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Naturvärdesinventering (NVI) för Kvarnholen i Malung – Sälens 
Kommun 
 
1 Inledning 
 

På uppdrag av Bygg-Teknik i Malung AB har 

ett mindre område inventerats under 

barmarksförhållanden. Besöket har skett 2018-

10-29. Inventeringen har utförts 

förutsättningslöst för att medge så stor 

objektivitet som möjligt. Den har utförts under 

tillräckligt bra förutsättningar för att upptäcka 

eventuella naturvärden. Samtidigt har även 

utanför NVI en mer översiktlig inventering 

gjorts för att kontrollera förekomst av 

forn/kulturlämningar. Arbetet har anpassats för 

att efterlikna de värdebegrepp som används i 

Svensk Standard SIS 199000. Det innebär bland annat att förekomst av naturvärden klassas 

efter ”Högsta”, ”Höga”, ”Påtagliga” och ”Vissa” naturvärden. Detaljeringsgraden uppskattas 

ligga på 0,1 ha och därmed på ”medelnivå”. Skogsmark har inventerats efter metoder som 

rekommenderas av Skogsstyrelsen (Nitare – Handbok för nyckelbiotopsinventering) och 

myrmark efter metoder liknande SNV våtmarksinventering. Det har även gjorts en allmän 

florabedömning. Förekommande koordinater är angivna i SWEREF 99 TM. 

 

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.  

 

 

Inventeringsområde markerat med rött 

Vy mot norr 
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2 Översikt 
 

Inventeringen berör ett skogsparti beläget strax öster om riksvägen. Berggrunden består enligt 

SGU av sandsten. Underlaget är sediment med ytterst små förekomster av morän. 

Topografiskt är området ganska plant och beteckningen tallhed bör vara rätt beskrivning. 

Skogligt består området av ca 50-årig likåldrig tallgallringsskog på torr mark. Fältskikt av 

lavrik typ och bottenskikt av väggmossa och renlavar. Det är avsaknad av äldre träd och små 

inslag av björk finns. I några mindre öppningar är det ett ungt uppslag av tallplantor som är 

mycket hårt älgbetade. Andra störningar än ett hårt skogsbruk är mindre stigar där det körts 

med motorcykel. Inga vattendrag finns inom området 

 

 

3 Naturvärdesinventering 

 

På grund av hårt skogsbruk är det en helt trivial miljö. Ingen förekomst av hotade eller 

känsliga arter hittades. Ingen nämnvärd förekomst av viktiga naturvärdesbärande element som 

gamla träd, lågor, brandstubbar eller strukturer finns.  

 

Det finns inga andra uppgifter på naturvärden i berörda myndigheters databaser. 

 

4 Kulturlämningar 
 

Inga kulturlämningar förutom en led och diverse skrot 

hittades eller förväntades hittas. En mycket otydlig stig 

från en av gårdarna finns som bör vara en fäbodstig. 

Den syns på ekonomiska kartan från 1974 men visar 

inte tecken på frekvent nyttjande. Den saknas på nya 

kartan. Slaggstycken från blästa har hittats utanför 

området närmare riksvägen. Denna lämning hotas inte 

av en exploatering. 

 

Inga registrerade fynd finns på riksantikvarieämbetets 

databas 

 

5 Sammanfattning 
 

Området synes mycket lämpligt för exploatering utifrån avsaknaden av naturvärden. Den i 

texten nämnda stigen bör hanteras med förstånd så att ingen barriäreffekt uppstår. 


