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Naturvärdesinventering (NVI) för ett område ovanför hotellet 
Mountain Lodge Stöten i Malung – Sälens Kommun 
 
1 Inledning 
 

På uppdrag har ett område i Stöten enligt karta inventerats 2020.10.10. Inventeringen har 

utförts förutsättningslöst för att medge så stor objektivitet som möjligt. Den har gjorts på 

barmark med goda förutsättningar för att upptäcka eventuella naturvärden. Samtidigt har även 

utanför NVI en mer översiktlig inventering gjorts för att kontrollera förekomst av 

forn/kulturlämningar eller annan hänsyn lämplig att tas. Arbetet har anpassats för att 

efterlikna de värdebegrepp som används i Svensk Standard SIS 199000. Skogsmark har 

inventerats efter metoder som rekommenderas av Skogsstyrelsen (Nitare – Handbok för 

nyckelbiotopsinventering). 

 

Det har kontrollerats mot berörda myndigheters offentliga databaser (Länsstyrelsens webbgis, 

Skogsstyrelsens ”Skogens pärlor” och Artportalen. Kontroll har också skett mot 

Riksantikvarieämbetets databas över forn- och kulturlämningar.  

 

2 Översikt 
 

Det lilla området ligger ovanför det nya hotellet och mellan en stugby, litet skogsparti och 

nedfarter. Ca en tredjedel av ytan består av schaktad mark och resten skogbeklädd mark.  

Enligt SGU består berggrunden av sandsten som inte går i dagen. Jordarten är mäktig morän 

och då topografin är relativt starkt sluttande kompenseras det magra underlaget av rörligt 

markvatten. Detta skapar en medelgod bördighet som ger förutsättningar för gran. Den 

schaktade ytan kan lämnas därhän och fokus är enbart på skogsmarken. Historiskt har det 

förekommit kraftig skogsbrand som skapat ett tallbestånd och tunt humuslager. Därefter har 

gran etablerat sig och utifrån relativt talrika stubbar av olika dimension syns spår av minst 

hundraårig dimensionsavverkning och en hård gallring/fjällskogsblädning runt gissningsvis 

30-talet. Kvar finns gamla tallöverståndare varav en borrad på 200 år och en starkt olikåldrig 

Inventeringsområde. 



2 

 

granunderväxt med medelålder ca 130 år med inslag av självgallrande björk. Fältskikt av 

blåbärsristyp och underväxt av vitmossor och friskmarksmossor. 

 

3 Naturvärdesinventering 

 

Den redan schaktade marken kan anses helt 

ointressant. Skogsdelen utgör en part av ett 

mindre skogsbestånd där vissa kvaliteter finns. 

Det är åldern, måttlig hänglavsförekomst, 

måttlig mängd naturvärdesbärande element 

som död ved och senvuxna granar, liten 

förekomst av garnlav Alectória sarmentósa NT 

(nära hotad och utanför inventeringsområdet) 

och en liten bål av dvärgbägarlav Cladónia 

parasítica NT på koordinaten SWEREF99 TM 

6794 355/386 303 (utanför området). Stor 

mängd av kantvitmossa Sphágnum 

quinquefárium som listas som signalart för kontinuitetsvärden men i dessa trakter får anses 

som tämligen allmän. Det berörda området har en relativt stor mängd av färska vindfällen.  

 

Hela skogsbeståndet får ett sammanvägt naturvärde utifrån ålder, naturskogsgrad och starka 

störningar ”vissa naturvärden” där dock berörd del beroende på exponering, vindfällen och 

avsaknad av element får ”inga naturvärden” 

 

 

Det finns inga uppgifter på naturvärden i berörda myndigheters databaser. 

 

 

4 Kulturlämningar 
 

Inga kulturlämningar hittades eller förväntades hittas 

 

Inga registrerade fynd finns på riksantikvarieämbetets databas 

 

 

 

 

5 Sammanfattning 
 

En okomplicerad areal gränsande till redan ianspråktagna områden. Starka störningar lämnar 

stora delar helt ointressanta ur naturvärdessynpunkt. Hela beskrivna skogsdelen är relativt 

liten och omgärdad av nedfarter tillika utsatt av hårda historiska skogsbruksingrepp. 

Inventeringsområdet ingår ändå i helheten och därför kan önskemål om försiktighet lämnas. 

Viktigast är att försöka lämna äldre tallar. De är ändå inte omistliga då trakten har ett 

ansenligt antal sådana men man bör ha det i åtanke. Avverkning påverkar resterande bestånd 

och därför bör inga ”onödiga” träd fällas. Den skog som finns utgör även en attraktiv vy som 

bör behållas så långt nödvändigt men i övrigt verkar detta företag väl planerat och 

genomförbart. 

 

Vy över skogsdelen 


