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Uppdrag 
På uppdrag av Bixia Fryksdal Energi AB via Energi & Miljöstrategi Norden 
AB har Naturcentrum AB utfört naturvärdesinventering av ett område mellan 
Fryksdalshöjden och Fryksdalsmossen i Sunne kommun, Värmlands län. Rap-
porten är ett rent faktaunderlag som är tänkt att tjäna som underlag för plane-
ring och MKB och innehåller alltså ingen analys av konsekvenser. Ambitionen 
har varit att med hjälp av fältinventeringar och tidigare dokumentation identifi-
era naturvärdesobjekt inom det aktuella området. 

Fältarbetet har utförts av Johan Svedholm och bedömningar har gjorts av Jo-
han Svedholm och Johan Ahlén Naturcentrum AB. 

Metoder 
Inventeringsområdet består av två delar, dels området mellan väg 238 och 
Fryksdalsmossen och dels av ett område strax väster om Fryksdalshöjden och 
söder om väg 238. 

Inom inventeringsområdet har en biotopkartering med naturvärdesbedömning 
utförts. Karteringen visar biotoper som bedöms hysa naturvärden. Biotopkar-
tering och naturvärdesbedömning genomfördes enligt Naturcentrums modell 
(bilaga 1 och 2). 

Observera att fågelförekomster inte behandlas närmare i denna rapport. För 
sådana uppgifter hänvisas till den separata fågelinventeringen. Värden för fågel-
livet har dock vägts in vid naturvärdesbedömningen. 

Resultat 

Sammanfattning 
Det inventerade området består till största delen av starkt produktionspåverkad 
barrskog och hyggen. En icke försumbar del utgörs dock av våtmarker – my-
rar, sumpskog och kärrstråk. De flesta av dessa har åtminstone vissa naturvär-
den eftersom de är öppna eller halvöppna miljöer, lite rikare på lövträd eller på 
död ved och därmed bidrar till variationen i skogslandskapet. Bland områden 
med naturvärden finns också ett antal partier med tallskog med värdefull lav- 
och svampflora. Mest värdefull är utan tvivel Fryksdalsmossen med sina när-
maste omgivningar. 
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Allmänt 
Totalt noterades 23 naturvärdesobjekt (Tabell 1, karta 1) där huvuddelen av 
biotoperna utgörs av myrar och sumpskog. Även några bestånd med äldre tall-
skog och några bäckar förekommer. 

Det finns i området inga objekt som bedöms omfattas av generellt biotop-
skydd enligt 7 kap. 11 § första stycket 1 miljöbalken och 5 § förordningen om 
områdesskydd (1998:1252). 

Det finns inte några objekt i ängs- och betesmarksinventeringen, bevarande-
program för odlingslandskapet m.m. inom området. Skogsstyrelsen har inte 
noterat några nyckelbiotoper eller naturvärden inom området, men väl ett om-
råde strax väster om. Fryksdalsmossen finns med i våtmarksinventeringen. 

Rödlistade arter 
I ArtDatabankens register finns ett fynd av gränsticka angivet strax utanför 
inventeringsområdet, några tiotal meter nordost om Tjärgravmossen. Utifrån 
det namn som anges bedöms det dock vara lite osäkert om koordinaterna verk-
ligen är riktiga. Sannolikt har detta fynd gjorts en dryg kilometer längre åt sö-
der, fortfarande utanför inventeringsområdet. 

I beskrivningarna nedan anges rödlistade arter – arter som riskerar att försvin-
na ur landet – med sin respektive hotkategori enligt bilaga 1, till exempel (NT) 
för missgynnade eller (VU) för sårbara. 

 
Signalarten dropptaggsvamp i naturvärdesobjekt 6. 
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Identifierade naturvärdesobjekt 
Inom inventeringsområdet noterades 23 naturvärdesobjekt. Dessa beskrivs i 
avsnittet objektsbeskrivningar nedan. 

Tabell 1. Antal objekt i de olika naturvärdesklasserna. 

Naturvärdeklass Antal objekt 
Klass 1 (unika naturvärden) 0 
Klass 2 (höga naturvärden) 5 
Klass 3 (naturvärden) 18 
Summa: 23 

 
Karta 1. Naturvärdesobjekt inom det inventerade området (röd avgränsningslinje). Höga 
naturvärden, klass 2, markeras med orange färg, naturvärden, klass 3, med gul. 

Känslighet 
Samtliga objekt är känsliga för direkt exploatering. Konsekvenserna står i pro-
portion till hur stora ingrepp som görs och naturvärdesklassen. 

Våtmarkerna är dessutom känsliga för ingrepp som påverkar hydrologin, till 
exempel dränering med vägdiken. 

Bäckarna, särskilt den större (objekt 18), är känsliga för ingrepp som grumlar 
vattnet. 
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Objektsbeskrivningar 

Objekt 1. Fryksdalsmossen 
Stor, öppen, välvd platåmosse med typisk vegetation av exempelvis vitmossor, 
tuvull, vitag, kallgräs och dvärgbjörk. Här och där finns smärre öppna höljor. 
Mossen fungerar som spelplats för orre och i de centrala delarna (utanför ut-
redningsområdet) ligger en tjärn som hyser häckande smålom. 

Naturvärdesbedömning: klass 2. 

 
Objekt 1, Fryksdalsmossen. 

Objekt 2, 5, 7, 9-14, 17, 19, 20 och 23. Myrar/sumpskog 
Myrar/fattigkärr med vitmossor, tuvull och odon, i huvudsak glest bevuxna 
med tall samt i mindre omfattning glasbjörk. Öppna ytor förekommer också. 
Objekten 2, 7, 9, 11, 13, 14, 19 och 23 är större och mer sammanhängande. 

Värdearter: 
Grynig blåslav Hypogymnia farinacea (funnen i samtliga objekt) – indikerar höga 
naturvärden (Hallingbäck 1995) 

Naturvärdesbedömning: klass 3 
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Objekt 2. Myrstråk med tall. 

Objekt 3. Hällmarkstallskog 

Medelålders tallskog på hällmark med inslag av enstaka riktigt gamla tallar. 
Mycket sparsamt med död ved. 

Värdearter: 
Grynig blåslav Hypogymnia farinacea – indikerar höga naturvärden 

Naturvärdesbedömning: klass 3 

Objekt 4. Tallskog 

Relativt högstammig, medelålders-äldre tallskog med inslag av yngre gran. Blå-
bärsris, islandslav och renlavar i bottenskiktet. Sparsamt till måttligt inslag av 
död ved, dock ett flertal lågor i västra delen av objektet. 

Värdearter: 
Gräddporing Cinereomyces lenis – rödlistad (VU) (Gärdenfors 2010) 
Motaggsvamp Sarcodon squamosus – signalart (Nitare 2000), rödlistad (NT) 
Grynig blåslav Hypogymnia farinacea – indikerar höga naturvärden 

Naturvärdesbedömning: klass 2. 
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Motaggsvamp i tallskogen i objekt 4. 

 
Gammal tall med den rödlistade garnlaven i objekt 6. 

Objekt 6 och 8. Tallhed 

Tallhed med medelålders-äldre tall på tunt jordtäcke med renlav och islandslav 
i bottenskiktet. Enstaka riktigt gamla tallar. Sparsamt med död ved. 

Värdearter: 
Motaggsvamp Sarcodon squamosus (funnen i båda objekten) – signalart, rödlistad 
(NT) – mycket rikliga förekomster 
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Dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum (funnen i objekt 6) – signalart 
Garnlav Alectoria sarmentosa (funnen i båda objekten) – signalart, rödlistad (NT) 
Grynig blåslav Hypogymnia farinacea (fuinnen i båda objekten) – indikerar höga 
naturvärden 

Naturvärdesbedömning: klass 2 

Objekt 15. Tallskog 

Medelålders tallskog/tallhed med inslag av äldre träd. Blåbär och renlav domi-
nerar i bottenskiktet. Måttligt inslag av såväl stående som liggande död ved. 

Värdearter: 
Grynig blåslav Hypogymnia farinacea – indikerar höga naturvärden 

Naturvärdesbedömning: klass 3 

 
Objekt 15. 

Objekt 16. Orrmossen 

Större öppen mosse med vitmossor, tuvull, vitag m m. En del senvuxna mar-
tallar i laggen. 

Naturvärdesbedömning: klass 2 
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Orrmossen, objekt 16. 

Objekt 18 och 22. Skogsbäckar 
Små bäckar genom produktionsskog. Utvidgar sig på några ställen till stråk av 
fattigkärr. Den norra av de två bäckarna (objekt 18) har förhållandevis hög 
vattenföring med tanke på den torra sommaren. Grusbotten med vissa förut-
sättningar för fisk förekommer på några platser. 

Naturvärdesbedömning: klass 3 

 
Den lite större av de två skogsbäckarna, objekt 18. 
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Objekt 21. Tallskog 

Talldominerad, medelålders skog i sluttning på blockig hällmark. Relativt stort 
lövinslag (främst björk, enstaka rönnar). Sparsamt – ställvis måttligt inslag av 
död ved. 

Naturvärdesbedömning: klass 3 

 
Tallskog i objekt 21. 

Referenser 
Gärdenfors, U. (red.) 2010. Rödlistade arter i Sverige. – ArtDatabanken, SLU, 

Uppsala. 
Hallingbäck, T. 1995. Ekologisk katalog över lavar. ArtDatabanken, SLU, 

Uppsala 
Nitare, J. 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över krypto-

gamer. Skogsstyrelsens förlag. 

Uppgifter ur följande register:  

ArtDatabanken: uppgifter ur ArtDatabankens register för rödlistade arter, 
uppgifter från ArtPortalens alla delar.  

Skogsstyrelsen: Nyckelbiotopsinventeringen (nyckelbiotoper, naturvärden 
m.m.), sumpskogsinventeringen. 
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Bilaga 1: Biotopkartering – metod 
Syfte 
Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av 
skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats kartera områ-
den med naturvärden inom ett aktuellt område. Resultatet kan t ex användas 
som underlag för kommunal och regional planering, tillståndsärenden m.m. 
Biotopkartering kan göras översiktlig över större områden, t ex en hel kom-
mun eller mer fördjupat och noggrant inom mindre och begränsade områden. 
Metoden är utarbetad efter samma principer och riktlinjer som gäller för Na-
turvårdsverkets, Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens inventeringar t ex ängs- 
och hagmarksinventering och nyckelbiotopinventering och är anpassad så att 
resultat från dessa inventeringar kan vägas in. 

Inventering 
Inventeringen innebär i huvudsak identifiering, avgränsning och beskrivning av 
skyddsvärda biotoper. Dessa biotoper värderas enligt en 3-gradig skala (se bila-
ga 2). Avgränsning av varje område görs med utgångspunkt från ekologiskt 
funktionella gränser. 

Vid inventeringen eftersöks särskilt signalarter, rödlistade arter samt allmänna 
biotopstrukturer som kan ligga till grund för bedömning och värdering av varje 
biotop. Biotopinventeringen innefattar inte någon fullständig inventering av 
arter. Enskilda rödlistade arter eller signalarter kan förbises. För bästa resultat 
rekommenderas att inventering utförs under vegetationssäsong april–oktober. 
Inventering kan i de flesta fall även utföras andra tider men bedömningarna 
blir något mer osäkra.  

I de fall sjöar och vattendrag omfattas görs bedömningar endast med utgångs-
punkt från vad som kan uppfattas från land. Undersökningar under vattenytan 
ingår ej såvida inte särskild överenskommelse träffats kring detta.  

Signalarter och rödlistade arter 
Med signalarter menas arter som indikerar högre naturvärden. Där signalarter 
påträffas är sannolikheten stor att andra skyddsvärda eller rödlistade arter ock-
så förekommer. Med rödlistade arter avses sådana som enligt specifika kriterier 
bedöms löpa risk att försvinna från Sverige. Sveriges officiella lista över rödlis-
tade arter har fastställts av Naturvårdsverket. De rödlistade arterna indelas i 
olika kategorier utifrån utdöendrisk. 

Hotkategorier: RE – Försvunnen (Regionally Extinct) 
 CR – Akut hotad (Critically Endangered) 
 EN – Starkt hotad (Endangerd) 
 VU – Sårbar (Vulnerable) 
 NT – Nära hotad (Near Threatened) 
 DD – Kunskapsbrist (Data Deficient) 
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Kategorin DD innehåller arter som misstänks vara hotade eller missgynnade 
men där utdöenderisken inte gått att bedöma. Dessutom finns, utanför listan, 
kategorierna LC – Livskraftig (Least Concern) för arter som inte kan placeras i 
någon av ovanstående kategorier samt NE – Ej bedömd (Not Evaluated). 

Resultat 
Biotopkarteringen presenteras med kartor där områden med naturvärden re-
dovisas. I text ges en kort beskrivning till varje område. Beskrivningen innehål-
ler en textsammanfattning av varje områdes värde, känd förekomst av rödlista-
de eller andra särskilt intressanta arter samt områdets naturvärde enligt en 3-
gradig skala.  
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Bilaga 2: Naturvärdesbedömning - 
metodik 
Här presenteras Naturcentrums metod för att klassificera miljöer med ut-
gångspunkt från deras biologiska och ekologiska värden – ”naturvärdesbe-
dömning”. Det är naturligtvis ingen exakt vetenskap utan baserar sig på värde-
ring av artinnehåll, strukturer och objektets ålder m m. I varje enskilt fall måste 
en lång rad aspekter bedömas, värderas och vägas mot varandra, men med den 
nationella skalan som utgångspunkt. Vid naturvärdesbedömningen värderas 
biotoper i olika klasser. Höga klassningar betyder att naturvärdet kan vara av 
nationell dignitet. En viss naturvärdesklass innebär inte automatiskt ett visst 
skydd. För att ett område skall vara skyddat krävs särskilda beslut eller förord-
nanden. Vissa områden med naturvärden är skyddade enligt lag, t ex naturre-
servat eller biotopskydd, men huvuddelen saknar formellt skydd. Däremot är 
det brukligt att man så långt som möjligt tar hänsyn till områden med natur-
värden vid såväl samhällsplanering som vid skogs- och jordbruk.  

Naturvärdesbedömningen gäller för de förhållanden och med den kunskap 
som är känd vid inventeringstillfället. Ny kunskap eller ändrade förhållande kan 
innebära att ett områdes värde eller avgränsning ändras. Ett område som bara 
konstaterats ha ”naturvärden” (skall läsas att objektet har minst ”naturvärden”) 
kan ha höga naturvärden eller unika naturvärden. Det kan bero på hur väl un-
dersökt det är, om inventering genomförts vid lämplig tidpunkt osv. 

Vid värderingen utgår man från områdenas biologiska värden. Det biologiska 
värdet bedöms i första hand med utgångspunkt från vilka arter eller artgrupper 
som noterats eller sedan tidigare är kända, men även med utgångspunkt från 
förekomst av viktiga ekologiska strukturer (vilket kan vara viktiga förutsätt-
ningar för krävande arter). I de fall geologiska värden ingår i bedömningen 
anges detta särskilt. Betydelse för friluftsliv ingår inte i ”naturvärdesbedöm-
ningen” men kan anges som en tilläggsinformation.  

Objekt med naturvärden 
Det enskilda området har betydelse för naturvård på lokal nivå, för spridning av arter 
och för landskapets variation.  

Objekt med höga naturvärden 

Det enskilda området har stor betydelse på regional nivå. Området har dokumente-
rad förekomst av viktiga strukturer och/eller arter eller viktig ekologisk funktion. För-
utsättningar för rödlistade arter. Viktiga spridningscentra och värdekärnor. Svåra om-
råden att återskapa.  

Objekt med unika naturvärden 

Det enskilda området har m ycket stor betydelse på regional och nationell nivå. Det 
finns få motsvarigheter i regionen och landet. Mycket god förekomst (många olika 
arter eller stora populationer) av signalarter samt förekomst av rödlistade arter, eller 
mycket viktig ekologisk funktion. Mycket viktiga spridningscentra och värdekärnor. 
Sällsynta naturtyper. Dessa områden är oftast mycket svåra att återskapa.  
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Naturvärden 
Områden med ”naturvärde” avser miljöer som har större betydelse för djur 
och växter än vårt vanliga produktionslandskap (åkrar, brukade skogar och 
tätorter). Det kan t ex handla om ett vattendrag, en våtmark, ett öppet dike, en 
åkerholme, ett äldre eller ovanligt skogsbestånd, en stenmur eller ett gammalt 
träd. Dessa områden har betydelse för variationen i landskapet och det är vik-
tigt för biologisk mångfald att denna typ av områden ej blir färre utan snarare 
tvärtom. 

Ett område som konstaterats ha ”naturvärden” kan också ha höga naturvärden 
eller till och med unika. Det kan bero på vilken kunskap man hunnit skaffa sig, 
hur väl undersökt området är, om inventeringen genomförts vid lämplig tid-
punkt osv. Vid en översiktlig inventering kan en van fältinventerare relativt 
snabbt identifiera de flesta miljöer med naturvärden. Genom fördjupade inven-
teringar av arter och strukturer kan man konstatera vilka områden som dessut-
om hyser höga eller kanske till och med unika naturvärden. 

Höga naturvärden 
Om man kan konstatera att området hyser livskraftiga bestånd av så kallade 
signalarter (arter med särskilda miljökrav) eller innehåller viktiga ekologiska 
strukturer har området höga naturvärden. Gemensamt för områden med höga 
naturvärden är att de har värden som är svåra eller omöjliga att få tillbaka om 
de försvinner. Sådana miljöer har till viss del omfattats av naturtypsvisa inven-
teringar som ordnas i Länsstyrelsens, Skogsstyrelsens, Naturvårdsverkets och 
Jordbruksverkets regi, men långt ifrån alla områden är kända.  

Exempel på områden med höga naturvärden är t ex naturliga ängs- och betes-
marker, nyckelbiotoper i skogen, opåverkade våtmarker, naturskogar m.m. Hit 
hör också livsmiljöer enligt EU:s habitatdirektiv med gynnsam bevarandesta-
tus.  

Områden med höga naturvärden bör betraktas som ”Mark- och vattenområ-
den som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt enligt miljöbalken 3 kap 
6§”. Stöd för en sådan tolkning finns bl a i förarbetena till naturresurslagen. 
Sådana områden skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada 
naturmiljön. 

En förutsättning för att de nationella miljömålen skall uppfyllas är att områden 
med höga naturvärden bevaras och sköts på ett sätt så deras värden består.  

Unika naturvärden 
De allra mest värdefulla områdena kallar vi områden med unika naturvärden. 
Till denna grupp hänför vi bl a livsmiljöer med livskraftiga bestånd av hotade 
eller rödlistade arter. Det kan också vara miljöer med lång historisk kontinuitet 
eller särskilt stor ekologisk betydelse t ex viktiga reproduktionsområden, rast-
platser eller växtmiljöer. Det kan vara viktiga kärnområden inom en större mil-
jö med höga naturvärden. Det kan också vara en större miljö med få motsva-
righeter i regionen. 



Naturvärdesinventering Fryksdalshöjden Naturcentrum AB 20131011 

 17 (17) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

klass III 

klass II 

klass I 

Höga eller unika naturvärden 
motsvarar “ekologisk särskilt 
känsliga områden ” enligt MB och 
PBL (motsvarar nyckelbiotoper 
enligt Skogsstyrelsen eller klass 
1–2 i äldre inventeringar av 
länsstyrelsen). Ofta förekommer 
av en eller flera rödlistade arter. 
Dessa miljöer är ofta svåra eller 
omöjliga att återskapa.

BILAGA - värdepyramid (natur) 

Områden med naturvärden som inte 
kunnat konstateras som höga. Har 
ändå stor betydelse på lokal nivå och 
för spridning av arter och variation i 
landskapet. Motsvarar klass 3–4* i 
äldre inventeringar av länsstyrelsen.

“NATURVÄRDEN” 

“HÖGA NATURVÄRDEN” 

“UNIKA
NATURVÄRDEN”

Produktionslandskap (>80% av kommunens yta). 
Rationellt och modernt inriktad skogs- och jord-
bruksmark, städer, vägar och tätorter.

“LÄGRE NATURVÄRDEN”

* i enskilda fall klass 
2 i våtmarksinventer-
ingen eller lövskogs-
inventeringen

 
Naturvärdesbedömningen som visas i värdepyramiden ovan (Naturcentrum AB 
2006) bygger på erfarenhet och allmänna, vedertagna naturvårdsprinciper. Figuren 
är bredast vid basen och smalast vid toppen. Detta belyser att de miljöer som åter-
finns längst upp i pyramiden är sällsyntare än sådana som finns längre ner i pyra-
miden 


