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Inventeringen 
Med anledning av skidtunneln MidSweden365 har planer på att utöka sin verksamhet så genomförs 

denna naturvärdesinventering som också inkluderar en fågelinventering. 

Naturvärdesinventeringen genomfördes av Lars-Olof Grund den 12 april och 13 maj 2021. 

Inventeringen har gjorts med utgångspunkt i Svensk standard för naturvärdesbedömning, SS 199000: 

2014. När det gäller tidpunkt har inte standarden till fullo följts. Den första inventeringen gjordes på 

snö, i första hand som en fågelinventering för att få med stannfåglarna som börjar häcka tidig. Även 

denna tidiga inventering gav mycket information om biotoperna och naturvårdarter hittades. Under 

den andra inventeringen var det snöfritt och då eftersöktes ytterligare naturvårdsarter och andra 

arter. Fältskiktet undersöktes också men endast lite av vegetationen hade kommit upp.  Alla fåglar 

noterades noggrant på samma sätt som under den första inventeringen. Detaljgraden på 

inventeringen är översikt enligt, SS 199000: 2014, sid.13. men vissa objekt som branten är inventerad 

på detaljnivå. Samtliga foton är tagna i området och av författaren. 

Vanliga arter (björkeldticka, klibbticka, vedticka, sälgticka, violticka, fnösketicka, skägglav, kort 

skägglav, grå tagellav, blåslav, granlav, vedlav, stocklav, väggmossa, husmossa osv.) nämns bara i 

undantagsfall t.ex. för att ge en helhetsbild av en viss flora i en biotop. Arter som är inte är 

naturvårdsarter men är mindre allmänna, tas upp. Inventeraren har goda kunskaper om fåglar, 

insekter, växter, lavar, svampar men är sämre på mossor.  

I fågelinventeringen har biotoperna undersökt och bedömts utifrån vilket värde de kan ha för 

rödlistade fågelarter och fågelarter i bilaga 1 fågeldirektivet. Dessa naturvårdsarter redovisas och 

bedöms i första hand och vanligt förekommande arter som t.ex. talgoxe, bofink, rödhake m.fl. nämns 

endast till art. Samma häckningsindikationer som används under en häckfågeltaxering t.ex. om fågeln 

sjunger, varnar, bygger bo o.s.v. noterades. Utöver observation har andra spår eftersökts som t.ex. 

spillning, fjädrar, hackmärken, gamla bohål, vaskgropar m.m. Extra spaning har gjorts mot branten 

eftersom den kan vara attraktiv för rovfåglar. Fågelinventeringen har pågått under längre tid än 

normalt eftersom biotoperna har undersökts samtidigt. Fåglar i omgivningarna har medtagits för att 

få en bättre helhetsbild av fågelfaunan. En annan orsak är att fåglar kan ha revir som bara delvis 

hamnar i inventeringsområdet men råkar befinna sig utanför det under inventeringen. 

 

Definitioner och ordförklaringar  

Rödlistekategorierna är hämtade från artfakta Artdatabankens SLU:s hemsida  

RE – Nationellt utdöd 

CR – Akut hotad, löper extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd.  

EN – Starkt hotad, löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd.  

VU – Sårbar, löper hög risk att dö ut i vilt tillstånd.  

NT – Nära hotad, arten är nära att uppfylla kriterierna för någon av kategorier ovan, nu eller i en nära 

framtid. 

DD – Kunskapsbrist, tillräckliga kunskaper saknas för att kunna göra en bedömning av 

utdöenderisken 

LC – Livskraftig 
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värdeelement – i SS 199000:2014, sid 11 är ”element av positiv betydelse för biologisk mångfald” och 

element är ”urskiljbar mindre del av en biotop” t.ex. träd el. block, SS 199000:2014, sid.21.  

S – signalart enligt Skogsstyrelsens signalartslista för kärlväxter eller Skogsstyrelsens Signalartsflora 

med svampar, lavar och mossor. 

B1 – fågelart som finns med i bilaga 1 i fågeldirektivet, Natura 2000, EU, för vilka särskilda 

skyddsområden skall avsättas. 

naturvärdesobjekt – ”i en naturvärdesinventering avgränsat geografiskt område med naturvärde, 

som utgörs av en dominerande naturtyp och som kan bedömas till en och samma naturvärdesklass” 

enl. SS 199000:2014, sid 9. enl.  

naturvårdsart – ” art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild 

betydelse för biologisk mångfald” enl. SS 199000:2014, sid 8. 

naturvårdsarter – ”är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter, 

ansvarsarter, signalarter och nyckelarter.” enl. SS 199000:2014, sid 8. 

orkidé – notera att alla orkidéer är fridlysta och det krävs dispens för att man ska få exploatera ett 

sådant område.  

ålder på skog: hygge = 0-9 år (obs. en granungskog på t.ex. 15 år kallas ofta hygge) yngre skog = 10-49 

år medelålders skog = 50-119 år äldre skog = 120 år - och uppåt  

låga = dött liggande träd  

högstubbe = dött avbrutet/kapat stående träd 
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Resultat 
Inventeringsområdet är kraftigt påverkat genom tidigare exploatering och skogsbruk. Ingen 

sammanhängande äldre skog finns. Överlag är naturvärdena obetydliga men ett naturvärdesobjekt 

har identifieras. Redovisningen görs områdesvis. Först redovisas områdena norr om järnvägen från 

öster till väster och sedan områdena söder om järnvägen. 

 

Vägsträckning till Björkbergets topp 

 
Befintlig skogsbilväg och mindre väg (fyrhjulingsväg?) som utgår från denna och fortsätter till toppen. 

Förslaget är att utgå från befintlig väg, se foto ovan och sedan ungefär följa gränsen mellan Oppne 

1:101 och Gällön 1:50. Strax norr om gränsen finns en iordninggjord mindre väg, kanske en 

fyrhjulingsväg, som går från befintlig grusväg till området på toppen, se foto ovan. Detta område 

inventerades endast under inventering 2. 



5 
 

Den befintliga grusvägen kantas av hyggen och ungskogar. Närmast vägen finns sly av björk, sälg och 

ibland al. Området är kalkpåverkad. Intill vägen på ett ställe är det ruderatmark med uppkommande 

kirskål och parksallat. Andra trivialväxter som smultron, maskros, daggkåpa, hundkex, älgört, m.fl. 

finns längs vägen. Längs den mindre vägen, i skogskanten finns t.ex. ärenpris, linnea och harsyra. Vid 

den mindre vägen växer gallrad medelålders barrskog som växlar mellan gran- och talldominans, 

enstaka äldre granar förekommer. Riktigt stora flyttblock finns utspridda i terrängen. 

Fåglar (utom rödlistade eller och arter i bilaga 1): bofink, grönsiska, blåmes, taltrast, dubbeltrast, 

större hackspett, lövsångare, gransångare, rödhake, järnsparv, trädpiplärka, ringduva, gärdsmyg och 

korp. 

Naturvärdesobjekt, naturvårdsarter och värdeelement: Skuggblåslav S finns rikligt på skuggsidan av 

ett stort flyttblock. Blocket ligger på ett hygge nära vägen. Den indikerar fuktig miljö och ibland kan 

man hitta rödlistade arter där den finns. Nära den mindre vägen hittades en för Jämtland ovanlig 

skinnsvamp, fagerskinn Peniophora lauerentii på björkved (gren). Den är rätt ovanlig i hela landet 

men visar inte på några direkta naturvärden. Tickmussling Antrodia heteromorpha på granstubbe kan 

också nämnas. Den är lite ovanligare än de trivialaste arterna och har ibland räknats som signalart. 

Fagerskinn Peniophora laurentii, ett skinn med få fynd i Jämtland. 

I östra delen kring befintlig väg finns kalkindikatorer som kransmossa, ängsgentiana (vinterståndare) 

och blåsippa S men äldre skog saknas där, så då räknas det inte som kalkbarrskog. Kalkbarrskog är en 

värdefull biotop med många rödlistade arter av storsvampar t.ex. spindlingar och taggsvampar. 

Fåglar. 3 par rödvingetrast NT, 1 par björktrast NT, grönfink EN, Järpe B1, orre B1 och pärluggla B1. 

Rödvingetrast är en skogsart som främst har minskat söderut. Björktrast är ingen storskogsart utan 

häckar helst i skog kring öppna områden som ängar, åkrar, trädgårdar m.m. Ett par observerades 

flyga över vägen norrut. De kan ev. ha hållit till på ett hygge men det är också ganska stora öppna 

områden kring vägen. Grönfinken är inte heller någon utpräglad storskogsart utan är kulturgynnad 

och häckar gärna nära bebyggelse. Den började etablera sig i Jämtland på 1970-talet och ökande 

kraftigt, så i början av 1990-talet hade den blivit ganska vanlig. Nu har den minskat kraftig p.g.a. 

sjukdom. Järpen finns i minst 2 par, troligen finns det fler eftersom spillning återfanns på flera ställen. 

Järpen gillar täta granskogar där det finns bäckar och fuktstråk med al. Alknoppar är tillsammans med 

björkknoppar den viktigaste födokällan vintertid för järpen. Längs den mindre vägen hördes en 

järptupps spelläte, ytterligare 1 ex. observerades och spillning hittades på flera ställen. Ibland finns 

det ett dike/bäck med alar intill den mindre vägen. Under första inventeringen observerades i 

orrtupp i sydsluttningen nedanför, nästan vid stora vägen (väg 568). Troligtvis var den där på 
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födosök. Det finns björkar där som den kan ha provianterat på. Under häckningstid är myrar en viktig 

faktor för orren. Spelen kan äga rum på andra ställen än myrar som vändplaner, hyggen, isar, 

ängsmarker intill skog m.m. Inga större myrar finns på Björkberget och inga tecken på spelplatser har 

hittats som t.ex. spillning. Pärluggla påträffades i en talltorraka med gammalt spillkråkehål. En 

begränsande faktor för den är naturliga bostadstäder. Den vanligaste bostaden är ett gammalt 

spillkråkebo.  

Bedömning: Biotoperna har inga speciella värden och använder man befintliga vägar minskar man 

påverkan genom att mindre skog behöver avverkas. Torrakan med spillkråkehål är ett värdeelement. 

De uppvuxna alarna vid den mindre vägen är ett värdeelement. 

Hänsyn: Spara talltorrakan där pärlugglan häckade och om döda träd/högstubbar med hackspettshål 

skulle hamna i vägdragning, spara också dessa. Man kan sätta upp pärluggleholkar för att stödja 

pärlugglan. Om den mindre vägen görs om till bilväg, är det värdefullt om alar sparas för järpens 

skull. När vägen ska breddas/iordningställas kan man bredda den på den sidan där inte alarna vuxit 

upp. 

 

Björkbergets topp, boendeområde 

 

Området består av ett hygge med sparade frötallar. Den kommer upp plantor av tall, gran och björk. 

Fältskiktet består av lingontyp på frisk mark, fläckar med ljung finns. Stora flyttblock finns utspridda 

över ytan. En del av blocken är täckta med renlavar (grå och gulvit), fönsterlav, pigglav och mossor. 

Mot branten finns det glest med tallar och i övrig är det granskog runt om. Direkt nordväst om 

området och ner mot branten, finns lite äldre granskog med björk och lite aspar. Ännu längre bort 

blir det klen medelålders granskog med enstaka äldre granar och tallar. 

Fåglar allmänt (ej rödlistade eller och arter i bilaga 1): kungsfågel, bofink, grönsiska, dubbeltrast och 

taltrast. I granskogen nordväst om toppen finns hackmärken av större hackspett. 

Naturvärdesobjekt, naturvårdsarter och värdeelement: Järpe B1 och orre B1. Under både 

inventeringarna noterades en järptupp i den norra delen av hygget nära granskogen. Den 

provianterade antagligen där och häckar i den täta granskogen norr om hygget. Den håller ofta till på 

marken och åt troligtvis björkknoppar på uppkommande sly. Ytterst lite äldre orrspillning hittades på 

barmarken under inventering 2. Den har också troligtvis bara provianterat där tillfälligt. Under båda 
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inventeringarna, på skarsnö (inv.1) och på barmark (inv.2) eftersöktes spillning efter skogshöns, 

särskilt efter tjäder ifall hygget skulle vara en spelplats för den.  

Bedömning: Biotopen (hygget med frötallar) är av obetydligt naturvärde.  

Hänsyn: ingen föreslagen. 

 

Branten med bäck 

Branten i norra delen och i södra delen. 

Branten är den unikaste biotopen i området och den biotop som har undersökts noggrannast. 

Branter har potential för rödlistade arter av t.ex. lavar och rovfåglar. Den undersöktes under båda 

inventeringarna. Branten är sydvästexponerad och har mycket lodytor och en del hyllor vilket är bra 

för rovfåglar. Exponeringen gör den torr och varm vilket gör i genomsnitt sämre för rödlistade 

kryptogamer (t.ex. mossor och lavar). Branten består av någon sur bergart. Branten är mer eller 

mindre beskuggad av ett trädskikt utom närmast vid skidtunnelns ingång och längst i nordväst där 

det är ett hygge. I själva branten växer en del tallar, varav enstaka är äldre. En mindre bäck rinner 
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nedan branten och ut i Revsundssjön. Vid bäcken finns ett litet område med en liten göl och lövrik 

blandskog av sälg, björk, al och gran. Området har sparats vid en tidigare avverkning. 

Lavfloran har typisk flora för näringsfattigare bergarter: ägglav sp., grönt gulmjöl, mjöllav, vinterlav, 

färglav, letlav, krumlav, finflikig sköldlav, glänsande sköldlav, svart sköldlav och spatelbrosklav. Några 

mossor i branten identifierades: cypressfläta, skogssidenmossa och opalmossa. De vanliga 

ormbunkarna stenbräken och stensöta växer i branten. Där det förekom sippervatten (extra näring) 

ovanifrån samt längst i nordväst där branten är mer beskuggad, är lav- och mossfloran intressantare 

med rödlistade lavar, se nedan. I delen närmast Revsundssjön finns en ovanligt artrik flora av 

navellavar Umbilicaria (7 arter) för att vara inlandet, kanske fukt från sjön träffar branten? I fjällen 

och i kustområden finns det flest arter av navellavar. Arterna i branten är svedlav, glatt navellav, 

siktlav, nordlig navellav, ragglav, grå navellav och snabellav. Den sistnämda är ovanlig i inlandet utom 

i fjällen.  

Fåglar allmänt (ej rödlistade eller och arter i bilaga 1): Här har jag tagit med fåglarna på hygget 

nedanför branten i nordvästra delen. Övriga fåglar ingår i det som kallas aktivitetsområdet, se nedan: 

ringduva, gärdsmyg, domherre, bofink och korp.  

Arter övrigt: gullticka Skeletocutis amorpha på tallåga nedan branten, få moderna fynd i Jämtland. 

 
Gullticka Skeletocutis amorpha på tallåga. 

 

Naturvärdesobjekt, naturvårdsarter och värdeelement: Den sydvästvända branten har identifieras 

som ett naturvärdesobjekt. Den har bedömds till Visst naturvärde - naturvärdesklass 4. 

”Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där 

det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald…” enl. 

SS 199000:2014, sid 24. Här finns byggnader och betongfundament direkt mot branten samt en lång 

järntrapp intill branten. Området har också många tusen besökare under ett år.  

Motivering: Branten är ett Natura 2000 -habitat (8220 silikatbranter), har 2 rödlistade arter, 3 

signalarter, artrik flora av navellavar, födosöksområde för järpe B1 och är en potentiell 

häckningsplats för rovfåglar. Se mer info nedan. 

Längst i nordväst där branten tar slut finns ett ställe med sippervatten. Där växer det skrovellav NT, 

garnlav NT och rikligt med skuggblåslav S på klippväggen. Garnlaven NT finns även på granar intill och 
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skrovellav NT finns också på en sälg tillsammans med signalarterna bårdlav S och stuplav S. Längst 

ner i sydost växer skrovellav NT och bårdlav S på ett fuktigt ställe i brantens lodyta och på block intill.  

Järpspillning B1 hittades på flera ställen vid bäcken, så det är ett viktigt födosöksområde på vintern. 

Inga individer påträffades där under inventeringarna så de häckar antagligen inte just här. Inga 

tecken på att någon rovfågel har sin boplats i branten hittades. Inga rovfåglar observerades och inga 

tecken på att fågelgödsel runnit ut över någon klipphylla observerades. När så är fallet skapas en 

speciell lavflora som syns på långt håll. Inventerare vistades under branten lång tid, då han gick längs 

hela branten och på höjden ovanför under båda inventeringarna. Även spaning med kikare gjordes 

upp mot branten. Branten är en gammal häckningsplats för pilgrimsfalk. Den häckade där fram till 60 

–talet, enligt uppgift från artportalen. Genom Ulla Falkdalen Jämtlands ornitologiska förening, har jag 

fått info om de skyddande fynd som finns på artportalen, Artdatabankens, SLU:s 

rapporteringssystem. 

                                                                                                       
Järpspillning får en rödbrun ton (syns dåligt på bilden) på vintern när de äter mycket alhängen.  

Bedömning: Branten är en potentiell boplats för rovfåglar t.ex. pilgrimsfalk, berguv och stenfalk. Att 

branten är sydvästexponerad är en fördel för rovfåglar. De vill ha branter med värme för att klara 

häckning. Många aktiviteter finns nedan branten med tusentals besökare till skidtunneln. Under vår-

försommar-sommar då rovfåglarna anländer och häckar är aktiviteterna i snitt lägre. Pilgrimsleden 

går också nära branten. Det är svårbedömt hur mycket dessa aktiviteter påverkar rovfåglarnas vilja 

att häcka i branten, och om aktiviteterna skulle öka ytterligare. Det största tänkbara hotet är nog om 

en rovfågel väljer att häcka i branten och man utövar bergsklättring där. Detta skrämmer bort de 

adulta (vuxna) fåglarna och då riskerar äggen att kallna. Om det finns pulli (ungar) kan de svälta eller 

kylas ner och dö. Pilgrimsfalken väljer ofta som klättrarna, de brantaste delarna. Mitt förslag är att 

om en häckning påbörjas av rovfågel eller korp där bergsklättring förekommer, så undantar man den 

delen helt från bergsklättring. Hur långt skyddsavstånd som behövs är svårbedömt, olika individer är 

olika känslig för störning. Det kanske är lättast att göra på plats om situationen uppstår. Det skulle 

kunna landa på ett avstånd på 100 meter. Branten är ca 500 m lång. Korpen kan ha betydelse för 

rovfåglarna eftersom de kan överta dess gamla bo. Jag känner till ett par fjällvråkar som häckade i en 

brant och använde ett gammalt korpbo som fanns på en klipphylla. 
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Aktivitetsområdet 

 

Området består av gallrad medelålders tallskog med fältskikt av lingontyp, 30-40-årig tallungskog 

med inblandning av gran, björk och sälg samt lite blandskog. Några större flyttblock finns. Bäcken 

nedan branten rinner sydost om aktivitetsområdet och ut i Revsundssjön. Ett stort upplag finns där 

man tillverkar flis. Asfaltsytor finns strax sydost om inventeringsområdet. 

Fåglar allmänt (ej rödlistade eller och arter i bilaga 1): gransångare, lövsångare, ladusvala, sädesärla, 

grönsiska, bofink och nötväcka. 

Naturvärdesobjekt, naturvårdsarter och värdeelement: rödvingetrast NT, en orrtupp B1 

observerades söder om väg 568, öster om aktivitetsområdet i en björk.  

Bedömning: Området har låga naturvärden. Rödvingetrasten är en art som minskat främst i södra 

Sverige och den befann sig på gränsen av området. En vanlig art i Jämtland. Orren (inv.1) befann sig 

utanför inventeringsområdet på vinterfödosök. Det är mycket osannolikt att den skulle spela inom 

inventeringsområdet, då det förekommer mycket störning från mänskliga aktiviteter.  

Hänsyn: se till att det blir kvar en skyddszon runt bäcken, helst 5 m eller mer på varje sida, om den 

delen ska exploateras. 
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Handel och boendeområde 

 

Ubyn 2:121. 

Området är ett hygge med frötallar, lövsly och unga granar.  

Fåglar allmänt (ej rödlistade eller och arter i bilaga 1): i området noterades talgoxe, gransångare och 

mellan väg 568 och järnväg blåmes, gulsparv och bofink. 

Naturvärdesobjekt, naturvårdsarter och värdeelement: rödvingetrast NT och grönfink EN. 

Bedömning: Området har låga naturvärden. Rödvingetrasten har minskat främst i söder och är en 

vanlig art i området. Grönfinken har minskat p.g.a en sjukdom som kom in till Sverige 2007. En art 

som började etablera sig i Jämtland på 1970-talet och sedan expanderade kraftig. I början på 1990-

talet hade den blivit relativt vanlig. Innan sjukdomen var den allmän i Jämtland. Den är inte ovanlig 

men inte alls lika allmän som förut. Den håller gärna till kring bebyggelse och kommer säkert att öka 

igen, om den övervinner sjukdomen.  

Hänsyn: se till att den sparade bården runt bäcken blir kvar. 

 

 



12 
 

Boendeområde södra sidan järnvägen 

 
Bäck i Ubyn 2:119 och gräsplanen i Ubyn 1:27. 

Ubyn 1:27 och del av Ubyn 2:119.  

Ubyn 1:27 utgörs till stor del av en gräsplan. På den norra långsidan finns aspar varav 4 är grova och 

en stor flerstammig sälg. Kanten av den södra långsidan av Ubyn 1:27 har medelålders granskog med 

kalkpåverkad mark, i skogen i fastighetsgränsen finns ett aldominerat område.      

Del av Ubyn 2:119 består till stor del av lövungskog men också medelålders granskog med björk, tall 

och al. En bäck/dike finns i den östra utkanten. Stranden vid Revsundssjön är för båda områden 

stenig, med stora stenar. 

Fåglar allmänt (ej rödlistade eller och arter i bilaga 1): blåmes, talgoxe, nötväcka, rödhake, bofink, 

lövsångare, ladusvala. Sjöfåglar: knipa, storskrake, fiskmås och vitkindad gås, två arter till finns under 

nästa rubrik. 

Naturvärdesobjekt, naturvårdsarter och värdeelement: björktrast NT, grönfink EN, drillsnäppa NT 

och storlom B1. Skogsbryn med en äng eller större gräsyta verkar vara något av en favoritbiotop för 

björktrasten. Den har en koloni här med 3 par. 

Bedömning: Björktrasten kommer sannolikt att minska här när gräsytan minskar. Om det nya 

området har kvar gräsytor kanske den kommer att finnas kvar, men i lägre antal. Grönfink är en 

vanlig art som blev rödlistad i den senaste rödlistan 2020 p.g.a. sjukdom. Drillsnäppan flög ut från 

strandkanten på Ubyn 1:27 där det finns träd. Det är en potentiell boplats. Storlom placerar boet 

”nästan uteslutande på småöar och skär, ofta nära vattenbrynet” (Artfakta, artdatabanken) och den 

är störningskänslig så den häckar nog inte vid denna strand. Det finns 3 tre öar i denna vik där den 

kan häcka.  

Hänsyn: Låt det gärna få finnas gräsytor till björktrasten. Om buskar och träd planteras kan man välja 

att plantera sådana med bär eller frukt som häggmispel, aronia, rönn, paradisäpplen, körsbär el. 

liknande. På detta sätt gynnar man björktrasten och andra fåglar som äter bär under höst och vinter. 
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På en del av Ubyn 1:27 finns träd vid stranden, lämna gärna 10 m skog från stranden och upp mot 

land för drillsnäppans och sjöfåglarnas skull. Drillsnäppan förlägger i regel sitt bo i gränsen mellan 

den steniga stranden och strandvegetationen, i skogsbrynet el. mer sällan en liten bit in i skogen. 

Simänder lägger också gärna sitt bo vid strandkanten. Spara trädbårder runt bäcken, gärna 5 m på 

varje sida. Spara om möjligt grova träd, särskilt lövträd. Detta gynnar hackspettar, många andra 

fåglar och insekter. 
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Bilaga 1 område för naturvärdesinventering och fågelinventering 

© Sweden Topo Maps. Rödstreckad linje visar fågelinventeringens omfattning och gul linje naturvärdesinventeringens. 

 


