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Naturvärdesinventering för område vid Krigarviken, Malung – Sälens Kommun 

Översikt 

På uppdrag av markägaren har en 

naturvärdesinventering utförts den 30 Juni 2016. Den 

omfattar natur-, kultur- och landskapsmässiga aspekter 

en exploatering kan påverka. Bedömningarna har 

försökts göras så oberoende olika planförslag som 

möjligt för att bli objektiva. Inventeringen har utförts 

under bra förhållanden för att bedöma flora. Metoder 

för skogsmark överensstämmer med de Skogsstyrelsen 

rekommenderar (Nitare 1990) kombinerat med 

florakartering. För myrmark har subjektiva metoder 

använts men som vilar på de Länsstyrelsen har för våtmarkskartering. Aktuella myndigheters 

offentliga databaser har kontrollerats (artportalen, skogens pärlor, fornlämningsregistret).  

Efter inventeringen har en viss utvidgning av området blivit aktuell och som berör den lilla udde som 

finns i NV:a hörnet. Dock har hela denna udde bedömts i inventeringstillfället och därför tillkommer 

inga ytterligare behov till anpassning eller känslighet. 

Allmänt 

Området är kuperad mark belägen vid Porsmyrstaden 

vid SÖ delan av Öjsjön. Berggrunden är enligt SGU 

sandsten och överlagrad av mer eller mindre mäktigt 

lager morän. En mindre del består av myrmark med 

okänt torvdjup. En mindre bäck korsar områdets östra 

del. Skogsmarken har tämligen låg bördighet och består 

övervägande av en drygt 15-årig ungskog med en smal 

hänsynsrand ca 130-årig tallskog mot sjön. Fältskikt 

lingon till kråkbär/ljungtyp och bottenskikt av 

varierande mager renlavs till friskmossetyp. Fuktigheten är övervägande torr. Markprofilen har 

mycket tunt humuslager och annars vad man kan förvänta sig på mager starkt brandpåverkad mark. 

Myrmarken är blöt, mager och av lågstarrtyp med inslag av hjortron och öppen vitmossa. En liten 

vattenspegel finns som liksom bäcken står för öppen vattenyta om än mycket liten. 



Naturvärden 

Ungskogen har i princip inga naturvärden alls. Enstaka naturelement finns i form av medelålders 

miljöträd och brandstubbar men de håller inget nämnvärt naturvärde eller känslig flora. Kantzonen 

mot sjön är likåldrig och uppkommer efter brand i slutet av 1800-talet. Den är utsatt för enstaka 

gallringsingrepp men tämligen orörd. Den klassas med tämligen högt naturvärde och landskapsvärde 

som en zon mot vattnet. Den förutses lämnas mer eller mindre intakt men håller i sig inte högre 

värden än att smärre ingrepp knappast kan skada. Funktioner värda att nämna är generell fälla för 

läckage av näringsämnen till sjön, fågelliv och framförallt en kuliss som höjer områdets estetiska 

kvaliteer. 

Den lilla myrmarken saknar påtagliga naturkvaliteer i 

sig. Den är påverkad av den hårda avverkningen som 

skett på närområdet men odikad och relativt ostörd. 

Den ingår också i ett större myrkomplex i landskapet 

som sammanlagt har tämligen höga värden. Den 

förutses lämnas fri från ytterligare påverkan och är 

inte intressant för exploatering. 

Vad som gett området sitt namn är stora förekomster 

av pors i strandkanten som här har sin NO-liga 

utbredningsgräns. Förekomsten kan knappast hotas 

av exploatering och har inte nämnvärd känslighet. Ingen annan förekomst av känslig eller hotad flora. 

Inte heller någon påträffad notering i databaser som påverkar detta område. 

Kulturvärden 

Inga gamla kulturlämningar påträffades. Inga fynd finns heller i Länsstyrelsens databas. 

Landskapsvärden 

Området är inte på något sätt belägen i frekventerat område eller turistiskt intressant idag. 

Strandlinjen har inget rörligt friluftsliv förutom som båtplats för markägaren. Däremot utgör den 

tunna kantzonen äldre skog ett visst skydd för sjöns landskapsvärde. 

Sammanfattning 

Områdets i sammanhanget mycket låga naturvärden bör utgöra en mycket bra grund för en turistisk 

exploatering. Det är inte ofta man hittar så bra förutsättningar att höja ett områdes status för 

besöksnäringen utan att andra värden sätts på spel. Även skogligt kan området ses som mer eller 

mindre ointressant. Det som bör anpassas för minsta möjliga påverkan är att myrmarken liksom det 

lilla bäckflödet inte skadas och att kantzonen äldre tall mot sjön hanteras varsamt. Vägledande här 

bör då vara att synintrycket från sjön syns vara en sammanhängande högre trädridå. Synintrycket av 

mer bebyggelse kan knappast störa då sjön redan är så ianspråktagen av fritidshus. Dessutom är 

viken relativt skyddad från insyn. Det gör att de synliga husen och anläggningarna bör uppfattas som 

ganska diskreta. 

 

 


