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Naturvärdesinventering för ett område 
V Ärnäs i Malung – Sälens Kommun 
 

På uppdrag av Ramboll har ett område enligt 

kartan inventerats. Fältbesiktning har skett 

2020-03-20, 2020-05-15 och 2021-08-10. Den 

senare för komplettering då området har 

utökats. De två sista har utförts på barmark 

under bra förutsättningar för att upptäcka 

natur eller kulturvärden. På skogsmark har 

Skogsstyrelsens rekommenderade metoder för 

naturvärdesinventering använts (Nitare – 

Handbok för nyckelbiotopsinventering). De är kompletterade med inventering av känslig 

flora. Eventuella naturvärden har klassats för att harmonisera mot SS 199000 som är en 

Svensk standard för naturvärdesinventering. Dessa klasser är ”Högsta”, ”Höga”, ”Påtagliga” 

och ”Vissa” naturvärden. Inventeringen har också utförts oberoende av eventuella 

exploateringsplaner för att kunna vara objektiv. 

 

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

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

Länsstyrelsens databas över forn- och kulturlämningar.  

 

Övergripande beskrivning av områdena 

Ett tämligen enhetligt område beläget 

omkring industriområdet i V Ärnäs. 

Berggrunden är enligt SGU sandsten som 

ingenstans går i dagen. Jordarten är 

mäktig morän och hydrologin torr. Inga 

vattendrag finns förutom ett litet dike 

mestadels uttorkat. Topografin är 

påfallande plan och skogsmarken 

beskrivs bäst som en tallhed. På flygfotot 

syns tydligt de schaktade ytor som redan 

är tagna i anspråk för verksamheten på 

industrierna. På fotot syns också en 

genom området löpande traktorväg. 

 

Det är skogsmarken som berörs av 

inventeringen då övrig areal är att 

betrakta som ointressant ur ett naturvärdesperspektiv. Bördigheten är mager. 

 

 

 

Inventeringsområde märkt med rött. I texten finns ett område 

märkt ”1” beskrivet 

Vy över det äldre tallbestånd märkt ”1” 



 

Naturvärden 

Större delen av skogsmarken består av ett ca 40-årigt tallbestånd. Det är uppkommet ur ett 

hårdhänt skogsbruk utan några naturhänsyn. Inga inslag av naturvärdesbärande element som 

gamla träd, död ved eller liknande. Beståndet är något olikåldrigt och förutom tall finns inslag 

av enbuskar. Markskiktet är av lavrik typ där ljung, kråkbär, islandslav och renlavar är mest 

företrädda. Naturvärden saknas i detta bestånd. 

 

På kartan finns i östra hörnet ett 

bestånd märkt ”1”. Det är äldre 

olikåldrig ca 130 år gammal tallskog. 

Den gränsar delvis till öppen mark och 

exponeras därför rätt hårt av torka och 

värme. Även detta bestånd är av lavrik 

typ men det finns något mer inslag av 

blåbärsris. Beståndet är långt tillbaka 

gallrat och inslag av riktigt gamla träd 

eller död ved saknas även här. Då 

påverkan av skogsbruk ändå är liten 

finns en trädkontinuitet och orördhet 

som är tillräcklig för lite mer krävande 

marksvampar. Signalarten skarp 

dropptaggsvamp Hydnéllum peckii 

hittades men inga rödlistade arter 

vilket inte heller är att vänta. Det finns åtskilligt med diverse dumpat skrot. På grund av 

åldern, skiktningen och den måttliga orördheten sätts naturvärdet till ”vissa naturvärden”. 

 

 

Hydrologi 
Vattendrag saknas. Grundvattnet är 

lågt och endast i de lägsta schaktade 

områdena syns fukt. 

 

 

Kulturhänsyn 

Vid inventeringen letades efter spår av 

gammal verksamhet och särskilt 

eventuella fångstgropar men utan 

resultat. 

 

Inga noteringar i Länsstyrelsens 

offentliga databas. 

 

 

Rekreation och landskapsvård 

Den smala traktorväg som löper genom området nyttjas ofta för ridning, promenader, 

skogsbruk och vintertid för skoteråkning. Det är obekant vad den har för status i dagsläget.  

 

Då landskapet är flackt är insynen och därmed påverkan på landskapsbild mycket liten. 

 

Schaktningar 

Vy över det 40-åriga tallbeståndet 



 

Sammanfattning 

Ett synnerligen trivialt skogsområde som bör lämpa sig väl för fortsatt exploatering så när 

som det äldre tallbeståndet nämnt tidigare. Även det har knappast några omistliga värden men 

önskvärt att det lämnas så orört som möjligt. Det utgör även ett visst skydd för gården som 

ligger norrut. 

 

Några tankar bör ägnas åt hur man löser den åtkomst som traktorvägen/leden utgör ifall den 

stängs. 


