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Naturvärdesinventering (NVI) – Vid Hagfors, Hagfors kommun, inför ledningsdragning, 2022 

Naturvärdesobjekt nr 11  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt naturvärde Skog och träd Barrblandskog Högt biotopvärde Visst artvärde 

 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturskogsartad barrskog i sluttning, med äldre träd och riklig 
förekomst av död ved i olika dimensioner och grad av 
nedbrytning. Förekomst av vedlevande skalbaggar och rikligt 
med spår från spillkråka (som även observerades).  

Thomsons trägnagare, vågbandad 
barkbock, bronshjon, spillkråka (NT), 
kattfotslav, orre (spår), tofsmes. 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Naturskog i västvänd, blockig brant. Äldre träd av både tall och 
gran, enstaka tallar flera hundra år, många granar senvuxna. 
Riklig förekomst av död ved, utöver äldre torrakor av tall och 
senvuxna granar finns en stor mängd nydöd gran tack vare 
angrepp från granbarkborre, flera av dessa har redan vält. Det 
förekommer även lågor av tall och gran i olika framskridna 
nedbrytningsstadier. Enstaka spår från brand förekommer. 
Marken är både blockrik och har berg i dagen, med en blandning 
av väggmossa och olika renlavar. Fältskiktet är ganska glest med 
en blandning av ljung, blåbär och lingon samt inslag av gräs. 
Förekomsten av äldre tall, ca 150 år, fortsätter öster om objektet, 
men skogen har nyligen gallrats och hyser inte samma 
naturvärden som skogen i slänten. Skogen i dalen (V om 
objektet) utgörs av granplantering utan förhöjda naturvärden. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 1,05 

Inventerare 

Josefina Pehrson 

Inventeringsdatum 

2022-08-30 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesinventering (NVI) – Vid Hagfors, Hagfors kommun, inför ledningsdragning, 2022 

Naturvärdesobjekt nr 12  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt 
naturvärde 

Skog och träd Sumpblandskog Påtagligt 
biotopvärde 

Visst artvärde 

 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Hög och jämn luftfuktighet, bäckmiljö. Allmän förekomst av död 
ved, något högre trädålder, enstaka gammal klibbal, 
naturskogsartat med flerskiktning och andra goda strukturer. 
Livskraftiga förekomster av medelgoda signalarter bland 
vedskalbaggar och lavar. Tydligt artrikare än omgivande 
områden.  

Rostfläck, bronshjon, vågbandad 
barkbock, thomsons trägnagare, troliga 
spår från mindre hackspett (NT), samt den 
svagare signalarten missne. 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Sumpskog med mindre, starkt meandrande bäckfåra. Trädskikt 
dominerat av gran med inslag av tall, klibbal och gråal. 
Bottenskikt med björnmossa och vitmossor, fältskikt med starr, 
ekorrbär, hultbräken, mossviol, bärris, kråkklöver och olika gräs. 
Vid sidan av bäcken finns även andra avsnörda vattensamlingar. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 0,51 

Inventerare 

Frida Nettelbladt 

Inventeringsdatum 

2022-08-29 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesinventering (NVI) – Vid Hagfors, Hagfors kommun, inför ledningsdragning, 2022 

Naturvärdesobjekt nr 13  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt 
naturvärde 

Skog och träd Sumpblandskog Visst biotopvärde Visst artvärde 

 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Senvuxna granar och en del relativt gamla träd. Naturligt 
strukturerad skog, men mycket litet objekt och starkt påverkat av 
avverkning intill. Rikliga gnag av flera naturvårdsarter bland 
vedlevande skalbaggar, ett par medelgoda signalarter bland 
lavar.  

Vågbandad barkbock, bronshjon, 
thomsons trägnagare, garnlav (NT), 
nästlav, tjäder (spår från, kan vara lämplig 
spelplats). 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Sumpskog med tall och gran, enstaka klibbal och glasbjörk. 
Fältskikt med skogsbjörnmossa, vitmossor, bärris, tuvull och 
starr. Rikligt med blodlav tyder på hög och jämn luftfuktighet.  

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker  0,44  

Inventerare 

Frida Nettelbladt 

Inventeringsdatum 

2022-08-29 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesinventering (NVI) – Vid Hagfors, Hagfors kommun, inför ledningsdragning, 2022 

Naturvärdesobjekt nr 14  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt 
naturvärde 

Myr Öppna mossar och 
kärr 

Påtagligt 
biotopvärde 

Visst artvärde 

 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig myrmark mellan två sjöar med typisk artsammansättning. 
Delvis helt öppen och delvis med stort inslag av martallar och 
död ved.   

Talltita (NT), tofsmes samt några arter 
som indikerar opåverkade fattigmyrar: 
småsileshår och vitag. 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Myrmark mellan två sjöar som är gungflyartad mot västra sjön 
och något fastare/torrare och med martallar i östra delen. Vissa 
martallar är äldre och torrakor förekommer här och var. I de 
fuktigare delarna utgörs fältskiktet av tuvull och markskiktet av 
vitmossor, rundsileshår, tranbär och rosling. På torrare mark 
ljung, hjortron, kråkbär, lingon och blåbär samt dvärgbjörk och 
markskiktet har inslag av islands- och renlavar. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker  2,22 

 

Inventerare 

Josefina Pehrson 

Inventeringsdatum 

2022-08-31 

Bild  Övriga kommentarer  

 

 

 



 

 39 

Naturvärdesinventering (NVI) – Vid Hagfors, Hagfors kommun, inför ledningsdragning, 2022 

Naturvärdesobjekt nr 15  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt 
naturvärde 

Myr Öppna mossar och 
kärr 

Visst biotopvärde Visst artvärde 

 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Myrmark med naturlig struktur, inga tecken på igenväxning eller 
kvävenedfallspåverkan. Dock bör det finnas betydande 
hydrologisk påverkan från avverkning av skog precis intill. Del av 
ett lite större komplex med tjärnar, myr och myrskog. Naturlig 
artsammansättning för naturtypen. Typisk fattigmyrflora med ett 
antal arter vitmossor och typiska kärlväxter. Livsmiljö för orre 
(dock för litet för att hysa spelplats).  

Orre samt några arter som indikerar 
opåverkade fattigmyrar: kallgräs och vitag. 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Liten naturlig fattigmyr med omgivande bård av myrtallskog, med 
martallar. Fältskikt med bl. a. rosling, dvärgtranbär, odon, rikligt 
med vitag och en del kallgräs i blötare partier. Bottenskikt med ett 
antal olika arter av vitmossor, myrbjörnmossa och rundsileshår. 
Myren har gungflyn och tidvis stående vatten centralt. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 2,02 

Inventerare 

Frida Nettelbladt 

Inventeringsdatum 

2022-08-29 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesinventering (NVI) – Vid Hagfors, Hagfors kommun, inför ledningsdragning, 2022 

Naturvärdesobjekt nr 16  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt 
naturvärde 

Skog och träd Sumpblandskog Påtagligt 
biotopvärde 

Visst artvärde 

 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Blandskog av naturlig karaktär med varierad trädsammansättning 
och ålder. I bäckravin med bitvis sumpig mark (svämplan vid högt 
vattenflöde). Livsmiljö för vedlevande skalbaggar, hackspettar 
och groddjur.  

Vågbandad barkbock, vanlig groda, 
spillkråka (NT). 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Sumpblandskog i bäckravin med dominerande gran och klibbal, 
samt inslag av björk och tall. Varierad trädålder och förekomst av 
död ved, både stående och liggande. Flera nya vindfällen som 
ligger över bäcken. I markskiktet vitmossor med inslag av vägg- 
och bäckpraktmossa mfl. Fältskiktet varierat med blåbär, 
ekorrbär, kabbeleka, skogsfräken, tuvull och gräs. I östra delen 
av objektet är terrängen mer flack med ett svämplan där det står 
vatten i hålor. Negativ påverkan från ett nytaget hygge alldeles 
fram till bäcken. Endast en smal, gles trädrad har lämnats där 
flera av granarna redan har vält. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker  0,66  

Inventerare 

Josefina Pehrson 

Inventeringsdatum 

2022-08-29 

Bild  Övriga kommentarer  

 

 


