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Inventeringsområde.

Naturvärdesinventering (NVI) för Västra Sälen 14:2 m. fl. i Malung –
Sälens Kommun
1 Inledning
På uppdrag har ett område vid Västra Sälen 14:2 inventerats. Inventeringen har utförts
förutsättningslöst för att medge så stor objektivitet som möjligt. Den har gjorts på barmark
och under 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. 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.
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 är idag en delvis obebyggd fastighet inklämd mellan ett flertal stugtomter och delvis
två bebyggda tomter. Enligt SGU består berggrunden av sandsten. Jordmånen består dels av
mäktig morän och delvis av torv med okänt djup. Fastmarken på den obebyggda delen är
nyligen helt kalavverkad och har ett fältskikt av blåbärsristyp och bottenskikt av friskmossor.
Fuktigheten är frisk. De bebyggda tomterna har inslag av trädbevuxna ytor. Dessa består av
medelålders men mycket olikåldrig barrblandskog. Torvmarken är fuktig till blöt och med ett
gammalt vattenfyllt dike som dränerar tämligen dåligt. Här finns också en rörledning av något
slag. Fältskiktet består av högstarr och videbuskar med inslag av örter som humleblomster
och kråkklöver. Bottenskikt av vitmossor.
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Topografin är någorlunda platt och plan. En hel del byggnadsbråte och skräp finns.

3 Naturvärdesinventering
Fastmarken saknar helt naturvärden
och har en trivial flora. Avverkningen
har också lämnat en del slitage som
ytterligare sänker eventuella värden
som grönyta eller för rekreation.
Våtmarken har en lite mer
näringsberikad flora som bidrar till en
måttlig artrikedom. Videväxter är ett
bra bidrag till insektsfaunan.
Naturvärdet störs dock kraftigt av
dikningen och annan påverkan från
omgivningen

Fjällbarrskog med varierande ålder på träden men en tämligen
störd miljö på grund av äldre huggningar
Vy över fastmarken

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
På grund av den påverkan som finns
tillika de triviala omständigheterna
kan området sägas sakna naturvärden.
Det bedöms vara ett mycket bra objekt
Vy över våtmarken
för en förtätning av tomter. Inga
tillkommande råd eller åtgärder för att
förhöja eller bibehålla naturvärden behövs heller.

