
1 

 

HL Taigabas  
Henrik Liliedahl 
Sälenvägen 18 
780 67  Sälen 
073-830 51 91 
hltaigabas@gmail.com 
 

 

 

 

Naturvärdesinventering (NVI) för 
ett område i V. Långstrand 
Malung-Sälens Kommun 
 
1 Inledning 
 

På uppdrag har ett område enligt karta 

inventerats 2021-10-18. 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 dessutom en mer översiktlig inventering 

gjorts för att kontrollera förekomst av 

forn/kulturlämningar eller annan hänsyn lämplig att ta. Skogsmark har inventerats efter 

metoder som rekommenderas av Skogsstyrelsen (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. Möjliga klasser är 

”Högsta”, ”Höga”, ”Påtagliga”, ”Vissa” 

naturvärden eller att de ”Saknas”. 

 

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 
 

Området ligger enligt SGU på en berggrund av sandsten. Jordarterna är isälvsmorän till 

mäktigt djup i de högre belägna partierna och sediment närmare älven. Topografin består av 

etager avgränsade av gamla strandvallar. De olika delarna gränsar mot olika ägoslag men 

helhetsbilden är en omgivning anspråktagen av vägar och industrimark. Stora delar av arealen 

norr om nya fjällvägen är nyligen schaktad och resterande mark är att betrakta som 

ruderatmark påverkad av äldre markbearbetning. En dikesgrävd bäck finns. 

 

Inventeringsområde markerat med röd gräns 

Norr om nya fjällvägen. Schaktad yta 
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Söder om nya fjällvägen och mellan älven och 

väg 1051 är det betesmark sedan ca 10 år. 

Dessförinnan har den legat outnyttjad sedan 

70-tal. Väster om väg 1051 ligger smala 

remsor mark med omväxlande skog av diverse 

åldrar och även här ruderatmark. En mindre 

bäck som är dikesgrävd rinner ner mot älven. 

. 

 

 

3 Naturvärdesinventering 

 

Norr om nya fjällvägen kan den schaktade ytan 

anses helt utan naturvärde och resterande areal 

en tämligen starkt påverkad ängsmark. Floran 

här är i en igenväxande succession med helt 

triviala växter. Det finns ingen brukningshävd 

som kan öka värdet. Diket är likaså av trivial 

karaktär. 

 

Hagmarkens betning är relativt ny och ingen 

brukningshävd kan ses i form av till sådan 

knuten flora eller marksvampar. Förmodligen 

har igenväxning även här stört floran och 

ingen kontinuitet har hunnit uppstå. Den 

dikade rännilen torkar förmodligen ut 

sommartid och uppvisar inga värden. 

 

Väster om väg 1051 finns stark påverkan från 

schaktningar för existerande industritomter, 

vägar och kabeldragningar. Det angränsar ett 

stort hygge vilket medför genomblåsning. 

Trädslagen är mestadels gran, björk och inslag 

av rönnar och gråalar. Fältskikt av bredbladig 

grästyp och bottenskikt av friskmarksmossor. 

Hydrologin är frisk. Trädens åldrar växlar från 

sly till ca 60 år. Skogsmarken är för störd för 

att naturvärden ska kunna finnas. För all 

inventerad mark gäller att naturvärde saknas 

 

Det finns inga andra uppgifter på naturvärden i 

berörda myndigheters databaser. 

 

 

4 Kulturlämningar 
 

Inga kulturlämningar hittades eller förväntades hittas. Inga registrerade fynd finns på 

riksantikvarieämbetets databas. 

 

 

Dikesgrävd bäck 

Område norr om nya fjällvägen. Ängsliknande ruderatmark 

Betesmark söder om nya fjällvägen 
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5 Sammanfattning 
 

Mer eller mindre störd mark av helt trivial 

karaktär. Om bete fick fortsätta skulle sakta till 

denna markanvändning naturvärden kunna 

uppstå. Det finns dock andra områden som har 

större potential för sådant. Det synes vara 

lämpliga områden att ta i anspråk för annan 

användning med avseende på naturvärden. 

Betesmark söder om nya fjällvägen 

Skogsmark väster om väg 1051 Skogsmark väster om väg 1051 


