lite väg. Det stod en vindmätningsvagn där den 25
oktober.
Väg mellan vindkraftverk 44 och 23. Vägen passerar genom ett 100 meter brett stråk
med 140-årig granskog. Mängden död ved är liten. En del 100-120 –årig skog finns
också längs sträckan men endast skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT och spelande
järptupp, annex 2 –art hittades.
Åtgärd:
Ingen. Sträckan genom den äldsta skogen är kort och inga större naturvärden kunde
iakttas.
Vindkraftverk 46 har hamnat i en ravin, sträckan mellan (POI 021-022) ligger i
ravinen. Där finns äldre gransumpskog 120-150 år med björk. De omgivande
klippväggarna verkar bestå av någon sur bergart. Sura bergarter är sällan intressant
för rödlistade lavar i Jämtland. Fältskiktet består av skogsfräken och hjortron
(fräkentyp). Det finns också högört med torta, skogsbräken och kransrams.
Åtgärd:
Placera verket ovan ravinen vid punkt N 7013 198 O 1383 738, (POI 023).

Bild från ravinen med klippvägg, äldre gran och skogsfräken/hjortron i fältskiktet.
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Väg mellan vindkraftverk 44 och 43, och mellan 44 och 47. Mellan myrarna och strax
söder om myrarna är det hänglavsrik äldre granskog. Många träd ligger i åldern 130140 år men det finns både yngre och äldre träd -uppåt 170 år. Lavskrika, NT, (POI
156) och trådticka, Climacocystis borealis, signalart finns där.
Åtgärd:
Dra väg mellan vindkraftverk 45 och 43. När jag gick den sträckan såg jag bara yngre
skogar under 50 år. Endast ett fynd av Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, på fallen
sälg. Dra vägen mellan vindkraftverk 44 och 47 mer söderut genom punkt N 7012 640
O 1382 730, (HR1). Jag har inte gått exakt där men söder om verk 44 och 47 är det
som regel yngre skogar och inte samma fuktiga miljö som vid myrarna. Den fuktiga
miljön vid en myr är bra för krävande lavar.
Väg mellan vindkraftverk 16 och 45.
Åtgärd:
Dela vägen efter bäcken så det inte blir 2 bäckövergångar. Vid N 7013 163, O 1381
600, (POI 147) finns en vät (lok) på 10 x 20 meter som inte bör komma för nära något
dike så att den dikas ut och försvinner.
Område mellan höjd och tjärn med 100-150 –årig granskog med lågor (fler än 30 st).
En rödlistad vedsvamp, Harticka, Inonotus leporinus, NT och flera signalarter.
Åtgärd:
Gå söder om höjden, följ avgränsningen (H1-H4) el. gå väster och söder om
avgränsningen.

Ovan nämnda område mellan höjd och tjärn med mycket död ved.
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Arter
Spillkråka, annex 2 –art, spår SO om vindkraftverk 41, (POI 002)
Tjäder, annex 2 –art, 3 ex., mellan vindkraftverk 11 och 44, (POI 006)
Tjäder, annex 2 –art, (POI 020)
Tjäder, 3 hönor, annex 2 –art
Tretåig hackspett, VU, annex 2 –art, ringbarkad gran, mellan vindkraftverk 11 och 44, (POI
006)
Tallbit, VU, mellan vindkraftverk 11 och 44, (POI 007)
Gärdsmyg, 2 ex. tillsammans, trol. 1 par, mellan vindkraftverk 11 och 44, (POI 008)
Dalripa, 1 tupp, mellan vindkraftverk 11 och 44, (POI 155)
Lavskrika, NT, mellan vindkraftverk 11 och 44, (POI 008),
Lavskrika, NT, myr (POI 156)
Järpe, 1 tupp, annex 2 –art, (POI 016), vindkraftverk 16
Sparvhök, vindkraftverk 16
Stenskvätta, NT, på toppen nära vindkraftverk 42, nästan lågfjäll.
Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, på sälg, SO om vindkraftverk 41, (POI 003)
Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, på sälg, mellan vindkraftverk 11 och 44, (POI 006)
Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, på sälg, mellan vindkraftverk 11 och 44, (POI 008)
Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, på sälg, mellan vindkraftverk 11 och 44, (POI 009)
Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, på sälg, mellan vindkraftverk 11 och 44, (POI 010)
Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, på sälg, mellan vindkraftverk 11 och 44, (POI 011)
Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, på sälg, mellan vindkraftverk 11 och 44, (POI 012)
Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, på sälg, mellan vindkraftverk 11 och 44, (POI 013)
Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, på sälg, mellan vindkraftverk 11 och 44, (POI 014)
Lunglav, Lobaria pulmonaria, NT, på sälg, mellan vindkraftverk 11 och 44, (POI 014)
Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, på sälg, mellan vindkraftverk 11 och 44, (POI 014)
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Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, på sälg, mellan vindkraftverk 11 och 44, (POI 014)
Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, på sälg, mellan vindkraftverk 11 och 44, (POI 014)
Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, på sälg, mellan vindkraftverk 11 och 44, (POI 015)
Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, på sälg, mellan vindkraftverk 44och 45, (POI 152)
Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, på sälg, mellan vindkraftverk 44och 45, (POI 154)
Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, på sälg, mellan vindkraftverk 23 och 44, (POI 017)
Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, mellan vindkraftverk 43 och 45, på fallen sälg, (POI 027)
Kötticka, Leptoporus mollis, signalart, tallåga, vindkraftverk 16
Harticka, Inonotus leporinus, NT, gran, N 7013 134, O 1381 777 (POI 148)
Trådticka, Climacocystis borealis, signalart, gran, N 7013 156, O 1381 822 (POI 149)
Tickmussling, Antrodia heteromorpha, indikatorart, granlåga, N 7013 123, O 1381 826 (POI
150)
Trådticka, Climacocystis borealis, signalart, gran, N 7012 791, O 1382 812 (POI 158)
Kärrfibbla, signalart, myr, 120 –årig granskog, (POI 017)
Kransrams, signalart, 2 fynd
Torta, signalart, några ställen
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Svarttjärnåsen
Inventeringen
Inventeringen gjordes 090917 och det sena datumet var lämpligt för lavar och vedsvampar
men inte för växter. För fåglarna var det inte heller optimalt men stannfåglarna som gillar
äldre skog kan man ibland se el. se spår av vid denna tidpunkt.
Vindkraftverkens nummer
8, 13, 22, 24 och 27.
Områdesbeskrivning
Området består av tall- och granungskog, yngre gransumpskog, äldre granskog med död ved
och ravin med lodytor
Naturvärden
Vindkraftverk 24. Rätt mycket lågor (liggande döda träd) och andra rester från äldre
tallskog (avverkad). Nu är det en 30-40 –årig tallungskog.
Åtgärd:
Ingen.
Vindkraftverk 22 och 13. Det finns en parallell väg.
Åtgärd:
Det finns inga speciella naturvärden men det känns onödigt att bygga en parallell väg.
Den befintliga vägen finns mellan (POI 133), N 7015 842, O 1379 540; (STV), N 7015
901, O 1379 955; (POI 132) N 7016 306, O 1380 199 och vidare NO. Om det finns
något nytt flygfoto så syns den.
Vindkraftverk 8. Runt höjden ovan 565 m ö h finns äldre granskog (120-150 år) med
en del död ved, björk och enstaka tallar finns. Det finns också en ravin med lodytor,
(POI 134), N 7015 392, O 1379 781. Grövre granar och lågor finns kring ravinen
annars är skogen klen och lågvuxen (under 15m). Flera fynd av rödlistade
vedsvampar som Harticka, Inonotus leporinus, NT och Gränsticka, Phellinus
nigrolimitatus, NT. Tretåig hackspett, VU och brunbjörn, NT finns också i området.
Åtgärd:
Alt. 1 Flytta vindkraftverk till närstående höjd, (8A), N 7015 426, O 1379 880.
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Alt. 2 Använd befintlig skogbilväg söder om höjden (som syns om det finns ett nyare
flygfoto, det var kyrkans mark – ny avverkning så karta borde i alla fall finnas) och gör
en stickväg från den över hygget (ca 200-250 meter lång) till (POI 144), N 7015 202, O
1379 790. (POI 144) ligger 20 meter från hygget. Från (POI 144) till toppen är det ca
60 m. Vägen går genom ett område med gles 130-årig skog av gran och en del tall.
Arter
Brunbjörn, NT, färska spår, 120-150 –årig granskog, (POI 137)
Tretåig hackspett, VU, annex 2 –art, ringbarkat gran, svacka som sedan övergår till ravin,
120-150 –årig granskog, (POI 135).
Harticka, Inonotus leporinus, NT, avbruten gran, svacka som sedan övergår till ravin, 120-150
–årig granskog, (POI 135).
Gränsticka, Phellinus nigrolimitatus, NT, rätt grov granlåga, svacka som sedan övergår till
ravin, 120-150 –årig granskog, (POI 135).
Lavskrika, NT, 120-150 –årig granskog, (POI 137)
Harticka, Inonotus leporinus, NT, gran, 120-150 –årig granskog, (POI 138).
Harticka, Inonotus leporinus, NT, gran, 120-130 –årig granskog, (POI 145).
Gränsticka, Phellinus nigrolimitatus, NT, gran, 120-150 –årig granskog, (POI 139).
Stinkmussling, Phyllotopsis nidulans, (POI 139) ej uppgiven som signalart men jag hittar den i
Jämtland på liknande substrat och i liknande biotoper som signalarterna trådticka och
tickmussling, ibland tillsammans med rödlistade arter.
Harticka, Inonotus leporinus, NT, gran, 120-140 –årig granskog, (POI 141).
Tickmussling, Antrodia heteromorpha, indikatorart, klen granlåga, (POI 143).
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Område öster om Långtjärnen
Inventeringen
Inventeringen gjordes 090913 och det sena datumet var lämpligt för lavar och vedsvampar
men inte för växter. För fåglarna var det inte heller optimalt men stannfåglar som gillar äldre
skog kan man ibland se el. se spår av vid denna tidpunkt.
Inventeringen gjordes innan vägarna var planerade. En sträcka på 300 m mellan v.29 och
v.36 är inte inventerad. Troligtvis är det karg skog med fjällbjörkskog -karaktär (630 m ö h)
med inslag 130 –åriga granar och liten mängd död ved.
Vindkraftverkens nummer
29, 35, 36, 37, 38, 40 och 50
Områdesbeskrivning
Området består mest av medelålders och äldre granskog. Det finns också en del
tallskog/äldre tallar. Förutom björk är det få lövträd. Björken bildar ibland bestånd av
fjällbjörkskog - karaktär. De flesta vindkraftverken är placerade över 600 m ö h. Mot
topparna blir det mera tall och lågvuxen skog t o m lite hällmarkstallskog, inte många träd är
över 10 meter. Det finns en hel del myr och några tjärnar. Myrarna är triviala med starr,
hjortron, rosling, vattenklöver, tuvull, odon och dvärgbjörk. Fältskiktet är av blåbärstyp på
fuktig mark med mossa i bottenskiktet. Mycket lite högörtväxter finns. Några lodytor finns
med sura bergarter.
Naturvärden
Naturvärdena är överlag låga men vissa värden finns.
Mellan vindkraftverk 38 och n 7020 497 o 1384 884 (POI 34) finns äldre granskog 120
- 150 år och lite tallar i samma ålder. Mycket hänglavar och en del död ved av gran
och björk. Trådticka hittades där. Området fortsätter västerut mellan vindkraftverk
38 och Långtjärnen.
Åtgärd:
Flytta vindkraftverket till annan plats.
Äldre tallar 120-200 år på myrmark, några torrakor, (POI 036-40), mellan
vindkraftverk 35 och 29.
Åtgärd:
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Undvik myren kring (POI 036-40) och spara så många äldre träd som möjligt när
vägen planeras i fält.
Äldre granskog 120-130 år mellan vindkraftverk 29 och 50. Gränsticka, Phellinus
nigrolimitatus, NT, 3 Lavskrikor, NT och Spillkråka, annex 2 –art finns längs sträckan.
Åtgärd:
Spara så många äldre träd som möjligt när vägen planeras i fält.
Arter
Trådticka, Climacocystis borealis, signalart, stående död gran, 120 –årig granskog
Gränsticka, Phellinus nigrolimitatus, NT, grov granlåga, (POI 042)
Torta, signalart, (POI 043)
Hänglavsrikt, främst Garnlav, Alectoria sarmentosa, signalart
Jungru Marie nycklar, några ex i en myr, ingen väg ska gå där.
Lavskrika, NT, minst 3 ex. i äldre granskog, (POI 043).
Spillkråka, annex 2 –art, strax före vindkraftverk 50.
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Moberget
Inventeringen
Inventeringen gjordes 090925 och det sena datumet var lämpligt för lavar och vedsvampar
men inte för växter. För fåglarna var det inte heller optimalt men stannfåglar som gillar äldre
skog kan man ibland se el. se spår av vid denna tidpunkt.
Vindkraftverkens nummer
10, 34, 39 och 49
Områdesbeskrivning
Området består mest av granungskog och äldre granskog. Ett område med äldre tallar finns
på norra sidan berget. Mindre trädbevuxna myrar finns varav några är lite rikare.
Högörtstråk finns lite här och där i området.
Naturvärden
äldre gles lågvuxen granskog 120-150 år kring toppen och norra sidan av berget, en
del lågor och döda stående träd, spår efter skogsbruk finns (mossbevuxna stubbar),
ringbarkat gran av Tretåig hackspett, VU och hackmärken på gran av spillkråka,
annex 2 –art.
Åtgärd:

Ny sträckning på vägen. Gå söder om:
(POI 058), N 7024 034, O 1382 412
(POI 059), N 7023 997, O 1382 440
(POI 060), N 7023 979, O 1382 482
(POI 061), N 7023 982, O 1382 524
äldre tallar kring vindkraftverket 10, en del är nog över 150 år
Åtgärd:
Ta bort verket el. hitta en ny plats för det. Jag försökte hitta en väg fram till verket.
Jag hittade en väg där träden är lite yngre men man måste ändå gå 150 meter genom
området och en del träd måste avverkas.
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Äldre tallskog på Mobergets topp vid vindkraftverk 10.

myren vid toppen nära vindkraftverk 49, N 7023 573, O 1382 785, med minst 2 arter
orkidéer, jungfru Marie nycklar och korallrot, myrkant med hänglavsrika 130-150 –
åriga granar och torraka, (POI 071), vid verket finns gles, lågvuxen och mager skog
med en del 150 –åriga granar.
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Åtgärd:
Undvik myren/myrkanten helt vid vägdragning. Vägen mellan verk 39 och 34, den
halvan som ligger närmast verk 34 har jag inte gjort några anteckningar om
naturvärden. Dra vägen från vindkraftverk 34 till (POI 073) och sedan till
vindkraftverk 49.
Arter
Orre, tupp, annex 2 –art, (POI 055)
Tjäder, annex 2 –art, (POI 071)
Spillkråka, annex 2 –art, hördes nära toppen, (POI 071), hackmärken på gran, norra sidan,
(POI 063)
Tretåig hackspett, VU, ringbarkat gran, norra sidan, (POI 065)
Korallrot, myr vid toppen, (POI 070)
Jungfru Marie nycklar, myr vid toppen, (POI 070)
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Vackerbackarna
Inventeringen
Inventeringen gjordes 090925 och det sena datumet var lämpligt för lavar och vedsvampar
men inte för växter. För fåglarna var det inte heller optimalt men stannfåglarna som gillar
äldre skog kan man ibland se el. se spår av vid denna tidpunkt.
Vindkraftverkens nummer
1, 2, 3, 4 och 18.
Områdesbeskrivning
Området består av granungskog (det fanns också lite tall, contorta och lärk) och medelålders,
ofta tät granskog. Lite äldre granskog finns vid en myrkant. Halva området täckts av myrar.
De som jag passerade var starrdominerade.
Naturvärden
Bitvis klen lågvuxen äldre granskog 120-150 år, i myrkanten mellan vindkraftverk 18
och 4.
Åtgärd:
Gå runt myren och undvik myrkanten. Håll ett avstånd på 10-20 meter till myrkanten.
Arter
Inga noterade.
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Korpralshön
Inventeringen
Inventeringen gjordes 090925 och det sena datumet var lämpligt för lavar och vedsvampar
men inte för växter. För fåglarna var det inte heller optimalt men stannfåglar som gillar äldre
skog kan man ibland se el. se spår av vid denna tidpunkt.
Vindkraftverkens nummer
5
Områdesbeskrivning
Området har medelålders granskog med sälg (inte så gammal) och äldre granskog och
myrmark vid toppen. Det finns lite glest med högörtsväxter.
Naturvärden
Hänglavsrik äldre granskog (130 årig) vid toppen.
Åtgärd:
Ingen. Naturvärdena får nog anses som relativt låga och området som påverkas är
inte så stort.
Arter
Trådticka, Climacocystis borealis, signalart, vindfällen nära vändplan
Tickmussling, Antrodia heteromorpha, indikatorart, vindfällen nära vändplan
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Sönnerhön
Inventeringen
Inventeringen gjordes 090925 och det sena datumet var lämpligt för lavar och vedsvampar
men inte för växter. För fåglarna var det inte heller optimalt men stannfåglar som gillar äldre
skog kan man ibland se el. se spår av vid denna tidpunkt.
Vindkraftverkens nummer
9
Områdesbeskrivning
Området har medelålders granskog 100-120 år. Mellan N 7017 659, O 1381 391 (POI075), N
7017 703, O 1381 548 (POI076) finns en bred traktorväg som kan utnyttjas i 150 meter.
Naturvärden
Inga noterade men se rovfågel nedan.
Arter
Pärluggla, annex 2 –art, ropande
Rovfågel? Jag hörde ett rovfågelläte på toppen jag inte säkert kunde identifiera men jag
associerade till örn. Kolla med örnspecialisterna så det inte finns ett örnrevir i närheten.
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Höjd SO om Korpralsmyren
Inventeringen
Inventeringen gjordes 090925 och det sena datumet var lämpligt för lavar och vedsvampar
men inte för växter. För fåglarna var det inte heller optimalt men stannfåglar som gillar äldre
skog kan man ibland se el. se spår av vid denna tidpunkt.
Vindkraftverkens nummer
7
Områdesbeskrivning
Området har medelålders granskog 100-120 år och ligger nära en vändplan.
Naturvärden
Inga noterade.
Arter
Inga noterade.
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Vanåshön
Inventeringen
Inventeringen gjordes 090927 och det sena datumet var lämpligt för lavar och vedsvampar
men inte för växter. För fåglarna var det inte heller optimalt men stannfåglar som gillar äldre
skog kan man ibland se el. se spår av vid denna tidpunkt.
Vindkraftverkens nummer
28 och 48
Områdesbeskrivning
Området har yngre granskog, äldre granskog, äldre barrskog (gran/tall), äldre tallskog,
enstaka äldre (150-200 –åriga) tallar, en tjärn, lite småmyrar och en ravin.
Naturvärden
150-200 –åriga tallar, myr, N 7022 342, O 1380 610 (POI 111)
Åtgärd:
Dra vägen 50 meter NV om ovan angivna punkt.
Litet område med 150 –åriga granar samt lågor, N 7022 464, O 1380 919 (POI 112)
Åtgärd:
Ingen, området ligger troligtvis utanför tänkt vägdragning.
Den tänkta vägen kommer nära en ravin. För att säkerställa att ravinen inte skadas av
vägen tog jag koordinater för lämplig väg. Ravin med klippväggar, yngre björk och
gran, enstaka rönnar och äldre granar. Norsk näverlav, Platismatia norvegica, VU,
mer än 30 bålar finns på klippvägg. Även Skrovellav, Lobaria scrobiculata finns på
klippvägg. Skrovellav, Lobaria scrobiculata samt lövträd. Harticka, Inonotus leporinus,
NT, 1 fynd på gran. Mellan N 7022 583, O 1380 962 (POI 114) och N 7022 518, O
1381 156 (POI 117) sträcker sig ravinen och vidare mot SO. Vid fyndplatsen för de
rödlistade arterna var ravinen 20-30 meter bred.
Åtgärd:
Lägg vägen norr om ravinen. Alternativ väg N 7022 621, O 1380 952 (POI 120), N
7022 611, O 1380 868 (POI 121) och N 7022 589, O 1380 768 (POI 122). Vägen
hamnar vid en myrkant. Myren såg fattig ut med starrvegetation och ovan (söder om)
finns bitvis äldre gran- och tallskog (130-140 år) så jag tyckte det var bästa
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alternativet. På myren finns 4-5 torrakor som förhoppningsvis kan undvikas när
vägen byggs.
Arter
Norsk näverlav, Platismatia norvegica, VU, mer än 30 bålar på 3 meter hög NV –exponerad
klippvägg, ravin, N 7022 555, O 1380 961 (POI 113)
Skuggblåslav, Hypogymnia vittata, signalart, 3 meter hög NV –exponerad klippvägg, ravin, N
7022 555, O 1380 961 (POI 113)
Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, 2-3 meter hög SO -exponerad klippvägg, ravin, N 7022
583, O 1380 962 (POI 114)
Bårdlav, Nephroma parile, signalart, 2-3 meter hög SO -exponerad klippvägg, ravin, N 7022
583, O 1380 962 (POI 114)
Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, rönn, N 7022 583, O 1380 962 (POI 114)
Harticka, Inonotus leporinus, NT, gran, N 7022 528, O 1381 105 (POI 116)
Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, på knäckt sälg, N 7022 180, O 1380 916 (POI 123)
Tjäder, annex 2 –art, 130-140 –årig tallskog med gran, lågvuxen skog med mindre block med
fältskikt av blåbär på frisk-fuktig mark vid vindkraftverk 28,

Norsk näverlav, Platismatia norvegica, VU, rikligt på klippvägg i ravinen.
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Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, här på klippvägg men fanns även på lövträd i ravinen.
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Brännvallsknipparna och Dolpflon
Inventeringen
Inventeringen gjordes 090927 och det sena datumet var lämpligt för lavar och vedsvampar
men inte för växter. För fåglarna var det inte heller optimalt men stannfåglar som gillar äldre
skog kan man ibland se el. se spår av vid denna tidpunkt.
Vindkraftverkens nummer
30, 31, 32 och 33
Områdesbeskrivning
Området har mest gran- och contortaungskog och några mindre områden med äldre
granskog.
Naturvärden
Vid tjärnen Sluten, N 7020 409, O 1382 001 (POI 125) finns äldre granskog 130-150 år
med en rödlistad lav och högört.
Åtgärd:
Vägen är nog dragen utanför denna skog som trol. sparats i samband med en tidigare
avverkning. Vid punkt N 7020 408, O 1382 053 (POI 124) hamnar vägen i gran- och
contortaungskogen och undviker granskogen.
Äldre granskog (130-140 år) med björk och några fina tallar. Det berörda området är
från vindkraftverk 32 och 150 m VSV innan det blir contortaungskog.
Åtgärd:
Spara äldre tallar så långt som möjligt. Inga högra naturvärden finns och påverkan av
väg och vindkraftverk är ju inte så stor jämfört med en avverkning så tycker man kan
exploatera området.
Arter
Skrovellav, Lobaria scrobiculata, NT, klen lutande sälgstubbe, tjärnen Sluten
Gytterlav, Protopannaria pezizoides, signalart, klen lutande sälgstubbe, tjärnen Sluten
Högörtväxter vid tjärnen Sluten
Älggräs
Midsommarblomster
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Kärrfibbla, signalart
Torta, signalart
Borsttistel
Det finns säkert fler intressanta växter om man undersöker området vid lämpligare tidpunkt.
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Tjärbackhöjden
Inventeringen
Inventeringen gjordes 090926 och det sena datumet var lämpligt för lavar och vedsvampar
men inte för växter. För fåglarna var det inte heller optimalt men stannfåglar som gillar äldre
skog kan man ibland se el. se spår av vid denna tidpunkt.
Vindkraftverkens nummer
12
Områdesbeskrivning
Området har medelålders och äldre granskog (en del är bördig och grov skog), rikare myr,
både hög- och lågört (förutom blåbärstyp) finns i granskogen. Själva vindkraftverket ligger i
granungskog.
Naturvärden
Rikare myr med dvärglummer, strätta, kärrfibbla, vitpyrola, obestämd orkidé
(nedvissnad) m.fl., N 7018 113, O 1378 785 (POI 077) till N 7018 163, O 1378 781 (POI
078).
Åtgärd:
Dra vägen från vindkraftverket och västerut i granungskogen mot N 7018 360, O 1378
550. Den syns i terrängkartan med ljusare färg –kalhyggesliknande. Granskogen
innanför är 100-170 år med grova träd och en del lågor och olämplig att dra väg
igenom. Det finns dessutom rikare myr i skogen.
Lite rikare myr mellan N 7018 220, O 1378 653 (POI 083) och N 7018 304, O 1378 585
(POI 085) med strätta, en, älggräs, midsommarblomster, kärrbräken och
humleblomster.
Åtgärd:
Dra vägen från vindkraftverket och västerut i granungskogen mot N 7018 360, O 1378
550. Den syns i terrängkartan med ljusare färg –kalhyggesliknande. Granskogen
innanför är 100-170 år med grova träd och en del lågor och olämplig att dra väg
igenom. Det finns dessutom rikare myr i skogen.
Äldre granskog 120-170 år. Vid N 7018 187, O 1378 677 (POI 082) finns 150-170 –
åriga granar.
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Åtgärd:
Dra vägen från vindkraftverket och västerut i granungskogen mot N 7018 360, O 1378
550. Den syns i terrängkartan med ljusare färg –kalhyggesliknande. Granskogen
innanför är 100-170 år med grova träd och en del lågor och olämplig att dra väg
igenom. Det finns dessutom rikare myr i skogen.
Arter
Kärrfibbla, signalart
Torta, signalart
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Oxögberget
Inventeringen
Inventeringen gjordes 090926 och det sena datumet var lämpligt för lavar och vedsvampar
men inte för växter. För fåglarna var det inte heller optimalt men stannfåglar som gillar äldre
skog kan man ibland se el. se spår av vid denna tidpunkt.
Vindkraftverkens nummer
17, 19, 20 och 21
Områdesbeskrivning
Området består mest av äldre granskog i höjdläge. Det finns också medelålders granskog och
myr.
Naturvärden
Området har höga naturvärden på många ställen. För att det ska bli en bättre översikt är
området uppdelat 2 olika sträckor.
Från vägstart N 7018 450, O 1379 275 till vindkraftverk 17
Rikare myr och lövrikt. Vid N 7018 380, O 1379 305 är det rikare myr med
dvärglummer, strätta, älggräs, vide, ängsull, en, midsommarblomster m fl. Både före
och efter myren finns äldre (130-årig granskog) samt ett surdråg/mindre bäck med
rikligt med al.
Åtgärd:
För att undvika myren kanske vägen kan dras vid N 7018 390, O 1379 345 mellan de 2
myrarna. Det vägvalet är inte inventerat.
Lite rikare myr vid N 7018 119, O 1379 423 (POI 086) och 150 –åriga granar,
midsommarblomster, älggräs, kråkklöver, kärrfräken, en, vide, kabbeleka,
hässlebrodd m fl.
Åtgärd:
Jag försökte hitta en väg öster om myren men där var det mycket lågor och samt
lavskrika, NT. Det kanske går att dra en väg väster om tänkt väg fram till
vindkraftverk 17 men risken är att man hamnar nära myren Sönner-Prästvallflon. Den
bästa lösningen tror jag är att använda samma skogsbilväg som går till verk 12 vid
Tjärnbackhöjden och sedan gå söder om Sönner-Prästvallflon.
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En sådan vägdragning bör kollas upp eftersom det är så mycket äldre skog i området
om det inte går att ta fram uppgifter som säger att det är ungskog. Mellan vändplan
på nämnda skogsbilväg och Sönner-Prästvallflon ser det ut att vara en sumpskog
(terrängkartan), kanske måste man även gå söder om denna. Vid själva verket (17) är
skogen något yngre men grov och både hög- och lågört finns.
Område öster om myren (POI086). Granar 100-150 år, fläckvis gott om död ved (lite
plockepinn), 3 rödlistade vedsvampar Ostticka, Skeletocutis odora, VU, Rosenticka,
fomitopsis rosea, NT och Gränsticka, Phellinus nigrolimitatus, NT. Ostticka brukar
räknas som en art som indikerar de värdefullaste skogarna för vedsvampar. Lavskrika,
NT, fanns också i området. Förutom äldre lågor med rödlistade arter fanns färskare
lågor med t.ex. biskopsmössa, vedmussling och vedticka. Dessa förrötade lågor (dem
har börjat brytas ner av ganska vanliga vedsvampar) kan bli framtida substrat
(växtplatser) för mer krävande rödlistade vedsvampar.
Åtgärd:
Se förslag ovan med en mer västlig vägdragning.
Myrkant med lite rikare myr vid N 7017 995, O 1379 350 (POI 092), orkidé –art
(nedvissnad), strätta, älggräs, en, vide, ängsull m fl. I skogen är det fastare mark med
liknade arter samt brudborste och ormbär. Skogen är äldre granskog.
Åtgärd:
Se förslag ovan med en mer västlig vägdragning.
Från vindkraftverk 17 till 19, 20 och 21
Hela sträckan har äldre skog 130-150 år, lite yngre skog, 100-120 år finns vid
vindkraftverk 21. Det finns rödlistade vedsvampar Harticka, Inonotus leporinus, NT
och Gränsticka, Phellinus nigrolimitatus och en rödlistad lav Knottrig blåslav,
Hypogymnia bitteri, NT samt Lavskrika, NT. Säkerligen hyser området många fler
rödlistade arter. Det finns också torrakor. Det finns spår av brand i området. I några
höjdlägen blir skogen fjällbjörkskog-liknande och under 10 meter i höjd.
Åtgärd:
Nuvarande vägförslag är olämpligt på grund av de höga naturvärdena. Möjligtvis
skulle man kunna nå vindkraftverken från en skogsbilväg nära Svenstavallen, 500-600
meter SO om tänkt väg. Med tanke på naturvärdena i området bör en sådan
sträckning inventeras.
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Arter
Dvärglummer, kalkindikator, myr
Ormbär, signalart, myr/skog, 2 fyndplatser
Rosenticka, fomitopsis rosea, NT, murken, delvis mossig, rätt grov granlåga, äldre granskog,
N 7018 146, O 1379 444 (POI 090)
Ostticka, Skeletocutis odora, VU, rätt grov granlåga 3 dm ovan mark (vilade på sina grenar),
äldre granskog, N 7018 146, O 1379 444 (POI 090)
Gränsticka, Phellinus nigrolimitatus, NT, mossig granlåga, äldre granskog, N 7018 146, O
1379 444 (POI 090)
Lavskrika, NT, äldre granskog, N 7018 101, O 1379 502 (POI 088)
Trådticka, Climacocystis borealis, signalart, äldre granskog (upp till 130 år), N 7017 928, O
1379 585 (POI 093)
Hänglavsrikt (garnlav), äldre granskog (upp till 130 år), N 7017 928, O 1379 585 (POI 093)
Stinkmussling, Phyllotopsis nidulans, N 7018 045, O 1379 745 (POI 094) ej uppgiven som
signalart men jag hittar den i Jämtland på liknande substrat och i liknande biotoper som
signalarterna trådticka och tickmussling, ibland tillsammans med rödlistade arter.
Harticka, Inonotus leporinus, NT, gran, N 7018 070, O 1379 786 (POI 095), granstubbe, 150 –
åriga granar och 6-7 lågor.
Gränsticka, Phellinus nigrolimitatus , grov granlåga delvis med barken kvar, gles 130-140 årig
granskog, höjdlägesskog, NT, N 7018 162, O 1379 890 (POI 099).
Knottrig blåslav, Hypogymnia bitteri, NT, liggande torraka, N 7018 163, O 1380 114 (POI
101), gles 130-140 årig granskog, höjdlägesskog.
Lavskrika, NT, 3 ex. i 130-140 –årig gles granskog, N 7018 318, O 1380 747 (POI 104)
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Stinkmussling, Phyllotopsis nidulans på avbruten gran.

Biskopsmössa på granlåga, som fått sitt namn p g a sin form på de 3 flikarna men den kan också vara
sadelformad.
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Prästvallen
Inventeringen
Inventeringen gjordes 090926 och det sena datumet var lämpligt för lavar och vedsvampar
men inte för växter. För fåglarna var det inte heller optimalt men stannfåglar som gillar äldre
skog kan man ibland se el. se spår av vid denna tidpunkt.
Vindkraftverkens nummer
15 och 25
Områdesbeskrivning
Området består av yngre och medelålders (100-120 år) granungskog samt lite
contortaungskog. Lite mindre myrar finns.
Naturvärden
Rikare myr med dvärglummer, strätta, fjällskära m fl, N 7019 326, O 1379 461 (POI
107), även 100 meter söder om denna punkt fanns några av arter i skogen på fuktig
mark och lite högörtsarter.
Åtgärd:
Låt vägen gå 50 meter SO om (POI 107)
Arter
Dvärglummer, kalkindikator
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