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

Naturvärdesobjekt nr 17  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt 
naturvärde 

Skog och träd Skogbevuxen myr Påtagligt 
biotopvärde 

Obetydligt artvärde 

 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Relativt opåverkad myr med ett varierat trädskikt med inslag av 
död ved och senvuxna granar. Björkar med tickor. 

-   

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Risrik tallmosse med inslag av björk och gran, särskilt i kanterna. 
Både stående och liggande död ved förekommer i mindre 
omfattning. Fältskiktet domineras av odon, ljung och skvattram. 
Även dvärgbjörk, hjortron och ängsull förekommer. I västra 
kanten är det blött och mer sumpskogskaraktär med vitmossa 
samt senvuxen gran. Viss negativ påverkan av ett mindre 
skogsdike i sydvästra kanten. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker  0,62  

Inventerare 

Olle Kvarnbäck 

Inventeringsdatum 

2022-08-29 

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

Naturvärdesobjekt nr 18  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt 
naturvärde 

Myr Övrig myr Påtagligt 
biotopvärde 

Obetydligt artvärde 

 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Myr med någorlunda intakt hydrologi. Fuktstråk där djur kan söka 
vatten. 

-   

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Liten öppen myr som börjar växa igen med tall och björk. 
Hydrologi förefaller intakt med tillrinning från omgivande 
skogsmark. Fältskiktet domineras av starr, med inslag av 
vattenklöver, tranbär och hjortron. Trädskiktet är ungt och har 
inget påtagligt naturvärde ännu så länge. Taggstarr som är en 
typisk art för myrar förekommer.  

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker  0,33  

Inventerare 

Olle Kvarnbäck 

Inventeringsdatum 

2022-08-29 

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

Naturvärdesobjekt nr 19 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt 
naturvärde 

Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt 
biotopvärde 

Ej bedömt 

Motiv Naturvårdsarter 

Naturlig liten bäck i skogsmiljö. - 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Liten bäck genom produktionsskog och hygge. Inte uppenbart 
rätad och utgrävd. Botten med sten och sandblandad detritus, 
vattenlevande mossor som skapanior. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Längd (m) 

Preliminär 323 

Inventerare 

Frida Nettelbladt 

Inventeringsdatum 

2022-08-30 

Bild  Övriga kommentarer  

 

Bedömningen av vattendragen är 
preliminär eftersom ingen limnisk 
undersökning utförts. 
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Naturvärdesinventering (NVI) – Vid Hagfors, Hagfors kommun, inför ledningsdragning, 2022 

Naturvärdesobjekt nr 20 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt 
naturvärde 

Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt 
biotopvärde 

Ej bedömt 

Motiv Naturvårdsarter 

Inte påtagligt rätat eller utgrävt, naturligt bottensubstrat, troligtvis 
kontinuerligt vattenhållande utom på högsommaren. 

- 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Liten bäck, botten med sten, block, detritus och sand. Vegetation 
främst mossor, pellior på bankarna, granvitmossa, skapanior och 
skuggstjärnmossa i övrigt längs kanterna.  

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Längd (m) 

Preliminär 248 

Inventerare 

Frida Nettelbladt 

Inventeringsdatum 

2022-08-30 

Bild  Övriga kommentarer  

 

Bedömningen av vattendragen är 
preliminär eftersom ingen limnisk 
undersökning utförts. 
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Naturvärdesinventering (NVI) – Vid Hagfors, Hagfors kommun, inför ledningsdragning, 2022 

Naturvärdesobjekt nr 21 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt 
naturvärde 

Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt 
biotopvärde 

Ej bedömt 

Motiv Naturvårdsarter 

Naturlig bäck med allmänt med färsk död ved. Sand-och 
grusbotten. 

- 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Liten skogsbäck med sand-och grusbotten. Allmänt med lågor 
som ligger över bäcken, de flesta nyfallna. Bäcken omges av 
hyggen men ca 20 m bred remsa sparad kring bäcken. Bäcken 
slingrar sig fram och förefaller naturlig. Kring bäcken växer 
skogsfräken, kråkklöver, flaskstarr, skogssäv och kärrtistel. I 
mosskiktet främst vitmossor.  

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Längd (m) 

Preliminär 170 

Inventerare 

Olle Kvarnbäck 

Inventeringsdatum 

2022-08-31 

Bild  Övriga kommentarer  

 

Bedömningen av vattendragen är 
preliminär eftersom ingen limnisk 
undersökning utförts. 
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Naturvärdesinventering (NVI) – Vid Hagfors, Hagfors kommun, inför ledningsdragning, 2022 

Naturvärdesobjekt nr 22 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt 
naturvärde 

Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt 
biotopvärde 

Ej bedömt 

Motiv Naturvårdsarter 

Naturlig bäckmiljö med naturlig fåra och opåverkat lopp, bidrar 
med värden även till omgivande naturvärdesobjekt. 

- 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Starkt meandrande liten skogsbäck med höga brinkar, mestadels 
sandbotten. Brinkar täckta av pellia och bevuxna med framförallt 
hultbräken. En hel del död ved både i och omkring fåran, flera 
rotvältor som skapat små sandstränder och skarpa krökar.  

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Längd (m) 

Preliminär 503 

Inventerare 

Frida Nettelbladt 

Inventeringsdatum 

2022-08-29 

Bild  Övriga kommentarer  

 

Bedömningen av vattendragen är 
preliminär eftersom ingen limnisk 
undersökning utförts. 

 

  


