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viktig lokal för smålommen som häckar i flera 
av tjärnarna. Mot bakgrund av fågelförekom-
sten har flera platser i östra delen av områ-
det bedömts som tveksamma eller olämp-
liga. Bedömningen av flera av dessa platser 
baseras på hänsyn till häckande smålom. 
Kunskapsläget om vad som är rimlig hänsyn 
är dock långtifrån tillfredställande.
 Det förslag som utretts bedöms som svårt 
att genomföra med tillräcklig hänsyn till natur-
miljö och fågelförekomst. Under förutsättning 
att vägar och platser justeras med hänsyn till 
naturmiljön och att hänsyn tas till i området 
förekommande fågelarter bedöms parkens 
påverkan på områdets naturvärden som ac-
ceptabel. 
 Utredningen resulterade i att sexton lämnin-
gar registrerades. Tre av dessa bedömdes som 
fasta fornlämningar, resterande som övriga 
kulturhistoriska lämningar. De lämningar som 
framkom utgör inget hinder för den planerade 
exploateringen. Hänsyn bör visas genom att 
vägdragningar och verksplaceringar justeras 
så att lämningarna kan kvarligga på plats. Pro-
jektet kan ha en positiv inverkan på bevarande 
och utveckling av gårdsmiljöer knutna till finn-
markshistorien.

Sammanfattning
Med anledning av planerad vindkraftsutbyg-
gnad har Rio Kulturkooperativ utfört en kul-
turmiljöutredning och naturvärdesbedömn-
ing inom nordöstra delen av Årjäng kommun. 
Utredningsområdet omfattar endast den fy-
siska påverkan inom den planerade vindpar-
ken. I anslutning till området finns Glaskogens 
naturreservat. Påverkan på detta och andra 
intressen utanför utredningsområdet omfattas 
dock inte av denna rapport. Rapporten innefat-
tar också resultaten från den fågelinventering 
som beställts av projektören.  
 Inom området har vid naturinventeringen 
kunnat konstateras att områdets naturvärden 
främst är knutna till våtmarksmiljöer, äldre 
skogsbestånd och fågelliv. En koncentration 
av värdefulla miljöer finns i de centrala delarna 
av Mörtnäsområdet och i den östra delen av 
utredningsområdet som angränsar till Glasko-
gens naturreservat. Området runt Svenskmy-
rarna är särskilt värdefullt. Flera verk i eller i 
närheten av Svenskmyrarna är olämpliga eller 
tveksamma från naturvårdssynpunkt. Det kan 
vara på grund av verkens placering, på grund 
av vägdragningen för att komma till platsen, 
eller på grund av närhet till skyddsvärda fågel-
miljöer. I  Djuvområdets centrala och västra 
delar berörs inte känsliga miljöer i samma ut-
sträckning men även här förekommer på några 
platser känsliga fågelarter. Utredningområdets 
södra del, Rishöjden, är inte lika rikt på våt-
marker och äldre skogsmiljöer men utgör en 

Projekt Mörtnäs, Djuv och
Rishöjden, Årjängs kommun
Arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning



Ill. 1. Översiktskarta över de planerade delområdena, från norr till söder, Mörtnäs, Djuv och Rishöjden.
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Inledning
Utredningen av projekten Mörtnäs, Djuv och 
Rishöjden har gjorts som ett sammanhäng-
ande projekt då Länsstyrelsen i Värmland har 
efterfrågat en samplanering av dessa vind-
parksområden. Föreliggande projekterings-
förslag, oktober 2008, har omfattat en maxi-
mal etablering av femtioåtta verk. Utredningen 
har visat på att det finns påtagliga motstående 
intressen inom delar av de projekterade om-
rådena. Resultaten har kommunicerats med 
projektörerna. Dessa har bedömt att vissa 
justeringar av föreliggande förslag bör göras. 
Denna utredningsrapport kan därför komma 
att behöva kompletteras beroende på hur om-
fattande dessa justeringar blir. 

Syfte
Rio Kulturkooperativ har på uppdrag av Rab-
balshede Kraft AB och Eolus Vind AB utfört en 
arkeologisk utredning och naturvärdesbedöm-
ning inom område för vindkraftsutbyggnad be-
läget inom i Årjängs kommun, Värmlands län.
 Primärt syftade utredningen till att utreda 
förekomsten av okända fornlämningar och 
kulturhistoriska lämningar inom utredningsom-
rådena. Utredningen hade också i uppgift att  
översiktligt inventera och bedöma naturmiljö-
erna inom och i anslutning till utredningsom-
rådena, se ill 1, 9, 11 och 13. Syftet har inte 
varit att bedöma påverkan på landskapsbild 
eller friluftsliv. 

Avgränsning och metod
Utredningen omfattar geografiskt endast det 
direkt berörda området. Bedömningen av hur 
en etablering påverkar värden utanför projek-
tområdet sker inom ramen för MKB-arbetet 
(miljökonsekvensbeskrivning). 
 Arbetet har bedrivits i form av arkivstudier 
samt fältstudier. Verksplatser och vägsträck-
ningar har fältinventerats med avseende på 
förekomst av tidigare okända fornlämningar, 
allmän naturmiljö och lämplighet att exploat-
era platserna. Kulturlämningar och naturhän-
synspunkter har mätts in med DGPS vilkas 
noggrannhet har efterberäknats för större nog-
grannhet. 

 Fågelfaunan har inventerats separat. Sju tax-
eringslinjer lades ut med en kilometers mellan-
rum i nord-sydlig riktning över vindområdet. Un-
der första delen av inventeringen, 7-11:e maj, 
skedde räkning av fåglar var 400:e meter längs 
linjerna. Under 7 minuter vid varje punkt note-
rades alla observerade fåglar. Samtliga besök-
ta punkter noterades i RT90 med hjälp av GPS 
(Garmin 60). Vid inventeringens senare del, 
22-29:e maj, användes en modifiering av den 
metod som används  nationellt för att inven-
tera standardrutter: en kombinerad linje- och 
punktaxering. Längs en linje med längden en 
kilometer noterades alla fåglar som observe-
rades under gång utmed linjen. Vid punkterna 
skedde dokumentationen på samma sätt som 
vid första inventeringstillfället, men med ett av-
stånd på en kilometer mellan punkterna. Punk-
ter och linjer redovisas i bilaga 4. Utöver detta 
besöktes de tjärnar och myrar som utifrån kar-
ta bedömdes som intressanta för vissa arter 
som finns upptagna i bilaga 1 till EU:s fågeldi-
rektiv och som kan vara känsliga för vindkrafts-
etableringar. Detta gällde smålom, ljungpipare, 
grönbena och trana. Under hela inventerings-
perioden noterades samtliga observationer av 
orre, tjäder och rovfåglar speciellt. 
 Vid bedömningen av en plats lämplighet för 
vindkraft, med avseende på fågellivet, har fo-
kuserats på arter som kan anses vara käns-
liga för etablering av vindkraft samt som är 
upptagna  i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv. 
 Några stickprovsundersökningar av fladder-
musfaunan gjordes. Dessa utfördes med hjälp 
av detektor längs vissa befintliga vägar och vid 
ett fåtal tjärnar och våtmarker centralt i områ-
det. 

Naturmiljö
De studerade områdena domineras av barr-
skog, våtmarker och mindre sjöar. Fågellivet är 
rikt med bland annat lommar, skogshöns och 
rovfåglar. Områdena är till stora delar oexploat-
erade, men påverkade av modernt skogsbruk. 
 Det studerade området omges av värdefulla 
områden som riksinresset för naturvård och 
Natura 2000-områden. Dessa omfattas inte 
av studien. 



Ill. 2. Naturmiljöer vid Mörtnäsområdet. Riksintresse för naturvården; naturrreservat; länsstyrelsens våtmarksin-
ventering; skogliga biotoper registrerade hos Skogsstyrelsen.
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Ill. 3. Naturmiljöer vid Djuvområdet. Riksintresse för naturvården; naturrreservat; länsstyrelsens våtmarksinvente-
ring; skogliga biotoper registrerade hos Skogsstyrelsen. För teckenförklaring se ill 2.

 Nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskog-
ar förekommer spritt i området. En nyckelbi-
otop omfattas av naturvårdsavtal. 
 Våtmarker förekommer rikligt över hela områ-
det, med en koncentration i de norra och östra 
delarna. Ett objekt, Svenskmyrarna, har klass 
1 i Våtmarksinventeringen. Svenskmyrarna är 
ett variationsrikt myrkomplex som består av en 
mosaik av soligena (sluttande) kärr och mos-
sar av nordlig typ. Kärren överväger i myrkom-
plexets östligaste del samt sydost om Likstad-
mossen. Likstadmossen och en myr ett stycke 
öster om denna består av relativt plana tallbe-
vuxna mossar av nordlig typ. I övrigt dominerar 
svagt sluttande mossar av nordlig typ som är 
öppna och drågrika. Hela myrkomplexet är my-
cket flikigt och uppsplittrat av fastmark. Det 
påverkas något av angränsande hyggen, men 
är i stort sett orört. Enligt klassificeringen i in-
venteringen innehåller klass 1 objekt som har 
ytterst höga naturvärden och bör bevaras för 
all framtid.
 Det finns också två klass 2-objekt: en myr 
nordnordväst om Krokvattnet och en myr mel-
lan Stensjön och Abborrtjärn. Spjutmossen, 

Lilla Koppartjärn, Holmesmyrarna, Krokvat-
tenmossen, Lindräckan, Kotjärnsmyren och 
en myr sydväst om Stensvattnet är alla av 
klass 3. Klass 2 innehåller objekt med höga 
naturvärden. De ska så långt möjligt undan-
tas från ingrepp som påverkar hydrologin och 
våtmarkens naturliga utveckling. Klass 3 in-
nehåller objekt med vissa naturvärden. Grup-
pen är stor och heterogen, och vissa delar av 
objekten kan ha mycket höga naturvärden och 
behöva skyddas från ingrepp.

Våtmarker
Våtmarker är viktiga biotoper, både som 
näringsfällor av främst kväve och som livsmiljö 
för många växt- och djursamhällen. Våtmarker-
na inom detta område är av blandmyrskaraktär 
med både kärr- och mosselement med inslag av 
öppna vatten, bevuxna holmar och sumpskog-
sområden med barr- och lövträd. Våtmarkens 
växt- och djurliv kan påverkas negativt om man 
till exempel genom anläggning av väg ändrar 
de hydrologiska förhållandena. Även de omgi-
vande sumpskogsområdena utgör en viktig bi-
otop och innehåller ofta rikligt med död ved. 
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Äldre skog 
Äldre gran- och tallskogar är ofta glesa och 
luckiga och med ett högre inslag av lövträd än 
i den brukade skogen. I äldre naturskogsar-
tade skogsbestånd är träden olikåldriga och 
inslaget av döende träd och död ved i form av 
torrakor och lågor är stort. Detta ger en mer 
varierad skogsmiljö med lämpliga habitat för 
en mängd arter. Den biologiska mångfalden 
är därmed mycket större i dessa skogar. Det 
råder generellt stor brist på äldre skogsmiljöer 
i det moderna rationella skogsbruket och det 
är viktigt att värdefulla äldre skogsområden 
undantas från intensivt skogsbruk.
 Hällmarkstallskogarna har ofta varit opå-
verkade av skogsbruk under lång tid och män-
gden döda eller döende träd är ofta höga. Sko-
gen är gles och luckig och det grunda jorddju-
pet på hällmarkerna gör att även gamla träd 
har mycket klena dimensioner. Enstaka träd 
växer sig grova i sprickor och stråk med större 
jorddjup. Hällmarkerna magasinerar soliga da-
gar mycket värme vilket gynnar bland annat 
nattflygande insekter och de djur som lever av 
dessa. Sprickor och block i hällmarker ger bra 
skydd och övervintringsplatser för ormar och 
ödlor. Den döda veden i denna öppna varma 
miljö hyser ibland många ovanliga värmeäls-
kande arter av till exempel insekter och lavar.

Fåglar
Inom utredningsområdet finns flera naturtyper 
som är lämpliga för fågelarter som bedöms 
vara känsliga för en vindkraftsetablering.  I 
området finns bland annat lommar, tranor, 
rovfåglar och skogshöns. Potentiella risker för 
fåglar kan delas in i tre grupper: störning och 
barriäreffekter; dödlighet genom kollisioner; 
och habitatförstöring. 
 De flesta studier konstaterar att kollision-
srisken för flyttande fåglar är relativt låg. Däre-
mot påverkas flyttvägarna som blir längre när 
fåglarna undviker områden med vindkraftverk. 
Dödlighet genom kollisioner är främst en risk 
för stora, tunga fåglar, som rovfåglar, speciellt 
när de har uppmärksamheten riktad åt an-
nat håll, till exempel vid födosök. Dessutom 
finns risk för kollisioner med de kraftlednin-

gar som uppförs i samband med vindparker. 
Konsekvenser på grund av störning är mindre 
undersökt. Flera studier visar på störningssef-
fekter på upp till 600-800 meter från dagens 
medelstora verk på 1,5 MW. Detta adderas 
till konsekvenser av direkta habitatförluster. 
Habitatförluster anses i allmänhet inte vara 
ett stort problem för fåglar utanför skyddade 
eller särskilt värdefulla områden. Vid storska-
lig lokal eller regional utbyggnad kan dock 
den sammanlagda effekten bli stor, Widemo 
2007. 
 I området finns en mosaik av våtmarker, 
barrskogar och hällmarker med fältskikt av 
blåbärsris som utgör lämpliga biotoper för 
bland annat skogshöns. Flera av tjärnarna 
är lämpliga häckningsmiljöer för framförallt 
smålom. De många våtmarkerna utgör viktiga 
biotoper för flera arter. 
 Skogshöns kan påverkas av vindkraft på 
grund av störning vid spelplatser i närheten 
av vindkraftverk. De individer som har använt 
en spelplats tidigare fortsätter att göra det, 
men ingen nyrekrytering sker. Skogshönsen 
kan också påverkas genom att de kolliderar 
med kraftledningar. För tjäder finns en sedan 
tidigare känd spelplats på höjden nordöst om 
Hultetjärn. Kända spelplatser för orre finns i 
anslutning till Krokvattensmossen, Svenskmy-
rarna och i området mellan Spjutmossen och 
Lysetjärn.
 I norra Storbritannien pågår forskning om hur 
smålommar kan komma att påverkas av vind-
kraftverk. Än så länge finns inte mycket publi-
cerat. På Shetlandsöarna finns planer på stora 
vindkraftsparker nära smålommarnas häck-
ningsgölar. Lommarna fiskar där i havet. En 
skotsk lomforskare har ett flertal gånger sett 
hur lommarna flyger rakt igenom vindsnurror 
på väg till fiskevattnen. Inga döda smålommar 
verkar än så länge ha hittats under vindsnur-
ror men på grund av smålommarnas flyghöjd 
finns en viss risk för kollisioner. I Skottland har 
man tagit fram en metod för att bedöma vilka 
områden som bör undantas från vindkraftsut-
byggnad eller där man bör göra omfattande 
anpassningar till fågellivet. För storlom och 
smålom bedömde man att det kan behövas 



Ill. 4. Naturmiljöer vid Rishöjdenområdet. Riksintresse för naturvården; naturrreservat; länsstyrelsens våtmarksin-
ventering; skogliga biotoper registrerade hos Skogsstyrelsen.



Ill. 7.

Ill. 5. Kulturmiljöer, fornlämningar och objekt registrerade inom ramen för skogs- och historiaprojektet vid Mörtnäs-
området.



13

en skyddszon på en kilometer kring häcknings-
sjöar och fiskevatten och för smålom även att 
vindkraftsverk inte bör placeras i flygstråken 
mellan häckningstjärnar och fiskevatten. Be-
dömningarna i Skottland är gjorda utifrån för-
siktighetsprincipen, eftersom det fortfarande 
finns få studier i ämnet. Det är svårt att säga 
hur applicerbara de skotska resultaten är på 
svenska förhållanden.

Kulturmiljö
Tre kulturmiljöer, i kulturmiljöprogrammet Ditt 
Värmland, ligger inom två kilometer från när-
maste vindkraftverk, se ill 5-7:
 Miljö 294, Lenungen. ”Den glest befolkade 
västra delen av Glava socken tillhör den södra 
finnskogen där invandrande finnar slog sig ned 
och genom svedjande bröt mark under 1500- 
och 1600-talen. ... Som det allra sydligaste 
bosättningsområdet i landet för den finska in-
vandringen äger byn dock stort kulturhistoriskt 
och landskapsmässigt värde.” 
 Miljö 313, Långelanda. ”Fornlämningar ut-
med Silbodalsälven vittnar om att dalgången 

tagits i anspråk för bosättning och uppodling 
under årtusendet efter Kristi födelse. Flera av 
dagens gårdar har anor från medeltidens ex-
pansiva nyodlingsskede. ... Långelanda jord-
bruksby på en svag höjdrygg omgiven av öp-
pna hävdade odlingsytor karaktäriseras av ett 
tätt bestånd av gårdar utmed en bygata. Den 
hör till länets mest ursprungliga och tidstyp-
iska byar med flertalet gårdar lokaliserade på 
samma sätt som före skiftesreformerna. Flera 
byggnader utgör välbevarade representanter 
för värmländsk allmogebebyggelse från 1800- 
och tidigt 1900-tal. Härutöver märks tingshuset 
med bevarad tingssal, kök och övernattning-
srum.” 
 Miljö 330, Östra Mörtnäs. ”Glaskogens 
vidsträckta skogsmarker brukar räknas till 
länets södra finnbygder där kolonisation och 
uppodling skett framför allt under 1500- och 
1600-talen. Läget på en höjdsluttning avslöjar 
att byn Mörtnäs ursprungligen hör samman 
med den finska invandringen. Bosättningen 
här kan ledas tillbaks till omkring 1675...Se-
dan svedjebruket förbjöds har kreatursskötsel 

Ill. 6. Kulturmiljöer, fornlämningar och objekt registrerade inom ramen för skogs- och historiaprojektet vid Djuvom-
rådet. För teckenförklaring se illustration 5. För teckenförklaring se ill 5.



Ill. 7. Kulturmiljöer, fornlämningar och objekt registrerade inom ramen för skogs- och historiaprojektet vid Rishöj-
denområdet.
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kombinerat med åkerbruk, jakt och fiske dom-
inerat. Djuren hölls vanligen på skogsbete och 
till byn hör ett par fångstgropar som kan an-
tyda jakt på varg och andra rovdjur som hotat 
byns kreatur. Byn omfattar idag fyra gårdar. 
... Någon av de timrade omålade byggnader-
na hör sannolikt samman med mer utpräglat 
finska byggnadstraditioner. Delar av de forna 
odlingsytorna utgör ännu slåttermark. Hävden 
och den näringsrika berggrunden har bidragit 
till en osedvanligt artrik flora.”
 Länsstyrelsen i Värmlands län 1989.

Inom utredningsområdet fanns ett fåtal forn- 
och kulturhistoriska lämningar registrerade. 
Dessa består främst av fossil åkermark, fång-
stgropar samt fäbodar. Alla dessa är fornlämn-
ingstyper som indikerar ett utmarkslandskap. 
Direkt berörd av föreslagen exploatering är en-
dast Karlanda 257, ett röjningsröseområde.

Arkivhandlingar
En översiktlig genomgång av äldre kartmateri-
al över fastigheternas utmark har gjorts. Från 
Mörtnäs finns kartmaterial från 1790-talet 
över skogen/utmarken. För övriga fastigheter 
finns häradsekonomiska kartan från 1890-
talet.   

Resultat

Naturmiljö
Allmänt 
Utredningsområdet i stort präglas av ett ak-
tivt skogsbruk. Relativt stora ytor i anslutning 
till befintliga skogsvägar utgörs av hyggesmark 
eller ungskogbestånd. Våtmarker finns över hela 
utredningsområdet och flera vägsträckor samt 
några verksplaceringar berör våtmarkerna. Vid 
inventeringarna av naturmiljön och fågellivet 
passerades ett flertal äldre skogsmiljöer med 
högre naturvärden än omgivande skogsmark. 
Dessa resultat har lagts samman och område-
na är markerade på resultatkartorna för res-
pektive delområde. I bilaga 1 och 2 redovisas 
naturvärden längs vägar och vid verksplatser 
mer detaljerat. Skogsområdenas yta har inte 
tydligt avgränsats beroende på att inventer-
ingen utförts i vissa stråk och inte täcker in 
hela den geografiska ytan. Inga observationer 
av fladdermöss inom området finns på Artpor-
talen. Vid fältinventeringen gjordes enstaka 
kontroller av fladdermusfaunan.

Norra delen, Mörtnäs
I den norra delen av utredningsområdet, runt 
det stora våtmarkskomplexet vid Svenskmy-

Ill. 8. Aborrmossen är typisk för myrmarkerna. Foto mot sydost.



Ill. 9. Utredningsresultat för Mörtnäsområdet. Numren vid naturhånsynsmarkeringen hänvisar till bilaga 2.
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rarna, är flera verk och vägar inplanerade. 
Planerad vägsträckning passerar även två ny-
ckelbiotoper: en hällmarkstallskog i anslutning 
till Holmesmyrarna och en lövbränna sydväst 
om Stora Jonstjärn. Insprängt mellan våtmark-
sytorna finns flera områden med gammal skog 
som utvecklat höga naturvärden. Delar av vä-
gens sträckning passerar genom dessa om-
råden och några verksplatser ligger inom dessa 
ytor. Avståndet från verksplaceringar till kända 
spelplatser för orre är 200 meter vid Sven-
skmyrarna och 300-500 meter vid Lysetjärn-
Spjutmossen. Resultatet av inventerade natur-
värden redovisas på illustration 9 och i bilaga 
1 och 2. Resultatet av fågelinventeringen re-
dovisas på illustration 10 och bilaga 4.

Centrala delen, Djuv
Inom den centrala delen är naturvärdena 
främst koncentrerade till de östliga delarna. 
Här fortsätter den våtmarksrika miljön med 
stråk av gammal skog söderut. Ett naturvärdes-
objekt söder om Hulttjärn berörs  av planerad 
vägsträckning och verksplacering. Fladder-
möss inventerades på olika ställen längs grus-
vägen Hulttjärn – Musebo – landsvägen. Den 
enda art som detekterades var vattenfladder-
mus vid Gubbtjärn. Vid Hulttjärnskojan finns en 
känd spelplats för tjäder, men i detta område 
har skogen avverkats relativt nyligen. Avstån-
det till närmaste verk är drygt 500 meter. 
Avstånd mellan verk och spelplats för orre på 
Krokvattensmossen är cirka 400 meter. Enligt 
de preliminära placeringsförslagen står verk E 
12, 19 och 21 inom strandskydd. Resultatet 
redovisas på illustration 11 och i bilaga 1 och 
2.  Resultatet av fågelinventeringen redovisas 
på illustration 10 och bilaga 4.

Södra delen, Rishöjden
Större delen av de verksplatser och vägar som 
ligger inom reservatet Glaskogen utgörs idag 
av hyggesmark. Några ytor som undantagits 
vid avverkning utgör där värdefulla miljöer. 
Utanför reservatsgränsen är miljön mer vari-
erad men även här är naturen tydligt präglad 
av det aktiva skogsbruket. Naturvärdena i 
Rishöjdenområdet består främst av våtmarker 

och förekomst av smålom. Resultatet redovi-
sas på illustration 13 och i bilaga 1 och 2.  
Resultatet av fågelinventeringen redovisas på 
illustration 10 och bilaga 4.
 Enligt de preliminära placeringsförslagen 
står ett verk inom strandskydd vid Lilla Han-
setjärn.

Fågelinventering 
Inga tidigare särskilt utpekade fågellokaler 
finns inom området, men fågelfaunan är rik. 
Flera spelplatser för orre och tjäder finns i om-
givningarna och småvatten på höjderna nyttjas 
av bland annat smålom och storlom. 
 Större rovfåglar förekommer över hela 
Glaskogsområdet, och en örnmatningsplats 
finns söder om reservatet. De arter som har 
observerats i utredningsområdet är duvhök, 
ormvråk, sparvhök. Det finns minst två par duv-
hök, ett par i nordost och ett par i sydost.  
Något ormvråkspar finns i de centrala delarna, 
söder om Svenskmyrarna, liksom minst ett par 
sparvhök. 
 Enligt länsstyrelsens inventerare av örn, är 
utredningsområdet troligen inte ett intressant 
häckningsområde för större rovfågel och det 
är svårt att hitta bra punkter för spaning. Inom 
det aktuella området bedöms andra arter som 
viktigare att studera.
 För smålom konstaterades 6 säkra och minst 
2 troliga häckningar. Häckningarna är koncen-
trerade dels till tjärnarna i den södra delen 
av det undersökta området, öster om Ösjön, 
dels till tjärnarna i den östra, centrala delen 
av området, sydost om Svenskmyrarna. Utö-
ver detta finns flera observationer av smålom, 
se ill 10. Häckning av storlom konstaterades 
i Stensvattnet. Besök av storlom noterades i 
Hulttjärn. 
 Några områden med hög koncentration av 
orre identifierades, se ill 10. Ett större område 
finns i den norra delen av området, med cen-
trum vid Svenskmyrarna. Ett stråk av områden 
med orre sträcker sig mellan Andersåna och 
Kotjärnsmossen öster om Ösjön. Ett mindre 
område är beläget på den mosse som ligger 
söder om Stensvattnet och väster om Sön-
nersttjärn. 



Ill. 10. Sammanställning av fågelinventeringen. Kartan visar områden som är viktiga för smålom, storlom, tjäder, 
orre och trana.
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 Tjäder har observerats i eller i anslutning till 
områden med äldre skog, se ill 10. Ett kärnom-
råde finns vid Märreskallsmyren, väster om 
Svenskmyrarna och söder om Likstadsbäcken. 
Öster om Kopptjärnen och Rullaretjärnen, nord-
ost om Svenskmyrarna, ligger ett äldre skogs-
område med mycket tjäder. Tjäder finns också 
i området mellan Stora Abborrtjärnen och Dju-
vhedskvarntjärnen, vid gränsen för naturreser-
vatet Glaskogen.
 Tranan häckar på svåråtkomliga gungflyn, 
kärr, inne bland bladvass och dylikt. Arten har 
observerats spritt över utredningsområdet; 
bland annat finns två konstaterade häckning-
ar vid Kotjärnen, öster om Stora Laxetjärnen, 
och strax söder om Stensvattnet. De observa-
tioner av trana som är gjorda visar inget tydligt 
mönster där man kan urskilja särskilt viktiga 
häckningsområden. Vissa koncentrationer av 
observationer finns dock: ett område längs 
Tjärnbäcken, sydväst om Stora Strömtjärn; 
runt Kotjärn, längs vägen mot Hulttjärnskojan; 
vid Sunnersttjärn; samt vid Likstadsmossen 
nordväst om Svenskmyrarna. 
 Grönbena och ljungpipare förekommer främst 
i det stora sammanhängande våtmarksområ-
det vid söder om Mörtnäs. Uppskattningsvis 
kan det finnas cirka 15 häckande par av grön-
bena, medan ljungpipare var mer fåtalig. Även 
sydväst om Stensvattnet förekommer dessa 
båda arter. 
 Samtliga observationer i tabell samt en kar-
ta med markerade observationspunkter finns i 
bilaga 4.

Kulturmiljö
I detta avsnitt presenteras utredningsresulta-
tet tillsammans med en tolkning av de regist-
rerade objekten. För en specifik beskrivning av 
varje enskild lämning hänvisas till bilagan. 
 Inom hela utredningsområdet registrerades 
sexton kulturlämningar vilka gavs nummer 
0820:1-16 i Rio Kulturkooperativs databas. 
Dessa utgjordes av tre historiska husgrunder 
samt tretton gränsmärken. Två av husgrunder-
na har tidigare registrerats av Skogsstyrelsen, 
men tas upp här eftersom dessa inte införts 
tididgare i FMIS. Av gränsmärkena hade åtta 

stående eller liggande visarsten, nummer 1-4, 
7, 12 och 14-15, och fem märken saknade vi-
sarsten, nummer 9, 10, 11, 13 och 16.  Av 
dessa markerar nummer 1, 11 och 12 inga 
idag aktiva gränser. Nummer 1 och 12 har 
stående visarstenar och är därför extra intres-
santa i ett historiskt perspektiv. Dessa tre 
märken har utifrån detta bedömts som fasta 
fornlämningar. De resterande lämningarna har 
bedömts som övrig kulturhistorisk lämning.
 Av fornminnesregistret, men även resulta-
ten från Skog & Historia, framgår det tydligt att 
den permanenta bebyggelsen har varit belägen 
kring de lägre liggande sjösystemen och vat-
tendragen. Även vid de typiska utmarksaktivite-
terna tycks människorna ha undvikit de högst 
belägna områdena - före utredningen fanns ett 
fåtal lämningar registrerade inom utrednings-
området.  Utredningsområdet är beläget i en 
del av Värmland där utmarksbruket beskrivits 
som extensivt, Svensson 1998, och inget som 
framkommit vid denna utredning motsäger det-
ta. Att utmarken kring Svenskmyrarna trots allt 
haft ekonomisk betydelse är dock tydligt när 
man beaktar hur noga gränserna markerats. 
Utmarksslåttern var av stor ekonomisk bety-
delse i Värmland, och då framför allt myrslåt-
terlokalerna vilka var ständiga källor till tvis-
ter. Våtmarksängarna krävde skötsel för att 
avkastningen skulle vara god, och trädesbruk 
med slåtter endast vart annat år tycks ha varit 
det normala. Tjära var, jämte järn och smör, 
en av Sveriges största exportprodukter under  
högmedeltiden. Norrland stod dock för större 
delen av exportproduktionen, och tjärbränning-
en i sydvästra Värmland var möjligtvis mest till 
husbehov, se Svensson 1998:127-133 och 
där anförd litteratur.

Bedömning
Områdets naturvärden är knutna till våt-
marksmiljöer, äldre skogsbestånd och fågelliv. 
En koncentration av värdefulla miljöer finns i 
de centrala delarna av Mörtnäsområdet och 
i den östra delen av utredningsområdet som 
angränsar till Glaskogens naturreservat. Om-
rådet runt Svenskmyrarna är särskilt värde-
fullt. Flera verk i eller i närheten av Svensk-



Ill. 11. Utredningsresultat för Djuvområdet. Numren vid naturhånsynsmarkeringen hänvisar till bilaga 2.
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myrarna är olämpliga eller tveksamma från 
naturvårdssynpunkt. Det kan vara på grund av 
verkens placering eller på grund av vägdrag-
ningen för att komma till platsen eller närhet 
till skyddsvärda fågelmiljöer. I  Djuvområdets 
centrala och västra delar berörs inte känsliga 
miljöer i samma utsträckning men även här 
förekommer på några platser känsliga fågel-
arter. 
 De delar av vägsträckningar som passerar 
genom äldre skog bedöms som olämpliga eller 
tveksamma. Detta gäller också för några verk-
splaceringar. Bland annat berörs två nyckelbi-
otoper och ett naturvärdesobjekt. Äldre skog 
är en bristvara i området på grund av det in-
tensiva skogsbruket och dessa biotoper bör 
undantas från exploatering eller ytterligare av-
verkningar och andra skogsbruksåtgärder. De 
träd och miljöer som lämnats som naturhän-
syn vid avverkningar bör inte tas i anspråk för 
vägar eller verksplaceringar. 
 Det finns en riklig förekomst av skogshöns 
inom hela området. Särskilt rik är förekomsten 
av orre, som påträffades i flera delar av området 
och ofta ett flertal individer. Kända spelplatser 
för tjäder och orre ligger på ett sådant avstånd 
från närmaste verksplats/vägdragning att det 

inte påverkat bedömningen av platsens lämp-
lighet. De vägsträckor som går på hällmarker 
och i stråk av äldre skogsmiljöer innebär för-
lust av biotoper lämpliga för tjäder. Tjädern 
påverkas troligen i högre grad än orre av det 
moderna skogsbruket. Tjäderobservationerna 
är tydligt kopplade till de områden med äldre 
skog som finns kvar och att dessa områden 
bevaras är en viktig faktor för tjäderpopulation-
en. De verksplatser och vägar som berör äldre 
skog och områden med tjäder bedöms därför 
som olämpliga eller tveksamma. 
 Risken för att skogshönsen kolliderar med 
vindkraftverken bedöms som liten på grund av 
fåglarnas flyghöjd. Kollisioner med luftledning 
är inte aktuellt då markbunden kabel planeras 
inom parken. 
 Inom området förekommer flera arter av 
rovfåglar men området nyttjas inte i någon 
högre utsträckning av större rovfågel eller 
hotade arter varför påverkan på rovfågelpopu-
lationen bedöms som liten.
 Tranor förekommer spritt över området 
utan tydliga kärnområden. Det kan därför inte 
uteslutas att en vindkraftsetablering skulle 
kunna påverka arten inom området. Tranan 
har ökat på senare år och är numera en van-

Ill. 12. Tranor vid Gubbtjärn. Foto mot väster.



Ill. 13. Utredningsresultat för Rishöjdenområdet. Numren vid naturhånsynsmarkeringen hänvisar till bilaga 2.
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ligt förekommande art. En eventuell minskning 
inom utredningsområdet bedöms inte påverka 
populationen i ett större perspektiv. 
 Smålom förekommer i relativt många av 
de vatten som kan anses utgöra lämplig bi-
otop för arten. Utredningområdets södra del, 
Rishöjden, är inte lika rikt på våtmarker och 
äldre skog som övriga delar av utrednngsom-
rådet, men utgör en viktig lokal för smålom-
men som häckar i flera av tjärnarna. Vi vet var 
lommarna häckar men inte vilka flygstråk de 
använder för att nå sina fiskevatten och detta 
medför en osäkerhet i bedömningen. Lämpliga 
fiskevatten finns både väster och öster om 
häckningsgölar. Fiskande smålom har synts 
vid Rinnen och Övre Gla men om dessa häckar 
inom utredningsområdet vet vi inte. Troligen 
fiskar de även i Ösjön. De verk som ligger inom 
600 meter från en tjärn med häckande smålom 
bedöms som olämpliga på grund av ökad risk 
för störning och kollisioner. Verk mellan 600 
och 1000 meter från dessa tjärnar bedöms 
av samma anledning som tveksamma. Även 
något enstaka verk som är placerat mellan 
häckningsplats och närmaste troliga fiskevat-
ten har bedömts som tveksamt trots att det 
ligger mer än 1 kilometer från häckningstjärn. 

En buffertzon på 1 kilometer från häckning-
splatser är det som rekommenderas i skotska 
studier. Om detta är helt överförbart till sven-
ska förhållanden är osäkert. Idag saknas så-
dana studier I Sverige. Man vet heller inte om 
fåglarna kan vänja sig vid störningen. Även 
om rekommendationerna i denna rapport up-
pfylls kan det inte uteslutas att etablering kan 
innebära en viss minskning av populationen. 
Bedömningarna innebär att flera verksplatser 
har beskrivits som olämpliga eller tveksamma 
av hänsyn till smålomspopulationen även om 
inga andra höga naturvärden identifierats på 
platserna.
 Flera verk och vägsträckningar är planerade 
på hyggesmark och nära befintliga vägar. Des-
sa placeringar är till övervägande del oprob-
lematiska från naturvårdssynpunkt och har 
bedömts som okomplicerade i de fall de inte 
är i konflikt med fågellivet.
 De kulturhistoriska lämningar som beskri-
vits ovan utgör inget hinder för den planerade 
exploateringen. Fornlämningar är skyddade 
genom bestämmelserna i 2 kapitlet i Lag om 
kulturminnen mm. Kulturlämningar och mil-
jöer är också skyddade genom miljöbalkens, 
MB, generella hänsynsregler samt 3 kap 6 §. 

Ill. 14. Smålom i Byxetjärn. Tjärnen är typisk för den miljö som lommen trivs i. Foto mot norr.
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Hänsyn bör visas genom att vägdragningar och 
verksplaceringar justeras så att lämningarna 
kan kvarligga på plats.
 Kulturmiljöerna Östra Mörtnäs och Lenung-
en ligger en respektive två kilometer eller läng-
re från de närmaste vindkraftverken. Den ne-
gativa påverkan på kulturmiljöerna som detta 
projekt kan resultera i, är påverkan på land-
skapsbilden. Hur upplevelsen av verken och 
dess eventuella dominans i landskapet skall 
bedömas beror på flera faktorer, bland annat 
områdets topografi. I detta fall bör en bedöm-
ning göras av hur landskapsbilden förändras, 
och av hur värdet och upplevelsen av kulturmil-
jön påverkas av det aktuella projektet. Lämpli-
ga punkter för fotomontage blir då bland annat 
utsiktsplatser inom kulturmiljöerna. Projektet 
kan även innebära en positiv utveckling för 
områdets kulturmiljöer. Om nuvarande förslag 
genomförs kommer markägare inom Östra 
Mörtnäs att gynnas av etableringen vilket kan 

gynna kulturmiljöns fortbestånd och skötsel. 
Det finns även andra gårdar i området knutna 
till finnmarkshistorien som kan komma att gyn-
nas av etablering och därigenom hålla kultur-
landskapet i hävd.
 Sammanfattningsvid är området komplext, 
men tydliga värdekärnor framträder vilket gör 
att en vindkraftsetablering på avgränsade delar 
av området är möjlig samtidigt som andra om-
råden kan lämnas fortsatt lågpåverkade. De 
områden som kan anses påverkas i mindre 
grad med hänsyn till natur- och kulturvärden är 
främst den centrala delens västliga sida  samt 
den nordligaste delen av utredningsområdet 
närmast Västra och Östra Mörtnäs. Vid vidare 
vägprojektering av sträckor som berör våtmark-
er bör samråd och platsbesiktning göras till ex-
empel med representant för länsstyrelse och 
vägprojektör för att hitta lösningar som inte 
påverkar områdets hydrologiska funktioner.
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Ill. 15. Generell bedömning av verksplatser baserat på utredningsresultat.
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Bilaga 1. Motstående intressen

Verken i Mörtnäs och Rishöjden är beskrivna 
löpande från norr till söder. Verken i Djuv be-
skrivs i löpande nummerordning. 
 Verken har de nummer som respektive bo-
lag använt. Vi har angett förkortningar enligt 
nedan: 

Rm = Rabbalshede Mörtnäsområdet
E = Eolus
RA, RB...osv = Rabbalshede onumrerade verk 
i södra Djuvområdet.
Rr = Rabbalshede Rishöjden

Delområde Mörtnäs

Rm v28 
Inga motstående intressen. Rio Kulturkoopera-
tiv har inget att invända mot placeringen.  

Rm v1
Inga motstående intressen. Rio Kulturkoopera-
tiv har inget att invända mot placeringen.  

Rm v2
Inga motstående intressen. Rio Kulturkoopera-
tiv har inget att invända mot placeringen.  

Rm v3
Vissa motstående intressen. Platsen är en flat 
yta mellan våtmarker. Föreslagen placering är 
olämplig men en alternativ placering har mätts 
in norr om planerad plats. Vid passage av våt-
mark ska avverkning minimeras. Verksplatsen 
ligger inom område med riklig förekomst av 
orre men en etablering bedöms ändå möjlig. 
Vid vändplatsen på befintlig väg planeras en 
väg norrut till verk 3 och 7 samt en väg österut 
till verk 10 och vidare söderut. I vändplatsens 
närområde finns flera kulturhistoriska lämning-
ar. Stor hänsyn bör tas vid planering av väg-
dragning i detta parti. Lämning 0820:12 har 
bedömts som fast fornlämning och bör ges ett 
hänsynsavstånd av minst tio meter vid vägan-
läggning.

Rm v4
Inga motstående intressen. Rio Kulturkoopera-
tiv har inget att invända mot placeringen.  

Rm v5
Inga motstående intressen. Verksplatsen lig-
ger på 330 meters avstånd från Lysetjärn, där 
smålom noterats (ej konstaterad häckning).
Vägdragningen bör följa en gammal skotarväg 
med bra vägbank. I övrigt har Rio Kulturkoope-
rativ inget att invända mot placeringen. 

Rm v6
Vissa motstående intressen. Verksplaceringen 
ligger inom område med mycket tjäder och 
nära område med äldre skog. Troligen finns 
i närområdet spelplats för tjäder.  Rio Kultur-
kooperativ bedömer att avstånd till eventuella 
spelplatser måste utredas vidare innan etable-
ring sker.  Hänsyn krävs till Lämning 0820:15 
oh 16, gränsmärken.

Rm v7
Inga motstående intressen. Anslutningsvägen 
söderifrån bör i största möjliga mån följa be-
fintlig skotarväg. Vägsträckningen mellan verk 
Rm 7 och verk Rm 3 passerar en våtmark över 
en fastare låg ås. Här bör avverkning minime-
ras vid passage. Hänsyn krävs till inmätt gräns-
märke och grop. Här finns ett antal värdefulla 
aspar och vägen bör ej dras öster om denna 
punkt. I övrigt har Rio Kulturkooperativ inget 
att invända mot placeringen. Verksplatsen lig-
ger inom område med riklig förekomst av orre  
och på 280 meters avstånd från Lysetjärn, där 
smålom noterats (ej konstaterad häckning). 
En etablering bedöms ändå möjlig. Längs väg-
sträckning till verk 7 krävs också hänsyn till 
kulturlämningar, se under verk 3.

Rm v8
Inga motstående intressen. Vid vägdragningen 
söder om verk Rm 8 krävs hänsyn vid passage 
över Likstadsbäcken. Området ligger ca 150 
meter från ett område där trana observerats. 
En etablering bedöms ändå möjlig. 

Rm v9
Vissa motstående intressen. Ursprunglig 
verksplacering är olämplig på grund av att den 
berör Svenskmyrarna och fornlämning Karlan-
da 257:1, men en alternativ plats har mätts in 
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längre norrut, nära en befintlig väg. Verksplat-
sen ligger inom område med riklig förekomst 
av orre men en etablering bedöms ändå möj-
lig. Den alternativa platsen redovisas på kar-
torna.

Rm v10
Starka motstående intressen. Placeringen 
berör flera olika naturvärden. Verket ligger i 
kanten av Svenskmyrarna och föreslagen väg 
passerar ett mycket blött stråk.  Verksplatsen 
ligger inom område med riklig förekomst av 
orre och i anslutning till äldre skog. Längs väg-
sträckning till verk 10 krävs också hänsyn till 
kulturlämningar, se under verk 3.

Rm v11
Starka motstående intressen. Placeringen be-
döms som olämplig då den är belägen i äldre 
skog där det finns rikligt med tjäder. I övrigt är 
placeringen ej undersökt.

Rm v12
Vissa motstående intressen. Verksplaceringen 
är tveksam på grund av närheten till tjärn med 
häckande smålom. I övrigt är platsen ej under-
sökt. 

Rm v13
Starka motstående intressen. Placeringen 
bedöms som olämplig på grund av de sam-
mantagna naturvärdena. Verksplatsen ligger i 
Svenskmyrarna och i närheten av  tjärn med 
häckande smålom. Verksplatsen ligger också 
inom område med riklig förekomst av orre.

Rm v14
Starka motstående intressen. Placeringen be-
döms som olämplig på grund av de samman-
tagna naturvärdena. Den ligger i direkt anslut-
ning till Svenskmyrarna och äldre skog. Verks-
platsen ligger också inom område med riklig 
förekomst av orre samt i närheten av tjärn 
med häckande smålom.

Rm v15
Inga motstående intressen. Dra väg västligare 
i skogen av hänsyn till våtmarkens kantzon. 

Lämning 0820:7 bör ges ett hänsynsavstånd 
av minst tio meter vid väganläggning.

Rm v16
Vissa motstående intressen. Placeringen är 
tveksam med avseende på häckande smålom. 
I övrigt finns inga speciella naturvärden på 
platsen. Vägdragningen går genom en våtmark 
och bör istället dras runt denna. Längs vägen 
västerut från verk Rm 16 krävs hänsyn vid våt-
markspassager. 

Rm v17
Starka motstående intressen. Platsen är inte 
undersökt, men på grund av att vägslingan runt 
Svenskmyrarna är olämplig bör också detta 
verk utgå. Platsen ligger också inom 1 kilome-
ter från tjärn med häckande smålom och inom 
område med äldre skog. 

Rm v18
Starka motstående intressen. Platsen är 
olämplig på grund av närhet till häckande små-
lom. 

Rm v19
Starka motstående intressen. Platsen ligger 
i närheten av Byxetjärn som hyser häckande 
smålom. Platsen ligger också inom område 
med äldre skog. Vägsträckningen söder om 
Byxetjärn är också mycket olämplig på grund 
av våtmarkspassage och störning i anslutning 
till häckningsplats. Längs vägarna öster och 
väster om verket krävs mycket hänsyn. Väs-
terut går vägen genom skifte med äldre skog 
som är luckig, olikåldrig och med lövsinlag. 

Rm v20
Starka motstående intressen. Verksplatsen 
och vägen är olämpliga ur naturvårssynvinkel. 
En nyckelbiotop ligger drygt 100 meter från 
platsen. Om etablering sker bör vägen dras 
söder om nyckelbiotopen och platsen läggas 
längre ifrån Holmesmyrarna. Vid verksplatsen 
finns en kulle med flera äldre tallar och rikligt 
med tjäderspillning. Nedanför kullen ligger en 
fuktig björkbevuxen sänka. 
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Rm v21
Starka motstående intressen. Placeringen är 
olämplig då många naturvärden sammanfal-
ler: ligger inom område rikt på tjäder, i anslut-
ning till äldre skogsmiljö samt närhet till tjärn 
med häckande smålom.Om vägen och verket 
anläggs bör man hålla så långt österut på höj-
den som möjligt för att undvika den   blockiga 
branten i väster. Vägen norrut går genom ett 
luckigt, flerskiktat skogsbestånd med död ved 
och skägglavar. Här bör avverkningen minime-
ras. 

Rm v22
Starka motstående intressen. På grund av 
närhet till häckande smålom är placeringen 
olämplig. Vägarna norrifrån och söderifrån till 
verkplatsen passerar dessutom känsliga bio-
toper, bland annat en våtmark som finns med 
i våtmarksinventeringen. Mellan Märremossen 
och våtmarken som ansluter i nordost pas-
serar vägen våtmarken på en klack. Söderut 
finns en liknande passage inom klassad våt-
mark där hänsyn behövs om man drar alterna-
tiv väg här. 

Rm v23
Vissa motstående intressen. Placeringen är 
tveksam på grund av närhet till häckande små-
lom. I övrigt är platsen ej undersökt. 

Rm v24
Ej undersökt.

Rm v25
Starka motstående intressen. Placeringen är 
olämplig på grund av närheten till häckande 
smålom. Platsen ligger nära våtmark, och här 
krävs hänsynsavstånd. Norrut passerar vägen 
ett fukstråk och en bäck som rinner österut 
från Abborrtjärn. Hänsyn i form av trumma 
behövs. Avverkningar runt bäcken bör minime-
ras. 

Rm v26
Vissa motstående intressen. Placeringen är 
tveksam på grund av närheten till häckande 
smålom. Runt platsen finns hällmarkstallskog, 

småbrutna höjder samt blockiga och branta 
partier. Vägen österut mot verk Rm 25 passe-
rar genom en nyckelbiotop och denna sträck-
ning är olämplig.

Rm v27
Inga motstående intressen. Rio Kulturkoopera-
tiv har inget att invända mot verksplaceringen. 
Den planerade vägsträckningen är dock inte 
utredd. Alternativ väg rakt söderut är okompli-
cerad. 

Delområde Djuv 

E v1
Inga motstående intressen. Platsen är opro-
blematisk ur naturvårdssynvinkel. Sydväst 
om verksplatsen finns en klyfta där vägen är 
tänkt att passera. Här får ingen utfyllnad el-
ler sprängning ske. Längs vägen norr om ver-
ket, vid passage nära våtmark, ska sprängning 
undvikas. 

E v2
Inga motstående intressen. Rio Kulturkoope-
rativ har inget att invända mot placering eller 
vägsträckning. 

E v3
Inga motstående intressen. Vägen passerar 
dock kanten av en våtmark där hänsyn krävs. 
Här bör vägen dras på den plana ytan nära 
mossen, för att undvika sprängning. Anslutning 
till befintlig väg är problematisk och eventuellt 
behöver alternativ sträckning studeras. 

E v4
Inga motstående intressen. Rio Kulturkoope-
rativ har inget att invända mot placering eller 
vägsträckning.  

E v5
Inga motstående intressen. Rio Kulturkoopera-
tiv har inget att invända mot placeringen. 

E v6
Ej undersökt. 
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E v7
Inga motstående intressen. Rio Kulturkoopera-
tiv har inget att invända mot placeringen.

E v8
Inga motstående intressen. Rio Kulturkoopera-
tiv har inget att invända mot placeringen. 

E v9
Inga motstående intressen. Rio Kulturkoope-
rativ har inget att invända mot verksplacering 
eller vägsträckning.   

E v10
Inga motstående intressen. Rio Kulturkoopera-
tiv har inget att invända mot placeringen.  

E v11
Inga motstående intressen. Rio Kulturkoope-
rativ har inget att invända mot placering eller 
vägsträckning. 

E v12
Vissa motstående intressen. Verkplatsen ligger 
inom strandskydd. Föreslagen verksplats ligger 
på en liten kulle mellan våtmarker som inte får 
sprängas bort. Här observerades orrar och vid 

verkplatsen finns ett gränsmärke. Verket bör 
flyttas ut på hygget närmare vägen. Detta är 
närmare tjärnen men bedöms skada eventuel-
la naturvärden inom strandskyddet i lägre grad. 
Lämning 0820:9 bör ges ett hänsynsavstånd 
av minst tio meter vid exploatering.

E v13
Inga motstående intressen. Ur naturvårdssyn-
vinkel finns inget att invända mot placeringen. 
Lämning 0820:1 har bedömts som fast forn-
lämning och exploateringen bör utformas så 
att denna kan kvarligga. Ett hänsynsavstånd 
på minst tio meter till närmaste exploaterade 
yta rekommenderas.

E v14
Inga motstående intressen. Verksplatsen är 
oproblematisk ur naturvårdssynvinkel, men 
vägdragningen norrifrån innebär en besvärlig 
våtmarkspassage, vilket gör att placeringen är 
tveksam, se beskrivning verk E 15. Väster om 
höjdplatån mellan verk 14 och 15 finns äldre 
skog som bör lämnas orörd. Lämning 0820:11 
har bedömts som fast fornlämning och bör ges 
ett hänsynsavstånd om minst tio meter vid vä-
ganläggning.

Ill. 16. Flera av verksplatserna är placerade på hyggen. Dessa platser är okomplicerade för ändamålet.
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E v15
Vissa motstående intressen. Placeringen är 
tveksam då ett bestånd av äldre asp finns i en 
sänka intill platsen. Aspbeståndet övergår se-
dan i äldre granskog i en djup skreva. Här behövs 
hänsynsavstånd. En alternativ placering har 
mätts in något längre norrut. Vägsträckningen i 
norr, mellan verk E 15 och E 16 är problematisk 
på grund av våtmarkspassager. Vägen passerar 
våtmarken på en smal klack. Efter klacken fort-
sätter sträckningen söderut  uppför en brant i 
direkt anslutning till våtmarken. Sprängning och 
avvattning bör undvikas och vägen bör dras i 
den västra kanten av ledningsgatan. 

E v16
Vissa motstående intressen. Placeringen är 
tveksam på grund av närheten till häckande 
smålom.  

E v17
Starka motstående intressen. Verksplacering-
en är olämplig på grund av att platsen runt ver-
ket utgörs av en smal hällmarksremsa mellan 
två våtmarker och att verksytan kommer att 
beröra naturvärdesområde. Vägsträckningen 
går också genom naturvärdet. Verket ligger 

också mycket nära Hulttjärn som hyser häck-
ande smålom. 
 
E v18
Starka motstående intressen. Placeringen är 
olämplig på grund av närheten till häckande 
smålom. Platsen ligger också nära våtmarker 
och Hulttjärnskojan.  

E v19
Vissa motstående intressen. Branten är ett 
lämpligt läge för rovfågel och platsen ligger 
inom strandskydd. Om etablering sker bör verk 
och väg förläggas till den östra sidan av åsen 
för att undvika branten ner mot sjön i väster. 

E v20
Vissa motstående intressen.Verksplatsen ligger 
på en avverkad höjd inom område med mycket 
riklig förekomst av orre. Spelplatser bör identi-
fieras innan etablering för att undvika placering 
i direkt anslutning till spelplats. Platsen är inte 
undersökt med avseende på kulturmiljö.  

E v21
Inga motstående intressen. Söder om verket 
finns kulturlämningar registrerade inom Skog 

Ill. 17. Parti mellan två våtmarker där vägdragning planeras. I dessa partier får sprängning inte utföras.
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och historia. Placeringen ligger inom strand-
skydd. Om  hänsyn tas till kulturvärdena finns 
inget att invända mot placeringen. Vägen sö-
derut från verk E 21 mot verk E 24 bör gå på 
skrå upp på höjden efter att den har passe-
rat en våtmark nordväst om Kroktjärnsberg. 
Passagen bör göras så kort som möjligt och 
inte följa den fuktiga sänkan söderut. Lämning 
0820:8 bör ges ett hänsynsavstånd av minst 
tio meter vid väganläggning.

E v22
Vissa motstående intressen. Verksplatsen ligger 
på en avverkad höjd inom område med mycket 
riklig förekomst av orre. Spelplatser bör identi-
fieras innan etablering för att undvika placering 
i direkt anslutning till spelplats. Platsen är inte 
undersökt med avseende på kulturmiljö.  

E v23
Starka motstående intressen. Vägen norrifrån 
till verket går delvis på en smal ås med äldre 
tallar och sedan i olikåldrig, luckig granskog 
med inslag av äldre tall, lövträd och grova as-
par. Verksplacering och väg är olämpliga med 
hänsyn till naturvärdena. Vid Hulttjärn dras 
vägen nära sjön, vilket bedöms påverka den 
häckande smålommen. 

E v24
Inga motstående intressen. Rio Kulturkoopera-
tiv har inget att invända mot placeringen. 

 
Södra Djuvområdet

R vA
Ej undersökt. 

R vB
Ej undersökt.  

R vC
Ej undersökt. 

R vD
Vissa motstående intressen. Placeringen är 
tveksam på grund av att den ligger inom 1 ki-
lometer från tjärn med häckande smålom. I öv-
rigt att platsen ej undersökt. 

R vE
Starka motstående intressen. Verksplace-
ringen är olämplig på grund av närhet till tjärn 
med häckande smålom. Ligger också nära na-
turvärde (äldre skog) som troligen kommer att 
ingå i planerat naturreservat. 

Ill. 18. Branten ned mot Östra Kroktjärn är en lämplig miljö för rovfågel. Foto mot söder.
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R vF
Vissa motstående intressen. Placeringen är 
olämplig på grund av häckande smålom. Väg-
dragning vidare mot verk R E bör gå norr om 
verken E och F. 

R vG
Vissa motstående intressen. Placeringen är tvek-
sam på grund av närhet till häckande smålom. 

Delområde Rishöjden

Rr v1
Inga motstående intressen. Man bör hålla ett 
hänsynsavstånd till våtmarken vid verksplat-
sen. Vägen bör anläggas i en östligare båge 
nära verksplatsen för att undvika intrång i våt-
marksobjektet. I övrigt har Rio Kulturkoopera-
tiv inget att invända mot placeringen. 

Rr v2
Vissa motstående intressen. Placeringen lig-
ger inom område med riklig förekomst av orre 
och inom 1 kilometer från tjärn med häckande 
smålom. Hänsyn krävs även till närliggande 
våtmark i nordnordväst, avgränsningspunkt in-
mätt. Hänsyn till våtmark och kantzon krävs 
även vid vägdragning. 

Rr v3
Vissa motstående intressen. Placeringen är 
tveksam på grund av närhet till häckande små-
lom. Ett antal hänsynspunkter finns inmätta 
längs vägen söder om verk 3. 

Rr v4
Starka motstående intressen. Placeringen är 
olämplig på grund av närheten till tjärn med 
häckande smålom. Platsen är belägen inom 
strandskydd. Vägen österut från verk Rr 4 krä-
ver hänsyn vid våtmarkspassage. Väg mellan 
Rr v2 och Rr v4 bör gå uppe på åsen. 

Rr v5
Starka motstående intressen. Placeringen är 
olämplig på grund av närheten till tjärn med häck-
ande smålom. Platsen är belägen inom naturre-

servat, men utgörs av ett kalhygge i anslutning 
till nyanlagd väg. Vandringsled går över hygget. 

Rr v6
Starka motstående intressen. Placeringen är 
olämplig på grund av närheten till tjärn med 
häckande smålom.Föreslagen plats är belägen 
i fuktigt område som lämnats som hänsyn vid 
avverkning. Om etablering sker bör alternativ 
plats väljas. En plats har mätts in, men verket 
kan också placeras på någon annan sida om 
hänsynsområdet, ute på hygget. 

Rr v7
Starka motstående intressen. Placeringen är 
olämplig på grund av närheten till tjärn med häck-
ande smålom. Längs vägen norrifrån passeras 
en våtmark. Här ska sprängning undvikas. 

Rr v8
Starka motstående intressen. Verksplacering-
en är olämplig på grund av närhet till tjärn med 
häckande smålom samt närhet till våtmark och 
tjärn. Platsen är belägen inom strandskydd. Plat-
sen ligger inom naturreservat. Vägdragningen 
söderut mot verk Rm 10 passerar ett område 
med äldre granskog. Om etablering ändå sker 
bör vägdragning göras på höjdryggens östra 
sida och verksplatsen förflyttas ut på hygget. 

Rr v9
Starka motstående intressen. Placeringen är 
olämplig på grund av närheten till tjärn med 
häckande smålom. Passage av våtmark bör 
göras vid inmätt punkt. I övrigt är verkplats och 
väg oproblematiska ur naturvårdssynvinkel. 

Rr v10
Starka motstående intressen. Placeringen är 
olämplig på grund av närheten till tjärn med 
häckande smålom.Verksplatsen i sig hyser 
inga särskilda naturvärden, men vägen till ver-
ket passerar bland annat ett fuktstråk där det 
är mycket brant. Här krävs omfattande spräng-
ning och utfyllnad för att bygga vägen. Verket 
bedöms som olämpligt om inte alternativ väg-
sträckning kan ordnas. Verket ligger inom na-
turreservat. 
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Bilaga 2. Naturhänsyn
Se resultatkartor 9, 11 och 13.

Nr Kommentar
1 Skidspår, korsning.
2 Våtmark. Punkten sitter i våtmarkens väs-
tra hörn. Vägen bör dras längre västerut.
3 Punkten sitter västra härnet av en liten 
våtmark. Vägen bör gå på höjden västerut.
4 Passage av fuktstråk. Hänsyn krävs.
5 Passage av bäck eller våtmark. Det är att fö-
redra att dra vägen vid bäcken. Hänsyn krävs.
6 Olämplig vägpassage av Svenskmyrarna.
7 Klacken mellan våtmarkerna får ej spräng-
as bort. 
8 Diket/bäcken bör behålla sin sträckning 
och uträtning undvikas.
9 Flera bäckstråk i mycket blött parti mel-
lan Byxetjärn och våtmark. Inom strandskydd. 
Smålom i Byxetjärn. 
10 Olämplig vägpassage. 
11 Blockig brant och våtmarkspassage
12 Bäckpassage. Hänsyn behövs.
13 Äldre tallar, aspar.
14 Passage av fuktstråk. Hänsyn krävs.
15 Passage av fuktstråk. Hänsyn krävs.
16 Kulle med gamla tallar, gles skiktad skog.
17 Smalt fuktstråk mellan myrar, hänsyn 
krävs. Punkten ligger nära verksplatsen vid en 
kulle med gamla tallar, nära nyckelbiotop. 
18 Punkten ligger i kanten av myrområdet. 
Hänsyn krävs; dra vägen väster om myren.

19 Passage genom myrområdet. Hänsyn – ev 
dra annan  väg.
20 Passage genom myrområdet, tallbevuxet. 
Hänsyn krävs.
21 Bäckpassage. Hänsyn behövs.
22 Bäckpassage. Hänsyn behövs.
23 Fuktstråk, bäck i klyfta. Hänsyn krävs vid 
passage.
24 Verksplatsen får inte gå längre åt västsyd-
väst.
25 Fuktstråk. Hänsyn vid passage. Dra hellre 
vägen rakare över hygget. Spara aspar på hyg-
get.
26 Fuktstråk mellan våtmarker. Passera där 
det är trädbevuxet. Hänsyn behövs (trumma, 
undvik sprängning). 
27 Väg bör gå här, i det torraste partiet. Vid 
sidan om är marken fuktig. Våtmarksobjekt. 
28 Låg hällmark mellan våtmarker. Undvik 
sprängning.
29 Kantzon till våtmark. Gå ej närmare våt-
marken än punkten.
30 Lövträd: al och asp med bohål. Dra väg 
väster om punkten, i kant på våtmark. 
31 Fuktstråk mellan våtmarker. Gå ej för nära 
våtmarken. Hänsyn behövs (trumma).
32 Gräns för naturvärde norrut, foto
33 Våtmarkspassage. Lämpligast att dra vä-
gen vid punkten. 

Ill. 19. Skogsbruk inom naturreservatet Glaskogen. Platsen är belägen längs vandringsled I västra delen av reser-
vatet. Foto mot väster.
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34 Vägdragning problematisk. Anslutning till 
befintlig väg går i mycket blockig slänt med 
granskog. 
35 Våtmarkspassage bör ej ske öster om 
punkten. Sprängning ska undvikas. 
36 Lämpligt att passera våtmark på denna 
vägbank. 
37 Våtmarkspassage bör ske vid punkten. 
38 Lämna aspar sydost om punkten. 
39 Vägsträckning mellan verk RF och RE bör 
ej gå i denna södra sträckning.
40 Lämplig våtmarkspassage för väg mellan 
verk RE och RF. 
41 Våtmarkspassage. Hänsyn behövs. 
42 Våtmarkspassage. Hänsyn behövs.
45 Passage av mindre fuktstråk, i väster 
brant stigning, det bör dock gå att dra väg utan 
sprängning. Avverka inte torrakor vid passage. 
46 Passage av mindre fuktstråk. Dra väg runt om.
47 Lämna döda träd orörda.
48 Våtmark - lämpligaste platsen för passage.
49 Vägdragning går genom våtmark. Dra vä-
gen runtvåtmarken istället.
50 Våtmarkspassage. Söder om St Koppart-
järn passeras en våtmark med klen tall. Vatt-
net måste få passera.
51 Våtmarkspassage (våtmarken i söder 

sträcker sig till Abborrtjärn). Håll väster i slänt 
med blåbärsgranskog.
52 Fin skog med tall, gran, mkt död ved, luck-
igt, flerskiktat och rikligt med skägglavar. Be-
gränsa avverkning. 
53 Håll österut på höjden. I den västra kanten 
finns en blockig brant.
54 Hänsynsavstånd till våtmark behövs.
55 Vägen passerar genom nyckelbiotop. Hän-
synsavstånd på 100 meter rekommenderas. 
56 Passage inom våtmarksklassat område. 
Hänsyn krävs om man drar alternativ väg här. 
57 Vägen passerar våtmarken på en klack 
med nivåskillnad mellan Märremossen och 
våtmarken som ansluter i nordost. Svår pas-
sage p.g.a. risk att störa hydrologin.
58 Dra väg västligare i skogen av hänsyn till 
våtmarkens kantzon samt strandskydd.
59 Bäck och fuktstråk. Passera med hänsyn 
och trumma och avverka inte mer än nödvän-
digt runt bäcken.
60 Hänsynsyta vid avverkning. Välj alternativ 
verksplats. 
61 Hänsyn krävs vid passage av våtmark. Mi-
nimera avverkning. 
62 Mycket olämplig vägpassage vid fuktstråk 
inom reservat; fodrar sprängning och utfyllnad.

Ill. 20. Utsikt från verksplats 5 på Rishöjden vid Glaskogens naturreservat. Foto mot öster.
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Bilaga 3. Lämningar Årjäng NO

Nr Typ

�
ä

n
g

d

�
re

d
d

H
ö

jd �eskrivning Status �äge �edömning

1 Gränsmärke 0,7 0,7 0,3 oskadad krön fast fornlämning

2 Gränsmärke 1,5 1,5 0,5 oskadad sluttning

3 Gränsmärke 1,3 1 0,7 oskadad sluttning

4 Gränsmärke 0,9 0,9 0,5 oskadad sluttning

5 5 5 1,8 oskadad krön

6 3,5 5 1,2 oskadad sluttning

7 Gränsmärke 1,2 0,7 1 11 stenar, 0,2 till 1,0 långa, stående visarsten skadad sluttning

8 6 5 0,7 skadad sluttning

9 Gränsmärke 1,5 1 0,3 skadad krön

10 Gränsmärke 1,7 1,3 1,4 oskadad krön

11 Gränsmärke 0,9 0,7 0,35 oskadad krön fast fornlämning

12 Gränsmärke 0,8 0,6 0,25 oskadad sluttning fast fornlämning

13 Gränsmärke 0,5 0,4 0,25 Två stenar i två lager, minsta stenen 0,4. oskadad sluttning

14 Gränsmärke 1,1 0,9 0,6 oskadad krön

15 Gränsmärke 0,5 0,3 0,25 oskadad krön

16 Gränsmärke 0,6 0,5 0,3 skadad krön

Gränsmärke bestående av 8 stenar, 0,2-0,6 m. 

stora i ett lager. En mindre visarsten. Nästan 

helt övermossad.

Gränsmärke bestående av minst tio 

fundamentstenar runt en större, stående, 

visarsten. Stenar 0,30-0,70 m stora. Markerat 

med käpp.

övrig kultur-

historisk lämning

Gränsmärke bestående av minst tio 

fundamentstenar runt en stående visarsten. 

Stenar 0,15-0,70 m.

övrig kultur-

historisk lämning

Stående visarsten. Tolv stenar 0,15-0,40 m 

stora. Markerat med käpp.

övrig kultur-

historisk lämning

Husgrund 

historisk

Eldstad 2,2 x 1,5 x 1,8 m stort. Eldstaden 

anlagd i slänt med öppningar  åt såväl slänt 

som åt motsatt håll. Sydväst om eldstaden 

finns några stenar som kan ha utgjort 

syllstenar, isåfall har byggnaden haft en 

storlek av cirka 5 x 5 m. Registrerad av  Skog o 

historia objekt 13325. Där angiven som 

flyktingstuga från andra världskriget.

övrig kultur-

historisk lämning

Husgrund 

historisk

Husgrund omgärdad av dike. I norra änden ett 

spisröse 2,5 x  1,3 x 1 m stort uppbyggt av mer 

än tjugofem stenar.. 

övrig kultur-

historisk lämning

övrig kultur-

historisk lämning

Husgrund 

historisk

Husgrunder. Rester av stenar till grunden av en 

skogskoja. Cirka.50 m  S rester av timrad koja.

övrig kultur-

historisk lämning

Gränsmärke med 11 stenar, 0,2-0,7 höga, 

liggande visarsten.

övrig kultur-

historisk lämning

Märke sex stenar, 0,1-1,7m stora. Fem st 

lagda på ett större block.

övrig kultur-

historisk lämning

Märke  med tre stenar 0,3-0,7 m stora. I två 

lager, möjlig visarsten ligger överst.

Märke  med ca tio stenar 0,1-0,4 m stora. I två 

lager, stående visarsten.

övrig kultur-

historisk lämning

Stående visarsten 0,4 hög, mer än tio stenar 

tre lager, 0,2-0,6 m stora. Markerat med käpp.

övrig kultur-

historisk lämning

Visarsten i form av liggande skiva. Två synliga 

stenar 0,3-0,4 m stenar. Aktiverad med käpp. 

Ett lag

övrig kultur-

historisk lämning

Ingen visarsten. Tio stenar 0,15-0,5 m stenar. 

Aktiverad med käpp. Två lager.

övrig kultur-

historisk lämning
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Bilaga 4. Fågelinventering observationstabeller

�unkttaxering

�unkt A01 A03 A11 A13 A15 A17 A19 A21 A23 A25 A27 Antal individer

Art

1 1 1 2 2 2 1 2 1 13
Rödhake 1 1 1 1 2 1 2 9

Taltrast 1 2 2 1 1 2 1 10

Koltrast 1 1

Dubbeltrast 1 1

Rödstjärt 1 1

Talgoxe 3 1 1 5

Blåmes 1 1

Tofsmes

1 1

Svartmes

Svarthätta

1 1

Lövsångare 1 2 3 4 1 4 3 5 6 2 2 33

Kungsfågel 1 1

Gärdsmyg 1 1

Grönsiska 1 1 1 3

Bofink 3 3 2 3 5 4 2 3 2 2 29

Större hackspett 1 1

Gröngöling

Gök 1 1 1 1 4

Ladusvala

Ringduva 2 2

Fiskmås

Smålom
Trana 4 4

Kanadagås 2 2

Fiskmås

Orre 2 2
Kråka

Korp 1 1

Nötskrika 2 2

4 5 4 8 5 7 9 6 7 7 7

Området Mörtnäs, Djuv, Rishöjden. 7:e till 11:e maj 2008. 

Trädpiplärka

Rödvingetrast

Grå flugsnappare

Talltita

Ärtsångare

Trädkrypare

Korsnäbb sp

Spillkråka

Tornseglare

Kricka

Ljungpipare

Skogssnäppa

Enkelbeckasin

Antal arter:



Ill. 21. Karta med fågelobservationer.
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�unkt B01 B03 B05 B07 B09 B11 B13 B15 B17 B19 B21 �ntal individer

�rt

1 2 4 1 3 2 3 3 2 21
Rödhake 1 1 1 1 1 5

Taltrast 2 2 2 1 1 1 9

Koltrast 1 1

Dubbeltrast 1 1

1 1

Rödstjärt

Talgoxe 1 2 3

Blåmes

Tofsmes 1 1

1 1

Svartmes 1 1 2

Svarthätta

Lövsångare 2 3 4 5 4 2 4 3 4 2 33

Kungsfågel 1 1 1 3

Gärdsmyg 1 1

Grönsiska 2 1 3
Bofink 5 8 3 3 2 1 5 2 2 4 2 37

1 2 3

Större hackspett 1 1

Gröngöling

1 1

Gök 1 2 1 1 5
Ladusvala

1 1

Ringduva

Fiskmås

Smålom
Trana

3 3

Fiskmås

Orre 1 1 2
Kråka

Korp 2 2

Nötskrika 1 1

Kaja 1 1

�ntal arter6 8 6 9 5 4 11 4 7 6 4 7

Trädpiplärka

Rödvingetrast

Grå flugsnappare

Talltita

Ärtsångare

Trädkrypare

Korsnäbb sp

Spillkråka

Tornseglare

Kricka

Ljungpipare

Skogssnäppa

Enkelbeckasin
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�unkt B23 B25 B27 B29 C02 C04 C06 C08 C10 C12 C14 �ntal individer

�rt

1 2 2 1 1 2 2 3 3 3 1 21
Rödhake 1 2 2 1 1 7

Taltrast 1 1 2

Koltrast

Dubbeltrast 1 1

1 1

Rödstjärt

Talgoxe 2 1 2 1 6

Blåmes

Tofsmes 1 1 2

Svartmes 1 1 2

Svarthätta

Lövsångare 3 3 3 2 2 4 1 2 4 2 5 31

Kungsfågel 1 1

Gärdsmyg 1 1 1 3

Grönsiska 1 2 2 5
Bofink 1 3 1 3 1 2 3 3 2 5 2 26

Större hackspett 1 1 2

Gröngöling

Gök 2 1 1 4
Ladusvala

Ringduva 1 1 1 3

Kanadagås 3 3

Smålom
Trana 1 1

1 1

1 1 2

Fiskmås

Orre 6 6
Kråka 1 1

Korp 1 1 2

Nötskrika

Buskskvätta 1 1 2

�ntal arter6 7 11 8 6 6 6 8 6 9 4 5

Trädpiplärka

Rödvingetrast

Grå flugsnappare

Talltita

Ärtsångare

Trädkrypare

Korsnäbb sp

Spillkråka

Tornseglare

Kricka

Ljungpipare

Skogssnäppa

Enkelbeckasin
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�unkt C16 C18 C20 C22 C26 C28 C30 C32 D01 D03 D05 �ntal individer

�rt

1 2 2 2 3 1 2 1 1 3 18
Rödhake 1 1 1 1 4

Taltrast 1 4 5

Koltrast

Dubbeltrast 1 1 2

Rödstjärt 1 1

Talgoxe 1 1 1 3

Blåmes

Tofsmes

Svartmes

1 1

Svarthätta

1 1

Lövsångare 4 3 4 4 5 4 5 4 1 4 3 41

1 1

Kungsfågel 1 1

Gärdsmyg 1 1 1 3

Grönsiska 1 1 2 4
Bofink 4 2 3 3 3 3 3 1 4 3 5 34

1 1

Större hackspett 1 2 2 1 2 1 9

Gröngöling

1 1
Gök 1 2 3

Ladusvala 2 2

Ringduva 1 1

Smålom 2 3 5
Trana

1 1

Fiskmås

Orre 5 5
Kråka

Korp 1 1

Nötskrika

�ntal arter6 5 8 6 11 7 7 7 3 5 5 7

Trädpiplärka

Rödvingetrast

Grå flugsnappare

Talltita

Sv-v flugsnappare

Ärtsångare

Trädkrypare

Korsnäbb sp

Spillkråka

Tornseglare

Kricka

Ljungpipare

Skogssnäppa

Enkelbeckasin
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�unkt D17 D19 D21 D23 D25 D27 D29 D31 D33 D35 D37 �ntal individer

�rt

2 3 2 3 1 1 1 1 2 3 1 20

Rödhake 1 1 2

Taltrast 1 1 2
Koltrast 1 1 2

Dubbeltrast 1 1

Rödstjärt

Talgoxe

Blåmes
Tofsmes 1 1 2

1 1

Svartmes

1 1

Svarthätta

Lövsångare 4 3 2 3 2 1 4 4 4 4 4 35

Kungsfågel

Gärdsmyg

Grönsiska 1 1 1 1 4

Bofink 2 4 4 1 1 1 1 3 3 4 5 29

Större hackspett

Gröngöling

Gök

Ladusvala

Ringduva

Fiskmås

Smålom 2 1 3

Trana

Fiskmås

Orre
Kråka

Korp

Nötskrika

�ntal arter6 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 7

Trädpiplärka

Rödvingetrast

Grå flugsnappare

Talltita

Sv-v flugsnappare

Ärtsångare

Trädkrypare

Korsnäbb sp

Spillkråka

Tornseglare

Kricka

Ljungpipare

Skogssnäppa

Enkelbeckasin
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�unkt D39 D41 D43 D45 E25 E27 E29 E31 E33 E35 E37 �ntal individer

�rt

1 3 2 3 1 1 3 3 2 2 21
Rödhake 2 1 1 4

Taltrast 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Koltrast 1 1 1 3

Dubbeltrast 1 1

1 2 3

Rödstjärt 1 1 2

Talgoxe 1 1 1 1 1 1 6

Blåmes

Tofsmes

Svartmes 1 1

1 1

Svarthätta

Lövsångare 4 4 2 2 3 2 4 4 4 4 3 36

Kungsfågel 1 1 2

Gärdsmyg 1 1 2

Grönsiska 1 1 1 2 1 6
Bofink 2 1 1 1 3 6 3 4 4 2 2 29

Järnsparv 1 1 2

Sädesärla 1 1

Större hackspett 1 1 1
Gröngöling

1 1

Gök 1 2 1 1 5

Ladusvala

Ringduva 1 1

Smålom 1 2 1 4

Trana

Fiskmås

Orre 1 1

Kråka

Korp

Nötskrika

�ntal arter6 8 5 10 12 6 8 5 8 9 6 6

Trädpiplärka

Rödvingetrast

Grå flugsnappare

Talltita

Sv-v flugsnappare

Ärtsångare

Trädkrypare

Korsnäbb sp

Spillkråka

Tornseglare

Kricka

Ljungpipare

Skogssnäppa

Enkelbeckasin
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�unkt E39 E41 G01 G03 G05 G07 �ntal individer

�rt

2 2 3 2 3 12
Rödhake 1 1

Taltrast

Koltrast 1 1

Dubbeltrast

Rödstjärt

1 1
Talgoxe 1 1 1 1 4

Blåmes

Tofsmes

Svartmes

Svarthätta

Lövsångare 3 4 1 3 2 3 16

Kungsfågel

Gärdsmyg

Grönsiska 2 2 2 1 7
Bofink 2 5 3 2 2 14

Sädesärla 1 1

Större hackspett

Gröngöling

Gök 1 1

Ladusvala

Ringduva

Smålom
Trana

Fiskmås 2 2

Orre
Kråka

Korp

Nötskrika

�ntal arter6 5 2 7 6 5 5

Trädpiplärka

Rödvingetrast

Grå flugsnappare

Talltita

Ärtsångare

Trädkrypare

Korsnäbb sp

Spillkråka

Tornseglare

Kricka

Ljungpipare

Skogssnäppa

Enkelbeckasin
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Linje- och punkttaxering

����� A10 A05 A16 A11 B19 B14 B26 B31 C31 C26 ��������������	

�	�

2 2 2 2 1 4 2 2 2 19
Rödhake 2 1 1 1 1 1 1 8
Taltrast 1 1 1 3 1 1 2 1 11
Koltrast 1 1
Dubbeltrast 3 1 4

Rödstjärt 1 1

Talgoxe 1 1 1 3
Blåmes
Tofsmes 1 1

1 1
Svartmes 1 1

Svarthätta

Lövsångare 1 3 3 2 4 3 1 4 5 3 29

Kungsfågel
Gärdsmyg 1 1
Grönsiska 2 1 1 1 2 7
Bofink 4 4 3 2 4 3 2 3 4 4 33

2 2
Järnsparv 1 1
Sädesärla
Buskskvätta 1 1

Större hackspett 1 1
Gröngöling

1 1 2
Gök 2 1 1 1 5
Ladusvala

Ringduva 1 1

Kanadagås 2 2

Smålom 1 2 3
Trana

Fiskmås
Orre 1 1
Kråka
Korp 1 1
Nötskrika

Antal arter: 8 9 11 7 6 6 9 7 5 8

Området Mörtnäs, Djuv, Rishöjden. 22:e till 29:e maj 2008. 

Trädpiplärka

Rödvingetrast

Grå flugsnappare

Talltita

Sv-v flugsnappare

Ärtsångare

Trädkrypare

Korsnäbb sp

Spillkråka

Tornseglare

Kricka

Ljungpipare
Skogssnäppa
Enkelbeckasin
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����� C21 C16 C08 C03 D02 D07 D12 F02 F07 G06 ��������������	

�	�

1 2 1 2 1 3 2 3 4 19
Rödhake 2 1 1 3 7
Taltrast 2 1 1 4
Koltrast 1 2 3
Dubbeltrast 1 1

Rödstjärt

Talgoxe 1 1 1 1 4
Blåmes
Tofsmes 1 1

2 2
Svartmes

1 1

Trädgårdssångare 1 1
Svarthätta

1 1
Lövsångare 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 31

Kungsfågel 2 1 1 4
Gärdsmyg 2 2
Grönsiska 1 1 1 1 2 1 7
Bofink 1 4 4 5 6 4 4 4 2 1 35

Järnsparv
Sädesärla

Större hackspett 1 1
Gröngöling

1 1
Gök 1 2 1 1 1 6
Ladusvala

Ringduva 1 1 1 2 5

Smålom
Trana

1 1

Fiskmås
Orre
Kråka
Korp 1 1 2
Nötskrika

Antal arter: 4 6 8 7 10 5 5 13 8 6

Trädpiplärka

Rödvingetrast

Grå flugsnappare

Talltita

Sv-v flugsnappare

Ärtsångare

Trädkrypare

Korsnäbb sp

Spillkråka

Tornseglare

Kricka

Ljungpipare
Skogssnäppa
Enkelbeckasin
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����� G01 A21 A26 ��������������	

�	�

3 3 1 7
Rödhake 1 1
Taltrast
Koltrast 1 1
Dubbeltrast

Rödstjärt 1 1 2

Talgoxe 1 1
Blåmes
Tofsmes

Svartmes

Svarthätta
1 1 2

Lövsångare 4 6 4 14

Kungsfågel 1 1
Gärdsmyg
Grönsiska
Bofink 3 2 2 7

Järnsparv
Sädesärla

Större hackspett
Gröngöling

Gök
Ladusvala

Ringduva

Smålom
Trana

Fiskmås 1 1
Orre
Kråka
Korp
Nötskrika 1 1

Antal arter: 5 6 8

Trädpiplärka

Rödvingetrast

Grå flugsnappare

Talltita

Sv-v flugsnappare

Ärtsångare

Trädkrypare

Korsnäbb sp

Spillkråka

Tornseglare

Kricka

Ljungpipare
Skogssnäppa
Enkelbeckasin
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��������������	

5 6 5 6 8 13 7 5 3 5 63
Rödhake 8 2 2 3 1 1 3 6 3 4 33
Taltrast 2 3 3 1 1 3 3 16
Koltrast 1 1 1 2 1 6
Dubbeltrast 1 1 1 1 2 2 8

Rödstjärt 1 1 2 4
1 1

Talgoxe 1 5 4 3 2 3 1 3 1 1 24
Blåmes
Tofsmes 1 1 1 1 1 1 6

2 2 4
Svartmes 1 1 1 3

1 3 4

Trädgårdssångare 1 1
Svarthätta

1 1 1 2 5
Lövsångare 10 10 6 18 14 19 22 15 16 11 141

1 1
Kungsfågel 4 1 1 1 1 1 1 10
Gärdsmyg 3 2 1 1 2 1 10
Grönsiska 5 2 4 2 2 1 3 5 1 25
Bofink 18 15 15 11 10 9 12 13 8 10 121

15 2 6 1 24
Järnsparv
Sädesärla 1 3 4
Buskskvätta 1 1

1 1
Större hackspett 1 2 2 1 1 7
Gröngöling

1 1 1 3
Gök 2 2 1 2 2 1 1 11
Ladusvala
Backsvala 1 1

Ringduva 1 1 1 1 2 6

Kanadagås 2 2
Knipa 1 1 2

3 3
Smålom 2 2 2 6
Trana 1 2 3

1 1

Ormvråk 1 1
Fiskmås 1 1
Orre 1 1
Kråka
Korp 2 1 1 4
Nötskrika 1 1

Antal arter: 19 14 17 12 15 20 20 18 14 10

Linje 
Art

A10-
A05

A05-
A16

A16-
A11

A11-
B19

B19-
B14

B26-
B31

B31-
C31

C31-
C26

C26-
C21

C21-
C16

Trädpiplärka

Rödvingetrast

Grå flugsnappare

Talltita

Sv-v flugsnappare

Ärtsångare

Trädkrypare

Korsnäbb sp

Göktyta

Spillkråka

Tornseglare

Kricka

Ljungpipare
Skogssnäppa
Enkelbeckasin
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��������������	

7 11 8 7 5 10 11 8 5 72
Rödhake 13 3 5 5 3 7 1 3 40
Taltrast 3 2 1 5 2 1 1 2 17
Koltrast 2 2 3 1 2 10
Dubbeltrast 1 3 2 1 1 8

1 1
Björktrast 1 1 2
Rödstjärt

1 1 2
Talgoxe 4 1 4 1 3 2 3 1 19
Blåmes
Tofsmes 2 5 1 2 1 11

1 2 2 3 8
Svartmes 1 1

3 3

Trädgårdssångare 1 1
Svarthätta 1 1

1 1 1 1 4
Lövsångare 12 17 15 10 22 24 14 21 26 161

Kungsfågel 3 3 1 3 1 11
Gärdsmyg 2 1 3
Grönsiska 5 6 2 3 4 5 3 1 5 34
Bofink 17 13 14 9 19 14 16 15 14 131

1 1
Järnsparv 1 1 2
Sädesärla 5 5

1 1
Större hackspett 1 2 1 2 6
Gröngöling

1 1
Gök 2 1 1 2 1 1 2 1 11
Ladusvala

Ringduva 4 2 2 1 1 10

Kanadagås 2 2 4

Smålom 1 1 2
Trana

1 1 1 1 4

1 1
Fiskmås 3 4 7
Tjäder 1 1
Orre 1 1
Kråka
Korp
Nötskrika 1 1 2

Antal arter: 13 17 13 8 18 18 15 18 17

Linje
Art

C08-
C03

C03-
D02

D02-
D07

D07-
D12

F02-
F07

F07-
G06

G06-
G01

G01-
A21

A21-
A26

Trädpiplärka

Rödvingetrast

Grå flugsnappare

Talltita

Sv-v flugsnappare

Ärtsångare

Trädkrypare

Korsnäbb sp

Göktyta

Spillkråka

Tornseglare

Kricka

Ljungpipare
Skogssnäppa
Enkelbeckasin

Gråtrut



Ill. 20. Spisröse, lämning 820:5. Foto mot nordost.
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