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1. Popetorp
Klass:
Motiv:
Area:

x 6665900

y 1325450

3
Bi, K
4,0 ha

Naturvärdesbedömning
Trots omfattande igenväxning ger Popetorp en god och representativ bild av gångna
tiders markanvändning. Den stora biotopvariationen och lövträdsförekomsten
har också en mycket gynnsam inverkan på både växt- och djurliv. Popetorp är av
kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Den sedan många år övergivna finnbosättningen Popetorp med tillhörande
brukningsmarker ligger i en sydsluttning. I omgivningarna finns gott om odlingsrösen
och andra kulturspår. Området kuperas av små höjder och sänkor utdragna i nord
- sydlig riktning. Östra delen av området ligger på hyperitberggrund vilket ger rik
jordmån och goda växtbetingelser. Stora lövträd (ex rönn och sälg) som tidigare
stått i ängs- betesmarkerna håller nu på att slukas upp av inväxande granar.
Igenväxningen har gjort miljön skuggig och floran har påverkats negativt. Intill torpet
fanns dock några smörbollar kvar. I samband med nyckelbiotopsinventeringen har en
nyckelbiotop och två naturvärdesobjekt registrerats på inägan. I samtliga fall rör det
sig om naturvärden kopplade till lövträd.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 4
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 42
Länsstyrelsen 1989 Kulturmiljöprogram för Värmland
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län. Kulturmiljöprogram. ISBN 91-7970-412-3
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2. Säterhöjden
Klass:
Motiv:
Area:

x 6667200

y 1327600

4
G
79 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets värden ligger i dödisavlagringarna. Området är av lokalt intresse för
naturvården.
Beskrivning av området
I den översiktliga naturvårdsinventeringen av Brelin (1973) beskrivs
dödisavlagringarna vid Soranstorp som en för Värmland ovanlig landskapsform.
”Moränen har här avlastats i en mängd små ungefär likstora kullar eller högar. De
är relativt rundade till formen och har en diameter vid basen av något 10-tal meter
samt en höjd av ett par meter. Mellan kullarna ligger koniska svackor fyllda av grövre
block. Materialet i kullarnas inre är finare fraktioner fast ytan kan vara nog så blockig.
Efter vägen har med möjligheter att studera kullarnas uppbyggnad i skärningar. I
sydvästra delen av området är kullarnas uppbyggnad i skärningar. I sydvästra delen
av området är kullarna beväxta med gran medan gles tallskog dominerar i övriga
partier. Försumpningar förekommer”.
Tillägg 2007: Idag finns stora kalhyggen på höjden. Grupper av lövträd har sparats.
På hygget observerades bl a sotnätfjäril.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Täktverksamhet
bör inte tillåtas. Vid skogsbruksåtgärder bör alternativa metoder till maskinell
markberedning övervägas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 5
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 41
Läsa mer:
-
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3. Stormyren
Klass:
Motiv:
Area:

x 6668000

y 1328500

3
B
117 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet utgörs av ett tämligen stort och opåverkat myrområde. Stormyren är av
kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
I våtmarkskomplexet Stormyren ingår ett par större öppna mossepartier med
vardera en respektive två mossegölar, några smärre mossepartier, mest tallmossar,
samt flera kärrpartier, varav ett mindre kan betecknas som backkärr. Det senare
är Sveriges sydligaste kända växtplats för den sällsynta vitmossan Sphagnum
angermanicum. All kärrvegetation är av fattigkärrtyp (lösbottnar, mjukmattor och
fastmattor). I norr och söder avvattnas myren av två bäckar.
Skogen på holmar i myren är tämligen opåverkad vad det gäller skogsbruk.
Trädpiplärka, rödstjärt och gök är karaktärsarter bland fåglarna. Vadarfåglar och
andra typiska myrfågelarter påträffades inte vid besöket. På fjärilssidan noterades
svavelgul höfjäril, starrgräsfjäril, svartringlad pärlemorfjäril, prydlig pärlemorfjäril,
skogsnätfjäril och violett blåvinge.
Åtgärder och bibehållande av värden
Dämningar och markavvattnande åtgärder (ex dikning) påverkar områdets hydrologi
och hydrokemi på ett negativt sätt och skall därför undvikas. Det gäller åtgärder som t
ex vägbygge, torvbrytning och skogsbruk. Skogsbruk i och intill området bör undvikas
eller bedrivas med stor naturvårdshänsyn. En väl tilltagen skyddszon bör tillämpas
vid spridning av aska och gödningsämnen.

Skyddsstatus, inventeringar mm
Länsstyrelsen Våtmarksinventering, 12C3F01 Stormyren, klass 3
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 1
Läsa mer:
-
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4. Mariastorp
Klass:
Motiv:
Area:

x 6667750

y 1329400

1
Bi, K
11 ha

Naturvärdesbedömning
Mariastorp utgör ett representativt exempel på en ensamgård i skogsbygden.
Inägans struktur med åkrar, hackslått och fägator är fortfarande helt intakt. Betesdjur
saknas sedan många år och hävden av ängarna är svag. Floran innehåller dock
fortfarande flera hävdgynnade arter och ängarna hyser också rödlistade arter bland
fjärilar. Området är av riksintresse för naturvården.
Beskrivning av området
Mariastorp utgörs av en högt belägen ensamgård i skogsbygden i nordvästra
delen av Sunne kommun. Hus och övriga byggnader är i gott skick. Utsikten
över omgivande skogsmarker är milsvid. Kring gården finns flera ängar samt
naturbetesmarker som dock inte betats på många år. Odlingsrösen påträffas lite
varstans i omgivningarna. Två av ängarna hävdas, annars gör sig igenväxningen
alltmer påmind. Floran är fortfarande tämligen artrik med bl a ormrot, kattfot, stagg,
blodrot, jungfru Marie nycklar, blågull och rödblära. Fältgentianorna som hittades
vid inventeringen 1986 (minst fem bestånd) eftersöktes utan framgång. Bland
påträffade fjärilar kan nämnas pantermätare och de rödlistade arterna allmän
metallvingesvärmare och svävflugelik dagsvärmare. En nyss utflugen kull med
stjärtmesar höll till i buskmarkerna intill ängen.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Områdets
naturvärden påverkas negativt då hävden avtar. För att bibehålla och utveckla
områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande redskap följt
av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt undantas från
gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse Naturvård, NRO17021, Finnbygden, Mariastorp
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län, objekt nr 35
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering, objekt 4EB-HEZ
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 2
Länsstyrelsen 1989 Kulturmiljöprogram för Värmland
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län. Kulturmiljöprogram. ISBN 91-7970-412-3
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5. Långetjärn
Klass:
Motiv:
Area:

x 6667750

y 1331900

4
Bi, K
19 ha

Naturvärdesbedömning
Trots pågående igenväxning finns naturvärden i form av hävdgynnad flora och
förekomst av rödlistade fjärilar. Långetjärn är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Objektet består av en sydvästsluttning med flera gårdar och tillhörande ängsoch betesmarker. Det finns gott om odlingsrösen, små åkrar och brukningsvägar
som påminner om svunna tider. Idag är huvuddelen av gräsmarkerna under
igenväxning, och husen används för sommarboende. Undantag finns i östra delen
av byn där en äng fortfarande hävdas. Här växer bl a ormrot, kattfot och stagg.
Lövträdsandelen i sluttningen är hög. På fågelsidan är härmsångare, rödvingetrast
och gärdsmyg karaktärsarter. Vid besöket hördes också en göktyta. På en äng söder
om vägen fanns rikligt med den rödlistade och slåttergynnade ängsfjärilen allmän
metallvingesvärmare. Fållan i skogsmarken söder om vägen, som fårbetats i sen tid,
var tom vid besöket 2007.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Områdets
naturvärden påverkas negativt då hävden avtar. Ju längre tid som går desto större
insatser kommer att krävas för restaurering. För att bibehålla och utveckla områdets
naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande redskap (alternativt
bete, för betesmarkerna) följt av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly
och buskar samt undantas från gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 3
Läsa mer:
-

12

13

14

6. Mossberget
Klass:
Motiv:
Area:

x 6665900

y 1329700

4
Bi, K
7,1 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet utgör ett exempel på övergiven finnbosättning där igenväxningen är långt
gången. Området har botaniska och framförallt kulturhistoriska värden och är av
lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Bohlin (1986) skriver om Mossberget. ”Gammalt finnboställe som nu är statt i
igenväxning. Platsen har varit känd för befolkningen i området på grund av den rikliga
förekomsten av nattviol, brudsporre och blåsippa. ”Svarte Johannes” (ortsnamn för
fältgentiana) har också funnits här. I dag återfinner man fortfarande stora bestånd av
nattviol, brudsporre och blåsippa trots att hävden sedan länge upphört. I övrigt kan
man på de gamla slåttervallarna hitta backnejlika, smällglim, rödblära, ögonpyrola
och tätört”.
Tillägg 2007: Husgrunder, åkrar och ängar är igenväxta. Älg betar lövsly, annars
övertar granarna alltmer de öppna rummen i den annars slutna skogen. Intill den helt
igenväxta torpgrunden står ett vildvuxet fruktträd och på gårdstunet växer fortfarande
brandgul lilja. Smällglim och blågull är också kvarlevor från torpets glansdagar
liksom nässlorna vid ladugårdsgrunden. Bland övriga påträffades växter kan nämnas
skogsnäva, åkervädd, smörblomma, prästkrage, skogskovall, liten blåklocka,
fyrkantig johannesört, jungfru Marie nycklar, brunört och kråkvicker. Ängsfjärilarna
som en gång flög över ängarna har ersatts av skogsgräsfjäril.
Skogsbestånden runt den gamla bosättningen kommer sannolikt att avverkas då
en skogsbilväg nyligen brutits längs den ursprungliga leden från Svarttjärnstorp till
Mossbergets torp.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 6
Läsa mer:
-

15

16

7. Finnsjön
Klass:
Motiv:
Area:

x 6666300

y 1334400

4
Bi
3,0 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet består av slåtterängar med förekomst av rödlistade fjärilar. Området är av
lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av välskötta ängsmarker på båda sidor av vägen vid byn Finnsjön.
Ängarna ligger i en nordostsluttning. I diket växer en del lupiner, annars har
ängarna en typisk ängsflora, dock utan de mest krävande arterna. Framhållas
bör den rikliga tillgången på fibblor. På fjärilssidan noterades bl a de rödlistade
arterna allmän metallvingesvärmare och sotnätfjäril. Vidare noterade skalbaggen
stor frågeteckenbock på midsommarblomster i ängen. Bland fåglarna märktes
tornseglare, ladusvala och grå flugsnappare
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande redskap följt av
höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt undantas från
gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – allmän metallvingesvärmare, sotnätfjäril
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8. Hedåssättern
Klass:
Motiv:
Area:

x 6662600

y 1333800

3
Bi, K
2,8 ha

Naturvärdesbedömning
Slåtterängen på höjdläget vid Hedåssättern är trots svag hävd på senare år
fortfarande artrik. Utsikten är vacker och byggnaderna ålderdomliga men i bra skick.
Området är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Längst uppe i en småkullig sluttning ligger det idylliska faluröda torpstället
Hedåssättern omgivet av små åkerlappar och strängar av hackslåtter. Utsikten är
vacker och byggnaderna ålderdomliga men i bra skick. I omgivningarna finns gott om
odlingsrösen med stenar som brutits ur den sandiga moränen.
Hedåssättern bebos numera tillfälligt sommartid och hävden av ängsmarken är svag.
Igenväxning pågår i delar av ängsmarken. Floran är dock fortfarande artrik med arter
som ormrot, granspira, slåttergubbe, slåtterblomma och svinrot (nordlig växtplats i
Värmland). Fjärilsfaunan är också artrik med bl a förekomst av de rödlistade arterna
allmän metallvingesvärmare (riklig förekomst) och svävflugelik dagsvärmare.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Områdets
naturvärden påverkas negativt då hävden avtar. Ju längre tid som går desto större
insatser kommer att krävas för restaurering. För att bibehålla och utveckla områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande redskap, följt av
höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt undantas från
gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 18
Läsa mer:
-

19

20

21

9. Knutfallet
Klass:
Motiv:
Area:

x 6663500

y 1334920

3
Bi
0,3 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet består av slåtterängar med förekomst av bl a fältgentiana. Området är av
kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av ängsmarkerna vid gården Knutfallet. I samband med Ängs- och
betesmarksinventeringen 2003 påträffades ”ringa antal” av fältgentiana i ängen.
Vidare noterades bl a hirsstarr, jungfru Marie nycklar, ormrot, skallror och stagg.
Den mest intressanta delen ligger i östsluttningen mellan boningshuset och vägen.
Vid besöket 2007 hittades 5 utblommade exemplar av fältgentiana i tydligt utmärkt
hackslåttliknande del av ängen. På samma plats växte även brunört, fyrkantig
johannesört, ängskovall, bockrot, kråkvicker och nysört. Skallror, ormrot och ställvis
åkervädd förekommer rikligt i ängarna vid Knutfallet. Kaukasiskt fetblad växte intill en
av hällarna.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande redskap följt av
höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt undantas från
gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad - fältgentiana
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10. Bytorp
Klass:
Motiv:
Area:

x 6663900

y 1325650

3
Bi
2,8 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet består av en bosättning med en intilliggande större äng som fortfarande
hävdas. Området är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Byggnader är i bra skick. Särskilt sevärd är den knuttimrade ladugården. Intill huset
står några skuggande gamla lönnar och en stor rönn. Ängen är förhållandevis stor
och breder ut sig söderut. Det är oklart om hur intensiv skötseln varit på senare år.
Här och var finns uppslag av lövsly. Bland fjärilar noterades bl a brun blåvinge vars
värdväxt skogsnäva återfinns i ängen. Bohlin (1986) nämner också bl a smällglim,
brudsporre, stagg och slåtterfibbla.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande redskap följt av
höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt undantas från
gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 7
Läsa mer:
-
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11. Låkmyrarna
Klass:
Motiv:
Area:

x 6661900

y 1327000

2
Bi
404 ha

Naturvärdesbedömning
Låkmyrarna är ett stort myrområde med skyddsvärden främst som ett representativt
exempel på traktens myrar. De ornitologiska värdena är begränsade. På florasidan
finns fynd av rara växter t ex myggblomster. Låkmyrarna är av regionalt intresse för
naturvården.
Beskrivning av området
Objektet består av ett stort och flackt myrområde, men tack vare det stora antalet
fastmarksholmar och uddar med barrskog, får besökaren snarare intryck av att röra
sig i ett svagt kuperat, mosaikartat skogs- och myrlandskap utan stora öppna ytor.
Intrycket av skogen på fastmarksholmarna är att den är tämligen orörd, dock inte
särskilt gammal.
Trädpiplärka och gök är karaktärsarter bland fåglarna. Typiska myrfåglar saknas. På
fjärilssidan noterades starrgräsfjäril, svavelgul höfjäril, prydlig pärlemorfjäril och violett
blåvinge.
Åtgärder och bibehållande av värden
Dämningar och markavvattnande åtgärder (ex dikning) påverkar områdets hydrologi
och hydrokemi på ett negativt sätt och skall därför undvikas. Det gäller åtgärder som t
ex vägbygge, torvbrytning och skogsbruk. Skogsbruk i och intill området bör undvikas
eller bedrivas med stor naturvårdshänsyn. En väl tilltagen skyddszon bör tillämpas
vid spridning av aska och gödningsämnen.

Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Länsstyrelsen Våtmarksinventering 12C2F01 Låkmyrarna, klass 2
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 11
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 45
Läsa mer:
Andersson, G. 1978. Länsstyrelsen i Värmlands län rapport nr 1978:2 – Inventering
av evertebratfaunan på Honkamakkhöjden och Låkmyrarna 1977
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12. Honkamakkhöjden
Klass:
Motiv:
Area:

x 6662250

y 1329000

3
Bi, K, F, L
278 ha

Naturvärdesbedömning
På Honkamakkhöjden finns ett stort område med äldre barrblandskog på framförallt
hällmark varav delar har fina naturskogskvalitéer. Området utgör ett representativt
exempel på naturtypen västlig taiga i ett annars av storskogsbruk påverkat landskap.
Området har både biologiska, kulturhistoriska och landskapsestetiska värden och är
av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Honkamakks högplatå kan med rätta kallas en vildmarksrefugie. Med sina 419
m ö h utgör den ett av kommunens högst belägna områden. Här växer en mager
barrblandskog som på toppen utgörs av en äldre hällmarkstallskog. Betydande delar
av skogen har klassats som nyckelbiotop (barrnaturskog) i nyckelbiotopsinventer
ingen, bl a en sammanhängande del på cirka 25 hektar av hällmarktallskogen på
toppen. Sett över hela området erbjuds en god biotopvariation som gynnar genuina
skogsarter bland både däggdjur och fåglar. Vid vandring i området sommartid är
gök och rödstjärt karaktärsfåglar. Uppenbarligen finns också goda stammar av
skogshöns, ty det är lätt att hitta spillning. Vid insektsinventering 1977 gjordes
Värmlands första fynd av den rödlistade skalbaggen agathidium nigrinum. Arten lever
i murken ved och har en stark koppling till naturskogslika miljöer.
På toppen av Honkamakkhöjden finns ett brandbevakningstorn som erbjuder mäktig
utsikt för den som vågar gå upp. Vägen dit är skyltad av det aktiva byalaget. Tornet är
omkring 20 meter högt och byggdes 1943.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området lämnas för fri utveckling.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 65
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 21
Läsa mer:
Timbonäs & Långnäs Allehanda årgång 20, 2006
Andersson, G. 1978. Länsstyrelsen i Värmlands län rapport nr 1978:2 – Inventering
av evertebratfaunan på Honkamakkhöjden och Låkmyrarna 1977
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13. Bartelstorp
Klass:
Motiv:
Area:

x 6660300

y 1360300

2
Bi, K
4,7 ha

Naturvärdesbedömning
Ängen vid Finnbosättningen Bartelstorp utgör ett representativt exempel på
naturtypen 6510 – slåtterängar i låglandet. Där påträffas flera hotade och
hävdberoende arter bland växter och fjärilar, bl a slåttergubbe och fältgentiana.
Området är av regionalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
I en svag sydsluttning mot Tvällälven och Stormyren ligger det vackra finntorpet
Bartelstorp. Ladugård och uthus är av äldre, delvis timrad modell vars blekt gråröda
väggar ger ett slitet intryck. Husen är placerade på en liten gnejskulle med god
utsikt över nejden. Byggnadernas lite åldriga utseende, och odlingsrösena med sina
bukettrönnar, ger ett brutet och genuint intryck av äldre kulturmiljö. Runt husen finns
omväxlande gammal ängs- och åkermark, varav delar används som slåtteräng.
Särskilt artrik är ängen väster om den knuttimrade ladan. Där påträffas bl a
slåttergubbe och fältgentiana samt mer allmänna arter som stagg, gökärt,
ormrot, backnejlika, kattfot, teveronika, liljekonvalj, ängsskallra, skogsnäva, liten
blåklocka, kråkvicker, gulvial, prästkrage, borsttistel, måror och daggkåpor. Bland
insekter noterades bl a brun blåvinge, midsommarblåvinge, klöverblåvinge,
större frågeteckenbock och den rödlistade och slåttergynnade arten allmän
metallvingesvärmare. På fågelsidan märktes bl a tornseglare, ladusvala och grå
flugsnappare som utnyttjar ängarnas insektsrikedom för födosök.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande redskap följt av
höbärjning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt undantas från
gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 8
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad - fältgentiana
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14. Kullberget
Klass:
Motiv:
Area:

x 6659600

y 1324750

2
Bi
29 ha

Naturvärdesbedömning
Inom det hyperitpåverkade området finns flera nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt.
Skogen är varken gammal eller särskilt orörd, men delar utgör representativa
exempel på naturtypen 9050 – örtrika granskogar. Här har också grön sköldmossa
påträffats på trädlågor, en art som listas som särskilt skyddsvärd i EU:s
habitatdirektiv. Skogsområdet i sluttningen vid Kullberget är av regionalt intresse för
naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en skogsbevuxen sluttning som tidigare varit öppen ängsmark.
Växtförhållandena är goda tack vare påverkan från den kalkrika bergarten hyperit
som finns längre upp i sluttningen. Skogen är medelålders och tämligen välgallrad.
Ställvis finns dock gott om lövträd, bl a enstaka hassel och hägg. Bland rödlistade
kryptogamer som påträffats i nyckelbiotopsinventeringen kan nämnas aspgelélav och
grön sköldmossa.
Utmed vägen upp mot Bartelstorp finns flera små hyggen med rikt uppslag av örter.
Dikesrenar och vägkanter är också örtrika. I denna miljö, där värdväxten stinksyska
är vanlig, trivs den för Värmland så speciella pantermätaren.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området lämnas för fri utveckling, eller möjligen brukas med en
mer lövträdsinriktad skogskötsel.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 9
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 43
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – grön sköldmossa
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15. Stormyren
Klass:
Motiv:
Area:

x 6659000

y 1324600

1
Bi
71 ha

Naturvärdesbedömning
Stormyren är en orörd gölmosse med värden för fågellivet. Det pedagogiska värdet
är högt tack vare den fantastiska utsikten över myren. Området har placerats i högsta
värdeklassen i våtmarksinventeringen och är av nationellt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Stormyren, eller Manseksuo som den förr kallades, är en excentrisk eller snett
koncentriskt uppbyggd gölmosse. Myren ligger i en markerad dalgång där branta
sluttningar i N och S har en frodig växtlighet på grund av hyperitinslag. Åt väster
begränsas myren av isälvsavlagringar. Enligt Fransson (1986) är myrens främsta
värde dess egenskap av gölmosse (55 gölar), och dessutom en västlig utpost för
denna myrtyp. Mossen har tydlig strängstruktur med mjukmatt- och fastmattehöljor
emellan. Kärrpartier finns av både fattig och mellanrik typ. I laggen i norra delen
finns ett mellanrikkärr med förekomst av bland annat strängstarr och fjälldun samt
mossorna Drepanocladus procerus, Sphagnum centrale och Sphagnum inundatum.
Smålom har konstaterats häcka i den gölrika delen av myren. Vid besöket 2007
noterades 2-3 revir ängspiplärkor, 2-3 revir gulärla, 1-2 spelande enkelbeckasiner,
varnande grönbena (1 revir), tofsvipa (1 revir). I en av gölarna fanns en kniphona. På
fjärilssidan noterades starrgräsfjäril (riklig förekomst), svavelgul höfjäril och prydlig
pärlemorfjäril.
Åtgärder och bibehållande av värden
Dämningar och markavvattnande åtgärder (ex dikning) påverkar områdets hydrologi
och hydrokemi på ett negativt sätt och skall därför undvikas. Det gäller åtgärder som t
ex vägbygge, torvbrytning och skogsbruk. Skogsbruk i och intill området bör undvikas
eller bedrivas med stor naturvårdshänsyn. En väl tilltagen skyddszon bör tillämpas
vid spridning av aska och gödningsämnen. Siktröjning på lämpliga platser utmed
omkringliggande vägar skulle skapa bättre synkontakt, och låta fler få uppleva den
säregna och värdefulla myren.

Skyddsstatus, inventeringar mm
Länsstyrelsen Våtmarksinventering, klass 1
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 10
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 21
Läsa mer:
-
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16A. Södra Kammesmakk
Klass:
Motiv:
Area:

x 6659400

y 1327000

1
Bi; K
14 ha

Naturvärdesbedömning
Ängarna i sydsluttningen vid Kammesmakk sköts enligt gamla slåtterängstraditioner.
I den artrika floran påträffas ett flertal arter som indikerar långvarig hävd t ex
fältgentiana, slåttergubbe, slåtterblomma och brudsporre. Förekomsten av rödlistade
fjärilsarter t ex brun gräsfjäril och allmän bastardsvärmare stärker naturvärdet
ytterligare. Ängs- och betesmarkerna vid Kammesmakk ingår i det europeiska
nätverket för värdefull natur, Natura 2000 och är av riksintresse för naturvården.
Beskrivning av området
Den gamla finnbosättningen Kammesmakk är vackert belägen i en sydsluttning
i Timbonäs hemman. Området utgörs av en mosaik av mindre åkrar och små
hackslåtterpartier. Idag finns inga av de ursprungliga byggnaderna kvar, men
husgrunder, odlingsrösen, stenmurar, diken, en fägata och andra kulturhistoriska spår
påminner om gamla tider.
Fältgentiana, slåttergubbe, slåtterblomma, brudsporre, smörboll, låsbräken och
ormrot är exempel på hävdgynnade växtarter som påträffas i ängarnas artrika flora.
Ängsmarken erbjuder också en fin miljö för insektsfaunan. De rödlistade fjärilarna
allmän bastardsvärmare, allmän metallvingesvärmare och brun gräsfjäril noterades
vid inventeringar sommaren 2006. Det likaledes rödlistade väddsandbiet påträffades
sommaren 2007. Ladusvala och tornseglare är fågelarter som trivs i gårdsmiljön och
som utnyttjar insektsrikedomen över ängarna sommartid.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Området
saknar skydd men i och med att området ingår i Natura 2000-nätverket, har staten
garanterat framtida skötsel. Uppföljning av områdets naturvärden pågår. För att
bibehålla och utveckla områdets naturvärden bör ängarna hävdas genom slåtter med
skärande redskap följt av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och
buskar samt undantas från gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Natura 2000-område
Åtgärdsplan, äng- eller betesmark
Riksintresse Naturvård
Länsstyrelsen i Värmland 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 13
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad - fältgentiana
Länsstyrelsen i Värmland. Bevarandeplan för Natura 2000-området Kammesmakk
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16B. Norra Kammesmakk
Klass:
Motiv:
Area:

x 6659750

y 1327450

3
Bi; K
50 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet består av en finnbosättning med ängar som har en hävdgynnad och
skyddsvärd flora. Ängarna hävdas numera svagt och situationen för de hävdgynnade
växterna som tidigare finns noterade inom området är oklar. Norra Kammesmakk är
av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
På båda sidor av grusvägen norrut mot bl a Honkamakk finns slåtterängar och åkrar
tillhörande det gamla finntorpet som ligger på kullen på östra sidan av vägen. Huset
är bebott men hävden av ängarna har de senaste åren varit svag.
Ängarna söder och öster om Finntorpet på kullen är fortfarande tämligen artrika.
Vid besöket noterades gott om blommande växter bl a åkervädd, ormrot, kråkvicker,
skallror, fyrkantig johannesört, måror, daggkåpor, liten blåklocka, skogsnäva,
gökärt, rödklöver, teveronika och smörblommor. På fjärilssidan noterades bl a
slåttergräsfjäril.
På västra sidan av vägen finns uppgifter om senblommande fältgentiana. Här har
igenväxningen gått längre och arten kunde inte återfinnas trots eftersök 2007.
Sammanfattningsvis utgör objektet ett vackert område med fina förutsättningar för
skyddsvärd flora och insektsliv.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Hävden av
området har de senaste åren varit svag och förutsättningarna för hävdberoende
arter försämrats. Ju längre tid som går desto större insatser kommer att krävas
för restaurering. För att bibehålla och utveckla områdets naturvärden bör området
hävdas genom slåtter med skärande redskap följt av höbärgning, hållas fritt från
inväxande barrträd, sly och buskar samt undantas från gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 12
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad - fältgentiana
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17. Fäbroälven
Klass:
Motiv:
Area:

x 6659250

y 1326200

3
Bi
19 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet har en värdefull stam av öring. Fäbroälven är av kommunalt intresse för
naturvården.
Beskrivning av området
Fäbroälven mynnar i den av vattenreglering kraftigt påverkade sjön Kymmen.
Vattendraget som är drygt 2 km långt, rinner genom ett omväxlande skogslandskap,
och har en fallhöjd på cirka 30 m. Försurningssituationen i älven har varit allvarlig
med låga pH-värden under 1990-talet och en starkt påverkad bottenfauna. Älven
biotopvårdades 1994. Därefter har öringbeståndet ökat stadigt. Vid provfiske 2001
översteg antalet årsungar det värmländska normalvärdet.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För det värdefulla
vattenekosystemet är det förutom en god vattenkvalitet viktigt att vandringsvägarna
hålls fria, att lek- och uppväxtmiljöer finns för fiskarterna, och att omgivningarna
innehåller skuggande lövträd. Vid skogsbruksåtgärder i angränsande områden
bör en väl tilltagen skyddszon lämnas. Särskild uppmärksamhet bör riktas på att
minimera risken för körskador. Hänsyn till vattenmiljön måste också iakttas vid
underhållsarbete av vägar och broar.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län, rapport 2002:9 – Elfiskeundersökningar i försurade
och kalkade vattendrag i Värmland 2000-2001
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18. Timbonäs
Klass:
Motiv:
Area:

x 6657750

y 1327250

4
Bi, L
8,1 ha

Naturvärdesbedömning
Vacker udde i nordvästra delen av Kymmen som betas av får och är av lokalt intresse
för naturvården.
Beskrivning av området
Ur Bohlin 1986. ”På udden som sticker ut i Kymmen finns en cirka 500 meter lång
och smalt triangelformad gammal hagmark. Längs östra kanten sluttar hagmarken
betydligt ned mot sjön, i motsats till de flacka västra delarna.
Den branta östsluttningen är till stor del granskogsbevuxen, med bestånd i
varierande ålder, lövinslag och små kalhyggen. Västra delen, som dominerar areellt
sett, är öppen gräsmark med spridda granar, björkar, enbuskar och odlingsrösen
från tidigare små åkerlappar. Hagens ängsvegetation varierar mellan torr och frisk.
Fram till 1960-talet betades hagen av kor, men numera tuktas grässvålen mycket
kort av ett 50-tal får. Vårbrodd, rödven, fårsvingel och kruståtel dominerar, men bland
dem hittas t ex liten blåklocka, daggkåpor, vitmåra, bergssyra, vanlig smörblomma,
hundkex, prästkrage, piprör, bergrör, vitklöver, gråfibbla, lingon, blåbär, brunört,
ängssyra, harstarr, grässtjärnblomma, backnejlika, stagg, tuvtåtel, ormrot och
käringtand. I hagmarken hittades med andra ord inga mer ovanliga eller utpräglade
hagmarksarter, men som miljö är området både vackert, värdefullt och av stor
betydelse för landskapsbilden”.
Tillägg 2007. Området betas fortfarande av får.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 15
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 46
Läsa mer:
-
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19. Stranden
Klass:
Motiv:
Area:

x 6658250

y 1327700

4
G
50 ha

Naturvärdesbedömning
Grusavlagringar som är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Ur Bohlin 1986. ”I området mellan Stranden och Timbonäs finns ett mindre grusfält
som kuperas svagt av några mindre åsar. I norra delen av fältet ansluter en slukås av
getryggstyp till avlagringen. Grusavlagringar ger torra förhållanden. Bortsett från ett
öppet torrängsartat parti runt den före detta gården domineras hela avlagringen av en
yngre, ganska tät och buskig tall/björkskog. På en något högre ås längs östra kanten
står utspridda äldre tallar utan buskskikt. Torrängen domineras helt av fårsvingel och
rödven med åkervädd, rölleka, kvickrot och kattfot. Inne bland de mer buskiga tall/
björkplantorna växer mjölkört, ljung, kruståtel, liten blåklocka och enstaka enbuskar i
någon liten glänta.
Flera små grustäkter finns i avlagringen.
Förutom de rent kvartärgeologiska värdena har objektet visst värde för
landskapsbilden, och som skapare av en liten sandstrand vid Kymmens strand”.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 14
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 46
Läsa mer:
-
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20. Granån
Klass:
Motiv:
Area:

x 6658000

y 1333200

3
Bi
137 ha

Naturvärdesbedömning
Granån är ett omväxlande medelstort vattendrag i skogslandskap som är av
kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
17a, övre delen (53 ha)
Granån är kraftigt påverkad av regleringar. Två dämmen finns; en stor damm vid
Stora Gransjön och en damm söder om Sågtjärn. Härifrån börjar också tunneln ner
till Kymmen. Via ett dämmbord leds vatten till Granåns ursprungliga fåra. Utmed
stränderna växer framförallt ungskogar.
17b, mittersta delen (46 ha)
Ur Bohlin 1986. ”I det här avsnittet flyter ån ganska lugnt i en djupare fåra med
botten av sand och grus. Längst i norr runt Kruggestorp och Högbacken finns
igenväxningsmarker och hyggen med gott om unglövskog. Söder om Kruggestorp
börjar den ordinära medelålders blåbärsgranskog som följer ån hela avsnittet. Den
lite äldre skogen med inslag av tall och björk ger en helt annan miljö och inramning
än A-partiets hyggesmarker. På flera platser skiljs ån och skogen åt av 5-10 m breda
strandbrinkar med örtvegetation. Beroende på underlag och näringsgrad dominerar
endera blåtåtel eller flaskstarr. I båda fallen finns inblandning av ängsvädd, ängsull,
tuvtåtel, blodrot, vattenklöver, hundstarr, hirsstarr, stjärnstarr, kärrviol och sjöfräken”.
Tillägg 2007; Vid Kruggestorp finns en äng som tidigare betats av får. Nu hävdas
ängen oregelbundet genom slåtter. Ängen har en överraskande artrik flora, bl a rikligt
med åkervädd. Ängen torde också ha stor betydelse som nektarkälla för insekter.
Vid besöket noterades bl a gott om humlor, mindre igelkottspinnare och rikligt med
småfjärilar. Denna sträcka av ån är i hög grad påverkad av bäver. Längs stränderna
finns gott om fällda lövträd och under bron vid Kruggetorp står vattnet i stort sett
stilla.
17c, nedre delen (38 ha)
Ur Bohlin 1986. ”Nedströms det lugna B-avsnittet följer en småforsande del med
grund fåra och grövre bottenmaterial av sten och mindre block. Vid gårdarna
Dragontorp och Därnord står lövdungar med gråal, björk och sälg vid åkanten. Längs
övriga delar begränsas lövförekomsten till en smal och gles bård närmast stranden.
Bakom lövbården står en medelålders lågörtgranskog som är både gallrad och
välskött. På ett föredömligt sätt har man dock lämnat den nämnda lövbården längs
ån. Den lätt strömmande ån är tillsammans med skuggande lövträd och granskog en
vacker och dunkel miljö av värde för framför allt faunan i och längs med ån”.
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Granån ingår i Länsstyrelsens program för uppföljning av kalkningens effekter. 2003
var pH 6,0 och bottenfaunan var då obetydligt påverkad av försurning.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området lämnas för fri utveckling. Vid skogsbruksåtgärder i
angränsande områden bör en väl tilltagen skyddszon lämnas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 17
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmland. Rapport 2004:20 Bottenfauna i Värmlands län
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21. Lönnhöjden
Klass:
Motiv:
Area:

x 6659700

y 1333850

3
Bi; K
20 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet består av blomsterängar i varmt sydläge som torde vara av betydelse för
insektslivet. Insektsätande fåglar, t ex svalor och tornseglare trivs också här. Den
ökande volymen av lövträd i omgivningarna kommer på sikt vara av betydelse för den
biologiska mångfalden i stort. Lönnhöjden är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Lönnhöjden är en gammal finnbosättning i ett långsmalt stråk utför en väl lutande
och jämn sydsluttning. Gårdarna och ängarna ligger på rad utefter sluttningen.
Mellan dem finns ägogränsande stenmurar och otaliga äldre björkar och lönnar.
Odlingsrösen finns i mängd med björkar eller rönnar i, men många döljs alltmer
av den unga lövvegetationen. Österut finns numera rena bestånd av medelålders
lövträd. Bofasta brukare saknas numera, men samtliga hus och byggnader är i gott
skick och bebos sommartid. Hävden av ängsmarkerna är idag svag och knappast
årlig. Igenväxning pågår i flera delar.
Åkrarna i södra delen har blivit tämligen artrika på blommande växter. Här växer
nu bl a rölleka, liten blåklocka, ormrot, åkervädd, fyrkantig johannesört (mkt vanlig),
smörblommor, fibblor, daggkåpor, ängskovall och skallror. Här och var sticker små
granplantor upp och i kanterna påträffas jungfru Marie nycklar. När en regnskur
rensat upp luften utbredde sig den härliga doften av nattviol som påträffas på flera
platser inom området.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Områdets
naturvärden påverkas negativt då hävden avtar. Ju längre tid som går desto större
insatser kommer att krävas för restaurering. För att bibehålla och utveckla områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande redskap följt av
höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt undantas från
gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 19
Läsa mer:
-
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22. Kroksjön
Klass:
Motiv:
Area:

x 6660500

y 1337250

3
Bi
54 ha

Naturvärdesbedömning
Kroksjön och Kroksjötjärnarna har betydelse för fågellivet. Där påträffades också
bred paljettdykare och bredkantad dykare som båda listas som särskilt skyddsvärda
arter i EU:s habitatdirektiv. Området är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Kroksjöns form är anpassad till den varierade topografin och därför i högsta
grad oregelbunden. Genom ett smalt sund går Kroksjön ut i de långsmala
Kroksjötjärnarna. Stränderna utgörs huvudsakligen av gungflymattor med varierande
form. I Kroksjötjärnarna finns också ett flertal mindre små öar av gungfly. I denna fina
fågelmiljö påträffades bl a störningskänsliga arter som storlom och trana. Båda hör
säkerligen till områdets häckfåglar I övrigt gjordes intressanta fynd av bredkantad
dykare och bred paljettdykare.
Omgivningarna som präglas av intensivt skogsbruk domineras av tallskogar. På
höjderna öster om Kroksjön hördes sjungande trädlärka.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Läsa mer:
-
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23. Gräsmarksdeltat
Klass:
Motiv:
Area:

x 6650000

y 1338000

1
Bi, G, L
2900 ha

Naturvärdesbedömning
Rottnans och Granåns ravinsystem, tallhedarna och deltat vid Gräsmark
utgör skolexempel på de typer av isälvsavlagringar som finns i Värmland. På
isälvsavlagringarna finns en unik och skyddsvärd flora och fauna knuten till öppna
eller glest trädbevuxna sandiga miljöer. I Granåns ravinsystem och intill Rottnan
söder om Gräsmark växer sammanlagt mer än 200 ha rena lövskogar.
Gräsmarksdeltat är av riksintresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området beskrivs i följande delområden:
A.
B.
C.
D.
E.

Gräsmarksområdet
Granåns ravinsystem
Rottnans dalgång
Grässjön
Skogarna norr om Gräsmark, Storheden, Grinnberget mm

A. Gräsmarksområdet
Stora delar av de flacka sandavlagringarna upptas av Gräsmarks samhälle,
en fotbollsplan och små åkermarker. Övriga delar intill Rottnan domineras av
igenväxningsmarker i olika successionsstadier. På flygbilder syns strukturerna
av gamla meanderbågar och ett flertal korvsjöar. Korvsjöarna liknar nu mest
igenväxande våtmarker.
Vattnet flyter lugnt i vida meanderbågar sista sträckan ner mot mynningen i Rottnen.
Stränderna präglas av bäverns aktivitet med högar av omkullfällda lövträd och grävda
gångar i brinkarna. Mellan Gräsmarks samhälle och Rottnen kantas älven av över
50 ha rena lövskogar med främst björk och gråal. I den höga lövträdsandelen och
begynnande tillgången på död ved och döende träd finns framtidsvärden för t ex
hackspettar. I övrigt täcks deltat av medelålders blandskogar. Här och var finns också
rena granplanteringar på gammal åker- och ängsmark. Vallodling eller annan öppen
mark finns idag kvar i liten omfattning.
I strandskogarna påträffas t ex rödvingetrast, svarthätta, härmsångare, entita och
stjärtmes. Vid flodmynningen till Rottnen blottas vid lågvatten mäktiga sandstränder
som erbjuder rastplatser för flyttande fåglar. Den rödlistade mindre strandpiparen
sågs här vid flera tillfällen under häckningstid 2007. Kraftiga vattenståndsfluktuationer
spolierade dock försök till häckning; sannolikt ett återkommande problem för arten vid
den av regleringen kraftigt störda Rottnen.
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Strandområdet norr om den lilla sjön vid Gräsmark utgör med dess soliga läge en
intressant miljö för insekter. Delar av området närmast badplatsen hävdas som
gräsmattor, men det finns också strängar med örter utmed kanterna. Här växer bl a
fibblor och ängsvädd. På stranden, i gräsmattorna och utmed vägen finns också en
del sandiga ytor. Här trivs vildbin som vårsidenbi, sälgsandbi och storblodbi samt den
rödlistade bibaggen. Sommaren 2007 påträffades här även storfibblebi, småfibblebi
och guldsandbi som samtliga är rödlistade.
Överraskande är också förekomsten av den ovanliga gråmyran i de sandiga
gräsmattorna intill badplatsen.
B. Granåns ravinsystem
Rottnans dalgång, strax norr om Gräsmark, kan på jordartsbasis delas upp i två
delar; i väster ett område med havssediment och i öster mäktiga glacifluviala
avlagringar (Bohlin 1986). Havssedimenten domineras av mjäla med inslag av mo,
sand och ler. Dessa jordarter utgör en bra grund för ravinbildning och längs den cirka
5 km långa sträcka där Granån rinner genom havssedimenten har en mycket kraftig
sådan ägt rum. Granån har grävt en djup och bred huvudravin där det ställvis finns
branta sidor med rasvinkel och nyras. I anslutning till huvudfåran finns ett stort antal
mindre sidoraviner av skiftande djup och längd. Brelin (1973) anger ravindjup på
mellan 15 och 20 m.
Förr var hela ravinområdet en småskalig mosaik av ängs- och åkermark. Numera
brukas enbart markerna i anslutning till ravinerna. I takt med uppgiven hävd
har ravinerna vuxit igen undan för undan. Den dominerande vegetationen är en
högstammig gråalskog med stor åldersvariation och ofta lundartade förhållanden.
Längs en cirka 4 km lång sträcka mellan Rottnan i söder och vägen mot Kymmen i
norr kantas Granån av 180 ha rena lövskogar. Bland gråalarna finns inslag av björk
och enstaka gran. Buskskiktet är oftast sparsamt med olvon, gråal, hägg och björk,
men blommar ibland ut med tätare snår av hägg och brakved.
I åkanten finns här och var sand- och grusbankar av yngre datum och utan trädväxt.
På dem växer mestadels en blandning av videört, flaskstarr, skogssäv, frossört,
vanligt mannagräs, blåtåtel och kråkklöver. På en sådan sandbank gjordes fynd
(2007) av brokig spegellöpare som är en ovanlig skalbagge tillhörande familjen
jordlöpare.
Vid elprovfiske har konstaterats förekomst av stensimpa som räknas som en särskilt
skyddsvärd art i EU´s Habitatdirektiv.
Fågelfaunan representeras av arter som storskrake, drillsnäppa, forsärla, strömstare
och gärdsmyg. I den höga lövträdsandelen och begynnande tillgången på död ved
och döende träd finns framtidsvärden för t ex hackspettar.
Runt om ravinsystemet finns öppna ängs- och åkermarker. Större delen av
odlingslandskapet brukas ännu och kulturmiljön är mycket vacker med ett pärlband
av gårdar runt hela området. Trots fortgående hävd syns tydliga tecken på
igenväxning.
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Området Dalen – Granbäckstorp – Västanå utgör ett gott exempel på välbevarad
traditionell 1800-talsmiljö där den agrara verksamheten format gårdar och landskap.
Vid Södra Granbäckstorp finns prov på byggnader uppförda med knubb d v s vedträn
lagda i bruk, ett numera ovanligt inslag i länets byggnadsbestånd.
C. Rottnans dalgång
Stora delar av de isälvsavlagringar som finns i den här långa sprickdalen mot
NV är idag överdämnda. Rottnan har här karaktären av en sjö ”Skallbergssjön”.
Området mellan Gräsmark och 12 km norrut till Kvarnhöjden är inte överdämnt, och
har beskrivits av Larsson 1958. Den norra delen av området är enligt Larsson ett
kameslandskap som präglas av ett nätverk av åsryggar. Söder om detta tar det övre
deltaplanet vid. Det här är ett mycket flackt område som sluttar svagt åt söder. En
svag kupering åstadkoms av låga åsryggar och terrasser ned mot Rottnan.
Längst i söder, strax norr om Gräsmark ligger det lägre fossila deltaplanet. Också här
är terrängen mycket flack. En viss kupering skapas av mindre terrasser och åsryggar.
Rakt genom de glaciala avlagringarna har Rottnan skurit en djup ränna med branta
sidor. Småbäckar porlar i egna små sidoraviner ned till Rottnan.
De magra hedtallskogarna som täcker merparten av avlagringarna förbyts i de små
sidoravinerna till en något rikare granskog med visst lövinslag.
I Rottnan finns en värdefull vårvandrande stam av storöring. Förutsättningarna för
öringen har kraftigt försämrats sedan kraftutbyggnaden i slutet av 1980-talet. Arten
finns kvar i ån, men idag är stammen svag jämfört med tidigare. Vid elprovfiske har
konstaterats förekomst av stensimpa som räknas som en särskilt skyddsvärd art i
EU´s Habitatdirektiv.
Glädjande är tecknen på utterns återkomst i Värmland. Spillning efter utter har på
senare år påträffats vid inventeringar i Rottnan.
Fågelfaunan i Rottnan representeras av arter som drillsnäppa, forsärla och
strömstare.
D. Grässjön
På Grässjöns västra och norra sida finns öppna odlingsmarker. Brukarna runt sjön
är flitiga. Diken, vägkanter slås regelbundet och betesfållorna hålls i gott skick. Det
öppna landskapet med betande djur känns levande och tilltalande. Upplevelsen
förstärks av den ständiga närvaron av spelande storspovar och drillande sånglärkor.
Utmed vägarna växer ormrot, åkervädd och fibblor. Bland fjärilar gjordes fynd av bl
a slåttergräsfjäril samt de rödlistade arterna sotnätfjäril och allmän bastardsvärmare.
Vid fotbollsplanen söder om Grässjön påträffades bl a väddsandbi och guldsandbi
som båda är rödlistade samt gott om humlor, bl a den sällsynta backhumlan. De
sandiga ytorna runt fotbollsplanen lockar även ner födosökande trädlärkor från
tallhedarna.
E. Skogarna norr om Gräsmark, Storheden, Grinnberget mm
Större delen av heden norr om Gräsmark är bevuxen av tallskogar. Skogsbruk
bedrivs utan inskränkningar på i stort sett hela den skogbärande ytan. Inslaget av
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äldre, naturskogslik skog är försvinnande litet. Stora arealer täcks idag av täta unga
- medelålders tallbestånd. Kraftledningsgatan och nätet av sandiga skogsbilvägar
bryter ensidigheten, annars är variationen är mycket liten. Marken täcks
huvudsakligen av ett tjockt lager med mossor och lavar samt lingon, blåbär och ljung.
Växtsamhället i övrigt är tämligen magert. Här och var i de skuggiga ungskogarna
sticker upp små grupper av t ex tallört. Mosippa, som tidigare funnit på flera platser i
området, återfanns 2007 i endast ett litet och mycket sårbart bestånd.
I sluttningar, raviner och intill vattendrag blir lövträdsandelen högre och vegetationen
frodigare. Källor med porlande vatten påträffas här och var i sluttningarna. Ett
representativt exempel på källa finns i östra delen av Storheden, 1 km nordväst om
Vallaberget. Vatten pressas här fram vid foten av sluttningen och bildar början på
en bäck och ett våtmarksområde. Runt om källan och i sluttningen ligger rikligt med
bäverfällda björkar. Vid besöket påträffades här en födosökande tretåig hackspett.
Skog i sluttningen och i kanterna av våtmarken är klassad som nyckelbiotop. Bland
påträffade arter i området kan nämnas bågpraktmossa, stuplav och garnlav.
Gök, trädpiplärka, rödstjärt och dubbeltrast är karaktärsarter bland fåglarna i de
magra tallmiljöerna. Trädlärkan hör också till häckfåglarna. Tjäder, spillkråka och
större korsnäbb påträffades vid Grinnberget.
Djupt ner i sedimenten öster om Grinnberget ligger Holmtjärn, som med svagt
turkosfärgat vatten, utgör ett udda inslag i landskapsbilden.
Storhedens sandavlagringar erbjuder livsutrymme för en rad intressanta insekter.
1988 gjordes fynd av gulhornad rovfluga som är knuten till öppna eller glest
trädbevuxna miljöer med sandblottor i soliga lägen. Arten som finns med på rödlistan
återfanns glädjande nog även 2007 tillsammans med ytterligare en rad rödlistade
arter, bl a finmovägstekel, Westerlunds vägstekel och rovstekeln Belomicrus borealis.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Ytorna med öppna eller glest trädbevuxna sandiga miljöer med ett visst fältskikt
av ljung och örter är idag nästan borta från Gräsmarksdeltat. Framtiden för faunan
och floran som är knuten till denna miljö är därför osäker. Särskilt tydligt är detta för
mosippan som står på randen till utrotning från området. Här finns ett akut behov av
naturvårdsåtgärder.
Det är i stort sett bara kraftledningsgatan som bevarat en kontinuitet av öppna
sandiga miljöer. Marken i övrigt i Storhedens täta tallskogar täckts av ett lager med
ris (lingon, blåbär, ljung), mossor och lavar. Det dröjer åtskilliga år tills det är dags
för nya slutavverkningar. Önskvärt vore därför redan i dagsläget att röjnings- och
gallringsinsatser utfördes med inriktning att skapa större variation i framtidens
skogsbestånd. Bara fantasin sätter gränser för vad som kan göras. Goda exempel på
skogsskötsel och naturvård i liknande marker finns att hämta från Brattforsheden.
Åtgärderna bör riktas in på att:
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-

främja förekomst av grova träd; solitärt eller i grupper. Träd som sedan tillåts
förbli evighetsträd, vilket på sikt ger kontinuitet i död, solexponerad ved.
skapa trädslagsvariation där förutsättningarna erbjuds, t ex på åsarnas sidor,
där källor av grundvatten strömmar ut. Här finner man inte sällan ett värdefullt
inslag av lövträd.
nyskapa öppna sandytor, och vårda värdefulla sandiga ytor som idag återfinns
i t ex vägskärningar och intill skogsbilvägarna.
vårda mosippans lokaler (gallring av träd för att öka ljusinsläpp bör övervägas,
liksom krattning, manuell röjning av ljung mm).

För att nyskapa miljöer med blottad sand är naturvårdsbränning en skötselmetod
att överväga, gärna enligt en rotationsmodell som omfattar växelvis bränning av
närbelägna ytor. En hård men ytlig markberedning är också ett alternativ för att skapa
störning i det ställvis alltför tjocka humuslagret.
På grund av hotbild i form av uppgrävning bör sekretess råda angående mosippans
växtplatser.
När verksamheten upphör i grustag och småtäkter bör ingen släntning och
igenplantering ske. Man bör istället göra allt för att hålla sand- och grusslänterna
öppna och solbelysta så länge som möjligt.
Under sommaren 2007 påträffades en rad rödlistade insektsarter i blomrika
randmiljöer, t ex diken och åkerkanter. Exempel på sådana områden är: Gräsmarks
badplats, Grässjöns omgivningar (inklusive Brandsbols IF fotbollsplan), Forsnäs och
Granbäckstorp. På dessa platser förekommer viktiga pollen- och nektarkällor som t
ex klöver, fibblor och vädd i riklig omfattning. För de rödlistade insekternas skull är
sen vägkant- och dikesslåtter att föredra. Optimalt vore också om strängar med t ex
klöver, vädd, fibblor och ärtväxter lämnades oslagna i kanterna av vallarna.
För att bibehålla den tilltalande landskapsbilden kring Grässjön och Granåns
ravinsystem, krävs fortsatt hävd av odlingslandskapet. En omföring av öppen
mark och lövskog till granskog skulle påverka naturvärdena i negativ riktning.
Lövskogsområden och andra värdefulla skogsområden bör lämnas orörda.
Området runt Grässjön (200 meter från strandlinjen) är skyddat av Länsstyrelsen för
den fina landskapsbilden. Förordnandet innebär bl a förbud att uppföra byggnader,
utföra grävningsarbeten och att plantera skog.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Landskapsbildsskydd, Grässjön
Riksintresse Naturvård, N19
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 20
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 21
Länsstyrelsen 1989 Kulturmiljöprogram för Värmland
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Läsa mer:
ArtDatabanken artfaktablad – mosippa, gulhornad rovfluga, väddsandbi, guldsandbi,
bibagge
Länsstyrelsen i Värmlands län. Rapport 2005:26 - Utter i Värmland
Länsstyrelsen i Värmlands län. Kulturmiljöprogram. ISBN 91-7970-412-3
Larsson, K. 1958. Gräsmarksdeltat
Lundqvist, J. 1958. Beskrivning av jordartskarta över Värmlands län
Naturvårdsverket 2008. Åtgärdsprogram för ”Brandgynnad flora”, ”Steklar i
sandtallskog”, ”Vilda bin på ängsmark”.
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24. Grotta vid Stugtjärnsberget
Klass:
Motiv:
Area:

x 6655550

y 1340100

4
G, K
1 ha

Naturvärdesbedömning
Grottan utgör en ovanlig företeelse och sevärdhet och är av lokalt intresse för
naturvården.
Beskrivning av området
Ur Brelin 1973. ”Grotta belägen i det s k Stugtjärnsbergets stup mot norr. Den ligger
rätt högt i stupet och är svår att finna. Ingången ligger rakt ovanför ett stort rasblock
vid foten av stupet och vätter mot V. Grottan har troligen bildats efter en sättning
i berggrunden och går rakt ner parallellt mot stupet. En person kan ta sig ner till
ett trångt rum. Grottans förgreningar går dock betydligt djupare. Skogsbilväg leder
nästan fram. Sägner bundna till platsen”.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området lämnas för fri utveckling. Vid skogsbruksåtgärder i
angränsande områden bör en väl tilltagen skyddszon lämnas
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 25
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 37
Läsa mer:
-
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25. Svarttjärnsberget
Klass:
Motiv:
Area:

x 6658300

y 1341100

3
Bi
24 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet består av ett skogsområde där delar utgörs av variationsrik och tämligen
orörd naturskog. Högsta naturvärdet återfinns i östbranten mot Svarttjärn där
inslaget av lövträd är betydande. Området som helhet är av kommunalt intresse för
naturvården.
Beskrivning av området
I östbranten av Svartjärnsberget finns en mycket fin barrnaturskog, som innehåller
lövträd i form av grupper av asp och spridda björkar. Sett över hela området
(östbranten) bör lövträdsandelen utgöra 10-20 %. Skogen är relativt gles och
lättgången trots att den ligger i en brant sluttning. Självgallring pågår och död ved
finns av samtliga trädslag. Tillgången på bohål och lämpliga boträd för hålhäckande
fåglar är god och på flera aspar (6658145-1341074) växer lunglav. I norra delen
av branten påträffades tre tretåiga hackspettar varav minst en var årsunge. I övrigt
noterades barrskogsmesar (bl a talltita), rödhake och gärdsmyg.
Topplatån väster om branten är nyligen avverkad. Hygget är markberett och bevuxet
med kruståtel. Från skogsbilvägens vändplats erbjuds milsvid utsikt där man i
norr ser bl a dammen i Skallbergssjön. På hygget finns glest med högstubbar och
torrakor. I den vindutsatta hyggeskanten ligger åtskilliga träd som fällts av de senaste
årens stormar. Flera av träden är insektsangripna. Väster om hygget ligger två
avlånga naturskogslika bestånd på hällmark.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området lämnas för fri utveckling, alternativt skogsbruk med stor
naturvårdshänsyn.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 23
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 21
Läsa mer:
-

58

26. Vitmyren
Klass:
Motiv:
Area:

x 6661800

y 1341500

4
Bi
5,6 ha

Naturvärdesbedömning
Vitmyren är en liten och opåverkad myr som är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Myren är liten (5 ha) och delas mitt på av kommungränsen mot Torsby. Fransson
(1986) har beskrivit myren enligt nedanstående.
”Myrens N, smala del består av ett myrkantfattigkärr (skogskärr). Den S delen är en
öppen myr med två dråg som från N respektive ONO konvergerar mot ett bäckavlopp
i myrens SV hörn. Drågens medellutning är cirka 1:40. I dråget från O finns ett tiotal
flarkar. På vattendelaren mellan de båda drågen finns mossevegetation. Kärren
är fattigkärr; i flarkarna lösbottnar, på kärrvallarna fastmattor och fastare typ av
mjukmattor.
Från myrkantfattigkärret i myrens smala, N del noterades: Betula pubescens,
Picea abies, Pinus sylvestris, Oxycoccus quadripetalus, Dactylorhiza maculata,
Melarnpyrum pratense, Potentilla palustris, Carex chordorrhiza, C echinata, C
magellanica, C nigra, Sphagnum fallax.
Dråget med flarkar är överst slätt, med Molinia-fattigkärrfastmattor (Moliniopapillosetum) och mjukmattor dominerade av Carex rostrata och Sphagnum
papillosum (Rhynchosporo-papillosetum). Längre ned är dråget ett fullt typiskt
flarkkärr. I flarkarna: Drosera anglica, Menyanthes trifoliata, Carex rostrata,
Eriopohrum angustifolium, Rhynchospora alba. På kärrvallarna: Andromeda polifolia,
Betula nana, Molinia coerulea, Trichophorum caespitosum, Sphagnum imbricatum,
S papillosum. Den nedersta vallen har ristuvevegetation (med tallar), de övriga
fastmattor och den fastare typen av mjukmattor.
Dråget från N saknar flarkar. Det domineras huvudsakligen av Carex rostrata och
Sphagnum papillosum. Equisetum fluviatile ingår rikligt. Carex livida finns rikligt i
drågets övre del.
Från mossen mellan drågen saknas noteringar. Namnet Vitmyren kan komma av att
Rhynchospora alba (vitag) och i viss mån även Carex rostrata (flaskstarr) ger myren
en vit-grå-grön färgton.”
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Svenskt namn
rosling
dvärgbjörk
flaskstarr
ljung
storsileshår
ängsull
vattenklöver
blåtåtel
vitag
tuvsäv
snärjvitmossa
sotvitmossa
tranbär
vitstarr
flaskstarr
sjöfräken
blåtåtel
vitag
sotvitmossa
glasbjörk
strängstarr
stjärnstarr
sumpstarr
hundstarr
nyckelblomster
ängskovall
gran
tall
kråkklöver
uddvitmossa

Latinskt namn
Andromeda polifolia
Betula nana
Carex rostrata
Calluna vulgaris
Drosera anglica
Eriophorum angustifolium
Menyanthes trifoliata
Molinia caerulea
Rhynchospora alba
Trichophorum cespitosum
Sphagnum imbricatum
Sphagnum papillosum
Vaccinium oxycoccus
Carex livida
Carex rostrata
Equisetum fluviatile
Molinia caerulea
Rhynchospora alba
Sphagnum papillosum
Betula pubescens
Carex chordorrhiza
Carex echinata
Carex magellanica
Carex nigra
Dactylorhiza maculata
Melampyrum pratense
Picea abies
Pinus sylvestris
Comarum palustris
Sphagnum fallax

Åtgärder och bibehållande av värden
Dämningar och markavvattnande åtgärder (ex dikning) påverkar områdets hydrologi
och hydrokemi på ett negativt sätt och skall därför undvikas. Det gäller åtgärder som t
ex vägbygge, torvbrytning och skogsbruk. Skogsbruk i och intill området bör undvikas
eller bedrivas med stor naturvårdshänsyn. En väl tilltagen skyddszon bör tillämpas
vid spridning av aska och gödningsämnen.

Skyddsstatus, inventeringar mm
Länsstyrelsen Våtmarksinventering, 12C2I04 Myr 500 m ONO Övre Halltjärn, klass 2
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 21
Läsa mer:
-
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27. Östra Lunnemossen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6660100

y 1342000

3
Bi
44 ha

Naturvärdesbedömning
Östra Lunnemossen är en relativt opåverkad myr i ett ostört läge. Myren är värdefull
för fågellivet och är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Ur Bohlin 1986. ”Myren består av en större, excentriskt anordnad mosse, några
mindre mosseytor samt soligena kärr. De senare upptar större delen av ytan.
Myrkomplexet har en vattendelare i den smala el som övertväras av vägen. Den
mindre del av myren som ligger söder om denna vattendelare avrinner söderut.
Närmast vattendelaren utgörs vegetationen av smärre mossepartier och plana,
extremt fattiga kärr. Längre söderut finns blötare och även mindre extremt fattig
kärr, längst i söder backkärr med Molinia-fastmattor. Sphagnum molle hittades vid
dike där. Större delen av myren ligger norr om vattendelaren. Här finns den större
mossen och soligena kärr, som går från den östra fastmarkskanten mot myrens
nordvästra hörn, där en avloppsbäck med slukhål finns. Även i denna del av myren
påträffades endast fattigkärrvegetation, därav rikligt med fastmattor. Myren är relativt
obetydligt skadad av ett par diken. Berggrunden består av gnejs, övervägande röd.
Angränsande jordart är morän”.
Tillägg 2007: Myren utgör en fin fågelmyr i ett ostört läge. Stor yta av myren är
trädlös förutom spridda martallar, och kärrpartierna med starr är inbjudande för t
ex vadarfåglar. Vid besöket noterade trana (1 par), ljungpipare (1 par, varnar) och
ängspiplärka (minst 1 par häckar). Centralt på myren satt 15 orrtuppar och spelade
mitt på eftermiddagen.
Åtgärder och bibehållande av värden
Dämningar och markavvattnande åtgärder (ex. dikning) påverkar områdets hydrologi
och hydrokemi på ett negativt sätt och skall därför undvikas. Det gäller åtgärder som t
ex vägbygge, torvbrytning och skogsbruk. Skogsbruk i och intill området bör undvikas
eller bedrivas med stor naturvårdshänsyn. En väl tilltagen skyddszon bör tillämpas
vid spridning av aska och gödningsämnen.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Länsstyrelsen Våtmarksinventering 12C1I01 Östra Lunnemossen – klass 2
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 22
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 38
Läsa mer:
-
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28. Bickberg
Klass:
Motiv:
Area:

x 6656710

y 1342830

4
Bi
15 ha

Naturvärdesbedömning
Skogen på östsluttningen av Bickberget har uppmärksammats i Skogsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering. Området är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
I den blockiga östsluttningen av Bickberget växer naturskogslika skogsbestånd.
2,7 ha av skogen inom området är klassad som nyckelbiotop. Den fuktiga miljön
i den skuggande granskogen ger tillsammans med förekomsten av lövträd goda
förutsättningar för kryptogamer. Hänglavförekomsten är rik. Bland påträffade
rödlistade arter kan nämnas lunglav på asp (Bohlin 1986) och stjärntagging på
trädlågor.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Påträffade arter
bland hotade kryptogamer är beroende av en hög och jämn luftfuktighet och tillgång
på substrat (lövträd, trädlågor). För bibehållande av naturvärden bör området lämnas
för fri utveckling. Vid skogsbruksåtgärder i angränsande områden bör en väl tilltagen
skyddszon lämnas
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 24
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad - stjärntagging
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29. Bredtjärnsmyrarna
Klass:
Motiv:
Area:

x 6661300

y 1343750

3
Bi
96 ha

Naturvärdesbedömning
Opåverkade myrar i ostört läge som har ornitologiska värden och som är av
kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en mosaik av myrar och fastmark. Bredtjärnen ligger centralt
i området. Här häckar bl a kanadagås, fiskmås och drillsnäppa. Smålom fiskar
regelbundet och närmaste häckplats ligger inte långt borta. Den öppna ytan myr
är relativt liten, men myrarna erbjuder i alla fall häckningsmiljö för skyddsvärda
vadare som grönbena och ljungpipare (ett revir av vardera arten 2007). På Västra
Bredtjärnsmyren finns tydliga spår efter en spelplats för orre och i myrkanten stöttes
också en orrhöna med kycklingar. Av spillningsfynd att döma finns gott om både orre
och tjäder i myrarnas omgivningar.
Åtgärder och bibehållande av värden
Dämningar och markavvattnande åtgärder (ex dikning) påverkar områdets hydrologi
och hydrokemi på ett negativt sätt och skall därför undvikas. Det gäller åtgärder som t
ex vägbygge, torvbrytning och skogsbruk. Skogsbruk i och intill området bör undvikas
eller bedrivas med stor naturvårdshänsyn. En väl tilltagen skyddszon bör tillämpas
vid spridning av aska och gödningsämnen.

Skyddsstatus, inventeringar mm
Länsstyrelsen Våtmarksinventering, 12C2I01 Västra Bredtjärnsmyren, klass 2
Läsa mer:
-
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30. Ryberg
Klass:
Motiv:
Area:

x 6663500

y 1345350

3
G
11 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet består av geologiska lämningar som är av kommunalt intresse för
naturvården.
Beskrivning av området
Ur Bohlin 1986. ”Vid Ryberg finns issjöterrasser utmed dalsidan. Issjöterrasser
bildas då större vattensamlingar, s k issjöar, däms upp mellan isen och angränsande
fastmark. Terrasserna visar den nivå där sjön stått en längre tid. Materialet är där
svallat och i typiska fall kan flera terrasser ligga som trappsteg efter en sluttning med
erosionshak emellan. De utbildade issjöterrasserna, vid Ryberg, är relativt små, 1-2
meter, men välutbildade. De består huvudsakligen av sandiga sediment.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området lämnas för fri utveckling.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 27
Läsa mer:
-
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31. Sätern
Klass:
Motiv:
Area:

x 6662750

y 1345900

3
G
15 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet består av geologiska lämningar som är av kommunalt intresse för
naturvården.
Beskrivning av området
Ur Bohlin 1986. ”Sydsydväst om passpunkten vid Ryberg finns ett delta. Detta
bildades då iskanten låg stilla under en period. Isälvar förde fram material som
avsattes framför iskanten, vid nivån för HK. Sluttningen mot norr visar antydan på
att vara iskontaktbildad. Den brantare avlagringens mäktighet är där 3-5 meter. I
moränsluttningen mot väster finns slukrännliknande bildningar. Dessa bildas då
smältvattnet rinner under isen och eroderar ut rännor vinkelrätt mot nivåkurvorna.”
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området lämnas för fri utveckling.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 28
Läsa mer:
-
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32. Holmtjärnsberget
Klass:
Motiv:
Area:

x 6659200

y 1344600

3
Bi
31 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet består av ett större sammanhängande skogsområde på ett höjdområde som
utgörs av mager, äldre och tämligen orörd tallskog. Naturvärdet består framförallt
i storleken och betydelsen för skogsfåglar. Området som helhet är av kommunalt
intresse för naturvården.
Beskrivning av området
På höjden mellan Marktjärn och Holmtjärn finns ett större sammanhängande
skogsbestånd som består av mager, äldre och tämligen orörd tallskog. På toppen
finns lavbeklädda hällar och stenblock. Fältskiktet består av ljung och kråkbär.
Längre ner blir marken friskare och i svackor i terrängen finns små myrar. Skogen
är tämligen gles och består till >90 % av tall. Träden är inte särskilt höga eller grova,
men vissa trädindivider bör ha uppnått en betydande ålder. Död ved finns i måttlig
omfattning. Områdets storlek skapar förutsättningar för en inte särskilt artrik men
genuin skogsfågelfauna. Bland arter som påträffades kan nämnas barrskogsmesar
(talltita och tofsmes) och orre. Av spillning att döma är området rikt på skogsfågel.
Fjädrar (och spillning) från tjädertuppar hittades i en glänta som sannolikt utgör
spelplats. I anslutning till tallskogen på Holmtjärnsberget finns flera mindre
nyckelbiotoper och på en mossbevuxen lodyta i närheten har påträffats den sällsynta
hållaven. Sammanfattningsvis utgör tallskogen en del i en skogtrakt med höga
naturvärden.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området lämnas för fri utveckling.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Läsa mer:
-
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33. Snipbergets östsluttning
Klass:
Motiv:
Area:

x 6657600

y 1346600

3
Bi
4,1 ha

Naturvärdesbedömning
Branten utgör ett representativt exempel på naturtypen 8220 - klippvegetation på
silikatrika bergssluttningar. I branten växer bl a nordisk klipptuss, en mossa som listas
som en särskilt skyddsvärd art i bilaga 2 till EU:s habitatdirektiv. Branten som också
uppmärksammats i nyckelbiotopsinventeringen är en lämplig miljö för klipphäckande
fåglar. Snipbergets östsluttning är av kommunalt värde för naturvården.
Beskrivning av området
Objektet består av en östvänd brant som är rik på stora stenblock. I branten har
gjorts fynd av den hotade mossan nordisk klipptuss och på aspar växer den
rödlistade aspgelélaven.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området lämnas för fri utveckling. Vid skogsbruksåtgärder i
angränsande områden bör en väl tilltagen skyddszon lämnas
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – nordisk klipptuss
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34. Gåstjärn
Klass:
Motiv:
Area:

x 6655500

y 1343900

3
Bi, G
312 ha

Naturvärdesbedömning
Ett stycke natur som är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Ur Bohlin 1986. ”Det angivna området är flackt och har en av moränavlagringar
småkuperad terräng. Moränen i området är en grov och svallad sådan, med mager
växtlighet i form av tallskog av lavtyp. I svackorna mellan ”åsarna” finns blötare
partier med Sphagnum spp, hjortron, ljung, odon, lingon, blåbär och tuvull.
Mitt i dödisområdet ligger den långsmala Gåstjärnen och Stormyren, dess fortsättning
söderut. Omgivningarna är där magra med en gles tallskog av lavtyp. I övergången
från morän till sankmark står ett stråk småvuxna björkar runt tjärnen. Innanför dem
finns runt hela tjärnet ett vegetationsbälte av Sphagnum spp, flaskstarr, rosling,
dystarr, blåtåtel, mannagräs, pors, rundsileshår, vattenklöver och sjöfräken. Den här
vegetationssammansättningen fortsätter ned mot Stormyren”.
Tillägg 2007:
I samband med nyckelbiotopsinventering hittades ett långsmalt skogsområde
med äldre barrskog. Där växer bl a violettgrå tagellav som är rödlistad. Stormyren
har klassats i kategori 2 (höga naturvärden) i VMI. Myrens grad av påverkan från
dikningar bedöms som svag.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För
bibehållande av naturvärden bör skogsbruket bedrivas med stor naturvårdshänsyn.
Vid skogsbruksåtgärder i angränsande områden till myrmark bör en väl tilltagen
skyddszon lämnas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Länsstyrelsen Våtmarksinventering, 12C0I01 Stormyren – klass 2
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 26
Läsa mer:
-
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35. Västra Tosseberg, Ängen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6654230

y 1347480

4
Bi
4,3 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets värden består främst i fjärilsfaunan med en stark förekomst av bl a brun
gräsfjäril. Området är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
I nedre delen av Tossebergsklättens västsluttningen finns flera ängar med varierande
sköteselintensitet. Intill vägen mot Ängen finns en avlång (200 m x 50 m) örtrik äng.
Hävden har de senaste åren varit svag och det finns uppslag av lövsly i kanterna.
Utmed vägkanten växer bl a fyrkantig johannesört, ormrot, åkervädd och i diket finns
snår av hallon och lupiner. Brun gräsfjäril har en stark förekomst inom området. Av
andra påträffade fjärilsarter kan nämnas allmän metallvingesvärmare.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande
redskap följt av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt
undantas från gödselpåverkan. För den bruna gräsfjärilens skull är det viktigt att
nedlagda ängs- och åkermarker inte planteras igen med gran. Slåttern behöver inte
vara årlig och inte heller omfatta hela ytan. Optimalt vore en variation av välhävdade
ytor och mer extensivt skötta ytor.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – brun gräsfjäril
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36. Tossebergsklätten
Klass:
Motiv:
Area:

x 6654200

y 1348400

2
Bi, G, K, F, L
618 ha

Naturvärdesbedömning
Tossebergsklätten har stora värden i den fantastiska utsikten över Fryken och
odlingsbygden i Stöpafors. Platsen är mycket välkänd och välbesökt av turister.
Det biologiska värdet består i ställvis gammal skog och bergstupens betydelse för
klipphäckande fågelarter. Området är av regionalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Bästa möjliga naturskildring av Tossebergsklätten (Gurlita klätt) ges av Selma
Lagerlöf i Gösta Berlings saga. Selma skriver: ”Den stora björnen har sitt hem på den
präktiga bergstoppen, som kallas Gurlita klätt, och vilken tvärbrant och svårtillgänglig
reser sig på stranden av övre Löven.” Selma skriver vidare. ”Där bor uven, som tjuter
i skymningen. Om man då härmar honom, kommer han susande ned över en på
breda vingar och hugger ut ens ögon, ty han är ingen riktig fågel, en gast är han.”
Omdömet ”tvärbrant” och ”svårtillgänglig” stämmer än idag, 100 år efter kavaljerernas
björnjakt. Uvens aggressivitet är överdriven, men ett väsen är den, och uvens
stämningsfulla rop kan fortfarande höras över nejden under vårvintern.
Bergarten hyperit finns i omgivningarna, men klätten består av gnejs som dock vilar
på en grund av hyperit. Vegetationen är tämligen mager på toppen (343 m ö h) med
gles barrblandskog där tall dominerar. Söder och väster om toppen finns lodräta stup,
och i branterna i övrigt finns en del lövträd bland knotiga gamla tallar. I sluttningarna
ner mot odlingslandskapet växer friskare granskogar. På östra sidan är växtligheten
ställvis hyperitpåverkad, bl a finns inslag av hassel. På florasidan finns uppgifter om
monke (blåmunkar) som växer på näringsfattig mark i klippmiljöer, och är en mycket
ovanlig växt i Värmland.
Skogen har varit svårbrukad på Tossebergsklätten och delar har uppnått en
betydande ålder. I den blockiga västbranten finns en nyckelbiotop med aspinslag
och den rödlistade aspgelélaven. Det finns också gamla fynd av kryptogamer som
indikerar orördhet, bl a brokig tagellav och stubbtrådmossa. Öster om riksväg 45, i
sluttningen nära Fryken, finns ytterligare en nyckelbiotop som karaktäriseras som
”örtrikt bäckdråg” och ett naturvärdesobjekt där värdet ligger i förekomsten av lövträd.
Enklaste sättet att ta sig upp på Tossebergsklätten är att åka bil den slingriga
serpentinvägen. På toppen finns en parkeringsplats och intill den ligger en restaurang
och ett utkikstorn.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att
upprätthålla den vackra landskapsbilden är det viktigt med odlingslandskapets
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fortsatta bruk där betande djur utgör ett mycket viktigt inslag. Förutom
landskapsbilden främjar det också den biologiska mångfalden i det stora hela.
Önskvärt vore också en begränsning av hyggens storlek i samband med
skogsavverkningar. Bergsklättring av andra aktiviteter i bergsstupen bör inte tillåtas
då det kan störa fågellivet.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Landskapsbildsskydd
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 29
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 34
Läsa mer:
Lagerlöf Selma. Gösta Berlings saga – Den stora björnen på Gurlita klätt
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
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37. Ängarna, Bjälverud
Klass:
Motiv:
Area:

x 6656530

y 1348890

4
Bi
1,9 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet består av igenväxande ängs- och åkermarker. Floran är artrik och tillgången
på nektarkällor gör området betydelsefullt för traktens insektsliv. Ängarna är av lokalt
intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Ängarna ligger i östsluttningen vid södra infarten till Bjälverud. Området består av
igenväxande ängs- och åkermark. Fuktighetsgraden varierar och diken delar upp
gräsmarken i olika delar. I öster finns också en stenmur. Floran är artrik med arter
som ormrot, ängsklocka, åkervädd (rikligt), stormåra, röllika, prästkrage, rödklöver,
gökärt, fyrkantig johannesört, daggkåpor, nysört, gulvial och brunört. Ställvis
dominerar älggräset vilket indikerar långt gången igenväxning och illavarslande för
framtiden. I kanterna finns också början till lövsly.
Den än så länge rika tillgången på nektarkällor lockar insekter. Vid besöket noterades
gott om humlor och dominerande art bland dagfjärilar var slåttergräsfjärilen. Brun
gräsfjäril flyger också i området.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För den bruna
gräsfjärilens skull är det viktigt att nedlagda ängs- och åkermarker inte planteras
igen med gran. För att bibehålla och utveckla värden knutna till flora och insektsliv är
slåtter inklusive höbärgning önskvärd. Slåttern behöver inte vara årlig och inte heller
omfatta hela ytan. Optimalt för fjärilarna vore en varierad ängsmiljö med en blandning
av välhävdade ytor och mer extensivt skötta ytor.
Skyddsstatus, inventeringar mm:
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Läsa mer:
Artdatabanken artfaktablad – brun gräsfjäril
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
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38. Storön, Övre Fryken
Klass:
Motiv:
Area:

x 6655900

y 1350400

3
Bi, K, L
10 ha

Naturvärdesbedömning
Storön är en av Övre Frykens få öar. På ön finns kolonier med måsfåglar, gäss
och änder. 2007 påträffades en kull med vitkindad gås. Vitkindad gås har en liten
världsutbredning och listas som en särskilt skyddsvärd art i Fågeldirektivet Annex 1.
Storön har en skyddsvärd fågelfauna och är av kommunalt intresse för naturvården.
På ön finns också gravar från bronsåldern.
Beskrivning av området
Området består av en större ö (Storön) och ett skär söder där om. På ön växer en
naturskogslik barrblandskog som domineras av tall. Stränderna är blockrika och
öns sidor relativt branta. Här häckar gråtrut (>30 par), havstrut (1 par), fiskmås (510 par), skrattmås (>25 par) och fisktärna (5-10 par). Vitkindad gås (1 par 2007)
och kanadagås hör också till häckfåglarna, troligen också gräsand, småskrake och
drillsnäppa.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Storöns läge (nära camping vid Lysvik) medför risk för störning. Fågelskyddsområde
(1 maj - 31 juli) bör övervägas. Den skogbevuxna delen av ön bör lämnas för fri
utveckling. Möjligen kan röjning av buskar vara aktuellt för de delar där tärnor och
skrattmåsar häckar.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
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39. Vålberga brunn
Klass:
Motiv:
Area:

x 6662016

y 1350128

3
Bi, K
1,9 ha

Naturvärdesbedömning
Skogsområdet intill Vålbergaån har framförallt botaniska och kulturhistoriska värden
och är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
I ett mindre skogsområde som delas av Vålbergaåns långsamt rinnande vatten ligger
en källa som användes som hälsobad fram till sekelskiftet (1900). Intill källan finns
kvar resterna av en husgrund som påminner om brunnsepoken.
Väster om ån växer ett snårigt lövträdsbestånd med asp, björk och rönn. I buskskiktet
finns inslag av hägg och brakved.
Tvärs över Vålbergaåns ligger några stora bäverfällda aspar. Ett par mindre dämmen
har därefter bildats av grenar, ris och annan vegetation som transporterats med
vattnet. Utmed åns sidor växer bl a flädervänderot, strätta och rikligt med springkorn.
Marken på östra sidan av ån är källpåverkad. Växtbetingelserna är här uppenbarligen
goda och granarna är grovstammiga. I fältskiktet påträffas gott om rikmarksarter,
bl a springkorn, skogssallat, dvärghäxört, flädervänderot, humleblomster, nejlikrot,
kransrams, skogsfräken, gullris, stenbär, harsyra, kabbeleka, ekbräken, ekorrbär,
kärrdunört, gullpudra och ormbär. Tillgången på död ved (både stående träd och
lågor på marken) stärker naturvärdet ytterligare. Förutsättningar finns definitivt för en
skyddsvärd kryptogamflora.
Där källans järnhaltiga vatten pressas upp har bildats en ockrafärgad svämbädd som
täcker en betydande del av området. Områdets största gran har knäckts en bit upp
på stammen och trädet ligger nu tvärs över den mest källpåverkade delen.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets natur- och kulturvärden skall undvikas.
Områdets mark är känslig och tål inte körning med maskiner. Avverkning av träd
skulle snabbt påverka miljön inom området negativt eftersom omgivningarna tills stor
del utgörs av öppna jordbruksmarker.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 30
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 33
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Läsa mer:
Fryksdalsbygden 4/2 1950, artikel om hälsobrunnen vid Vålberga
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40. Damm vid Ransby, NO Lysvik
Klass:
Motiv:
Area:

x 6659488

y 1351457

4
Bi
0,1 ha

Naturvärdesbedömning
Våtmarker är betydelsefulla i skogs- och odlingslandskapet, både som
vattenreservoarer, för att hindra översvämningar vid kraftiga regn och som naturliga
reningsverk. De är dessutom viktiga uppväxtplatser för många arter och rika på bl a
fåglar och groddjur. Dammen vid Ransby är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Dammen som byggdes 1990 är 30 m lång och 20 m bred. Intill dammen rinner Lysan,
annars består omgivningarna av betesmarker. Beskuggningen är ringa.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Dammen ligger i
odlingslandskapet och omfattas därför av det generella biotopskyddet.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Läsa mer:
Miljöbalken 7 kap 11§
Förordning (SFS1998:1252) om områdesskydd
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41. Forsberget
Klass:
Motiv:
Area:

x 6660415

y 1352620

4
Bi
28 ha

Naturvärdesbedömning
Forsberget består av bergarten hyperit vilket ger förutsättningar för ett intressant och
skyddsvärt djur- och växtliv. Området är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Ur Bohlin 1986. ”En dryg km söder om St Lisjön reser sig det toppiga och
hyperitpåverkade Forsberget ett 50-tal meter över omgivande odlingsmarker. Berget
har tidigare troligen varit betesmark samt haft ängs- eller åkermark en bra bit upp
på sluttningarna. Idag är berget olika typer och stadier av igenväxningsmark. Trots
de unga bestånden utan stabilitet skapar biotopvariationen i sig artrikedom på såväl
flora- om faunasidan.
Våtmark längs Lysan
Utmed Lysan finns norr om Forsberget en medelrik kärrvegetation. En avsmalnad
Lysan rinner här genom ett buskigt kärrområde dominerat av högväxt flask- och
vasstarr. I starrytorna märks även vattenklöver, mycket sprängört, kärrsilja, ängsull,
sjöfräken, lite grenrör, frossört och topplösa. Över kärrytorna finns ett påtagligt inslag
av bulliga Salix-buskage i olika storlek.
Nordsluttningen
På norra sidan, ned mot Lysans kärrängar lutar berget jämnt och inte speciellt brant.
Närmast ån finns fortfarande små ytor öppna fast ängsmark men strax tar stora
mängder tätt växande yngre asp och gråal överhanden; aspen på torrare små kullar
och gråalen i små svackor där emellan. Hyperit i berggrunden ger förutsättningar
som gynnar hägg och brakved i buskskiktet tillsammans med asp, gråal och rönn. I
fältskiktet märks piprör, blåsippa, skogsnäva, smultron, gullris, stenbär, örnbräken,
kråkvicker och hundloka.
Västsluttningen
Den varma solexponerade västsidan sluttar brant ned mot ängarna. Hela sluttningen,
utom själva toppen, täcks av täta svårgenomträngliga snår av brakved, hägg, asp
och rönn. Den lundartade vegetation som beskrevs av Brelin (1974) är helt borta.
Bland de täta snåren sticker här och var upp någon överstånden gammal asp, björk
eller lönn som finns kvar sedan hagmarkstiden. Det undertryckta fältskiktet hyser
bland annat piprör, blåsippa, liljekonvalj, gullris och vitsippa.
Uppe på västra krönet finns ett öppet nästan hällmarksartat litet område med gles
trädväxt, mycket enbuskar och piprör. Här finns också en del döda gamla björkar som
ofta besöks av hackspettar. De fåtaliga träden i övrigt är asp, björk och några tallar.
Fältskiktets dominans av piprör är total, men här finns bockrot, stensöta, blåsippa,
gullris och vitsippa.
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Östra sidan
Åt öster sträcker sig en gallrad grandominerad barrskog med ungefär 30-50 år på
nacken. Bland granarna syns några aspar, och upp mot toppen enstaka tall”.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 31
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 32
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
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42. Damm vid Milängen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6659800

y 1352800

4
Bi
0,5 ha

Naturvärdesbedömning
Våtmarker är betydelsefulla i skogs- och odlingslandskapet, både som
vattenreservoarer, för att hindra översvämningar vid kraftiga regn och som naturliga
reningsverk. De är dessutom viktiga uppväxtplatser för många arter och rika på bl a
fåglar och groddjur. Dammen vid Milängen är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en cirka 25 m lång och 20 m bred krigsbranddamm. Runt om
dammen finns en bård av lövträd som beskuggar dammen måttligt. Österut mot
vägen saknas träd och buskar. Omgivningarna består av jordbruksmark. Dammen är
värdefull för groddjur, bl a mindre vattensalamander.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Bården av
lövträd är gynnsam med den utbredning som råder idag. I framtiden kan dock behov
av röjning uppstå. Inplantering av fisk i lekvatten för salamandrar är förödande för
salamandrarna då larverna utsätts för predation.
Dammen ligger i odlingslandskapet och omfattas därför av det generella
biotopskyddet.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Statens Räddningsverk, branddamm 1766-30
Läsa mer:
Miljöbalken 7 kap 11§
Förordning (SFS1998:1252) om områdesskydd
Niesel, J. & Berglind, S-Å. 2003 Habitat och hotsituation för större vattensalamander.
Länsstyrelsen Värmland rapport 2003:16
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43. Gällserud
Klass:
Motiv:
Area:

x 6659500

y 1352500

3
Bi
44 ha

Naturvärdesbedömning
Områdets naturvärden består i den rika tillgången på lövträd. Generellt råder brist på
lövträd i det omgivande skogslandskapet och lövträdskoncentrationer liknande denna
är därför extra värdefulla. Naturvärdena inom området kommer att öka ytterligare
med trädens ålder och den allt större tillgången på död ved och döende träd. Två
delområden med aspskog har uppmärksammats i nyckelbiotopsinventeringen.
Lövskogsbeståndet vid Gällserud är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Objektet består av ett stort sammanhängande område av ung till medelålders
lövskog som växt upp på före detta ängs- och betesmark. Björk dominerar bland
lövträden men ställvis är inslaget av asp betydande. Här och var finns också andra
trädslag som rön och tall. Död ved och döende träd finns, men än så länge i liten
omfattning.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla naturvärden bör skogsskötseln inriktas på att utveckla värden knutna till
lövträd.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
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44. Bergen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6667550

y 1353600

4
Bi, K
3,1 ha

Naturvärdesbedömning
Inom objektet finns slåtterängar med värden för floran och insektslivet. Området är av
lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en finnbosättning högst uppe på åsens krön. Ladugård, lada
och uthus är helt eller delvis timrade och blekt faluröda. Stugan är moderniserad
och används sommartid. De närmaste omgivningarna runt huset består av klippta
gräsmattor och längre ut mot uthusen sticker ett par hällar upp i ett lite torrare
hackslåttliknande parti. Söder om huset finns två långsmala ängar, en på var sida av
vägen. Utmed ängarna påträffas odlingsrösen och mot skogskanten finns stenmurar.
Ängarna var slåttrade vid besöket.
Bohlin (1986) uppger förekomst av rödven och vanlig ögontröst tillsammans
med gökärt, nysört, vanlig smörblomma, bergssyra, hagfibbla, gråfibbla, rölleka,
daggkåpor, timotej, vårbrodd, brunört, skogsnäva, rödklöver, gulvial, stormåra
och kråkvicker. Hackslåtterpartierna nära torpet håller arter som gökärt, blodrot,
ormrot, ängssyra, vanlig ögontröst, stagg, rödven, majbräken, knölklocka, hagfibbla,
stenbär, gråfibbla, liten blåklocka, ärenpris, vitsippa, gullris, nysört, liljekonvalj, ljung,
teveronika, sandarv och rödplister.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande
redskap följt av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt
undantas från gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 33
Läsa mer:
-
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45. Flymossen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6668500

y 1356500

4
Bi
77 ha

Naturvärdesbedömning
Området består av ett komplex av olika myrtyper. Myrarna ligger tämligen ostört och
har en opåverkad hydrologi. Området är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
I nordväst och sydost finns mossar, annars består myrmarken av kärr. På kartan
markeras tre tjärnar varav egentligen bara den norra kan kallas tjärn. De övriga två
bör betraktas som blöta lösbottenytor i kärret. Skogsholmar i myrkomplexet och
dess omgivningar är tämligen påverkade av skogsbruk. Dock finns inslag av äldre
skog. I västra kanten har en blandsumpskog beskrivits som naturvärdesobjekt av
Skogsstyrelsen.
Myrens värden för fågellivet är begränsade. På myren observerades en knipa i
tjärnen, skogssnäppa och gluttsnäppa. Gluttsnäppan lyfte och lämnade området
och hör säkerligen inte till häckfåglarna här. Gök och trädpiplärka hördes i alla
riktningar och är karaktärsarter för myrmosaiken. Observationen av tretåig hackspett
och spillkråka tyder på skogliga naturvärden. I området påträffades också gott om
spillning efter orre och tjäder.
Åtgärder och bibehållande av värden
Dämningar och markavvattnande åtgärder (ex dikning) påverkar områdets hydrologi
och hydrokemi på ett negativt sätt och skall därför undvikas. Det gäller åtgärder som t
ex vägbygge, torvbrytning och skogsbruk. Skogsbruk i och intill området bör undvikas
eller bedrivas med stor naturvårdshänsyn. En väl tilltagen skyddszon bör tillämpas
vid spridning av aska och gödningsämnen.

Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Länsstyrelsen Våtmarksinventering, 12D3B01 Flymossen – klass 3
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 34
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 21
Läsa mer:
-
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46. Gråbergsområdet
Klass:
Motiv:
Area:

x 6666000

y 1357500

3
Bi
580 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets värden ligger i de äldre naturskogslika skogsbestånden och förekomsten
av flera hotade kryptogamer. Gråbergsområdet är av kommunalt intresse för
naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en större skogstrakt i en obebyggd del av kommunen. Tvärs
genom området finns ett nät av skogsbilvägar. Miljön är kuperad, med flera
markerade berg (t ex Gråberget) och mellan bergen finns sumpskogar, små
våtmarker, vattendrag och småtjärnar. Inom området finns en koncentration av
nyckelbiotoper (16 st, sammanlagt nästan 20 ha) och naturvärdesobjekt (7 st,
sammanlagt 7 ha). Bland påträffade rödlistade arter kan nämnas stjärntagging,
norsk näverlav, aspgelélav och den sällsynta aspfjädermossan. De många fynden av
aspfjädermossa är särskilt intressanta och indikerar en värdefull skogstrakt.
Stora delar utgörs idag av hyggesmark med kruståtel, hallon och mjölkört. På
hyggena står glest med lövträd (björk) och grupper av asp vilket tillsammans med de
redan skyddade skogsavsnitten ger förhoppningar för framtiden för arter beroende av
naturvärden på landskapsnivå. Vid besöket sågs orre och tornfalk.
Vid ett besök i området sommartid är inslag ur smålommens rika lätesrepertoar aldrig
långt borta. Arten häckar i Lilla Tjärn och Putterhålan och trafikerar regelbundet
luftrummet till och från fiskevatten.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Aspfjädermossa
(och övriga påträffade rödlistade arter bland kryptogamer) är beroende av lövträd
(främst asp) och en hög och jämn luftfuktighet. Arterna växer därför i äldre,
naturskogslika miljöer där bestånden är flerskiktade, olikåldriga och innehåller
lövträd. Viktigt att hänsyn tas vid skogsbruksåtgärder så att dessa miljöer
inte påverkas negativt. I åtta skogområden (totalt drygt 15 ha) har tecknats
naturvårdavtal. Fem områden (totalt drygt 6 ha) är skyddade som biotopskydd av
Skogsstyrelsen. Önskvärt vore en fortsatt satsning på skydd av äldre lövträdsrik skog
och en skogsskötsel i övrigt där värden knutna till lövträd prioriteras.
Smålom är störningskänslig. Viktigt att häcktjärnarna undantas från all typ av
exploatering, inplantering av fisk, sportfiske etc.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Naturvårdsavtal
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Biotopskydd
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – aspfjädermossa, stjärntagging, norsk näverlav
Värmlandsornitologen nr 2 2005
Erioderma nr 2 1994 och nr 4 1997 – artiklar om aspfjädermossa
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47. Björka älvs dalgång
Klass:
Motiv:
Area:

x 6649000

y 1355500

2
Bi, G, L
3100 ha

Naturvärdesbedömning
Stort och komplext område med naturvärden kopplade till olika naturtyper med olika
förutsättningar för bevarande. Området var tillsammans med bl a Gräsmarksdeltat
och Brattforsheden med i utredningen om riksintressanta naturområden under 1980talet.
Björka älvs dalgång är av regionalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Dalgången består idag av en mosaik av ängsmarker, åkrar och skog. Nedläggning
av jordbruksmark gör sig påmind genom igenväxningsmarker och lövskogsbestånd.
Mest uppenbart är detta i dalgången mellan Ransbysätter och Mallbacken. Här växer
idag sammanlagt 135 ha rena lövskogar.
Från Björkaholms kvarn rinner Björka älv via Björka forsar nergrävd i en ravin vidare
ner mot Barfän. I den smala och väl avgränsade dalgången från Barfän söderut
till Östanbjörke meandrar älven sakta genom ett småbrutet jordbrukslandskap.
Landskapet är mjukt kuperat av olika typer av isälvsavlagringar. I detta landskap trivs
storspoven som här bör ha sin tätaste förekomst i länet.
Insektsfaunan i Björka älvs dalgång är dåligt undersökt, men förutsättningar bör
finnas för arter knutna till de sandiga miljöer som isälvsavlagringarna erbjuder. På
växtsidan bör framhållas den rödlistade mosippan som idag är känd från två lokaler
inom området.
I trakterna av Ransbysätter finns hyperit i berggrunden vilket ger kontrast till de
magra förhållandena som isälvsavlagringarna annars erbjuder.
I isälvsavlagringarna finns talrika husbehovstäkter.
Området beskrivs i följande delområden (valda delar från Bohlin -86). För mer
utförlig beskrivning av de geologiska formerna inom området hänvisas till Bohlins
sammanställning.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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Holmtjärn
Ransbysätter – Gröna dalen
Berg i Gröna dalens omgivningar
Barfän
Sund
Gammelsätter
S Gammelsätter

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

N Skäggegårdssätter
Anderssätter – Ängsätter
Mallbacken
Solbergssätter
Backa
Holmen
Hedarna
Hulten
V Bäck
Ö Back
Åsen
Tomthult
Östanbjörkes delta

a) Holmtjärn (9 km NO Lysvik)
Dödismoränområde, småkuperat, pedagogisk och vackert objekt.
b) Ransbysätter - Gröna Dalen (4 km ONO Lysvik)
Området marknadsförs av en aktiv bygdeförening som ”Gröna dalen”.
Ur Bohlin 1986. ”Där Björka älvs dalgång når fram till Björkaholm vidgar den sig till ett
öppet och vackert odlingslandskap. Den kuperade terrängen skapas av glacifluviala
avlagringar. Enligt Eriksson (1986) har någon egentlig deltabildning inte ägt rum här
utan stora avlagringar har skett i form av terrasser.
Uppifrån krönet av den kuperade sluttningen har man en mycket tilltalande utsikt ned
över dalgången. Från byns alla hus, som ligger samlade här uppe, ser man ut över
ett odlingslandskap i mindre enheter där ängar och vallodlingar bryts av öppna diken,
björkridåer och igenväxningsmarker. Som passande och storslagen inramning reser
sig Tallbergs och Storbergets granklädda sluttningar högt över dalen.
Tillägg 2007: På fjärilssidan kan konstateras att Värmlands landskapsinsekt brun
gräsfjäril är välspridd och tämligen allmän i trakten. I Ransbysätter finns också en
nordlig utpost för den vackra eldnabbvingen.
Forsärla påträffas här och var utmed Björka älv, gärna i anslutning till kulturpräglade
älvsträckor t ex Björka strömmar och Björkaholms kvarn. I strömmande
vattensträckor är också strömstaren en regelbunden gäst.
c) Berg i Gröna dalens omgivningar
Ransbysätter och Gröna dalen omges av flera intressanta berg. Flera nyckelbiotoper
har påträffats i Skogsstyrelsens inventeringar. Gemensam nämnare för flera
av de rödlistade arterna som påträffats är kopplingen till asp. Bland påträffade
rödlistade kryptogamer kan nämnas aspgelélav, stor aspticka, aspfjädermossa
och kandelabersvamp. I bergssluttningarna hörs även gråspetten ropa om våren;
ytterligare en art med tydlig koppling till asp.
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Hagberget ligger på en berggrund av hyperit. Biotopvariationen är stor på den fuktiga
och näringsrika brunjorden. Bohlin (1986) nämner förekomst av rikmarksarter såsom
rödblära, stinksyska, trolldruva, skogssallat, blåsippa och sötvedel. Sommaren
2007 påträffades två sjungande gransångare i den lövträdsrika och lundliknande
sydostsluttningen.
Tallberg med imponerande storlek och höjd (280 m ö h, och nästan 200 m över
dalgången botten) utgör ett betydande inslag i landskapsbilden vid blick söderut från
Ransbysätter. Nordändan av Tallberg ligger likt Hagberget på en grund av hyperit.
Tillgången på lövträd (särskilt asp) är god. Bohlin (1986) nämner förekomst av
rikmarksarter såsom stinknäva, stinksyska, trolldruva, skogssallat, blåsippa, getrams,
vårärt, underviol och sötvedel. Skogstry bildar ställvis täta buskage.
Utöver Hagberget och Tallberg finns en nyckelbiotop på nordvästra delen av
Ulvberget. Här har påträffats aspfjädermossa och kandelabersvamp.
Västsluttningen av Storberg, 1 km ONO Barfän, ligger inte på hyperitberggrund enligt
berggrundskartan. Trots det finns här ett representativt exempel på kalkbarrskog
med en örtrik flora. Tolv signalarter bland kärlväxter t ex storrams (100-tals), storgröe,
vårärt, gullpudra, blåsippa och underviol har påträffats.
d) Barfän (4 km O Lysvik)
Uppkomst och utveckling av den lilla tjärnen sammanfattas ur kvartärgeologisk
synpunkt ingående av Bohlin (1986). Där beskrivs Barfän som ”en dödisgrop som
undan för undan fyllts igen genom Björkans sedimenttransport och deltabildning”.
Barfän och de omgivande våtmarkerna utgör förutom ett trevligt inslag i
landskapsbilden även en värdefull fågellokal. Här häckar bl a sångsvan, gräsand
och enkelbeckasin. Mindre hackspett, stjärtmes och entita påträffas i de busk- och
lövträdsrika omgivningarna. Våren 2007 uppehöll sig mycket överraskande en
buffelhuvudand några dagar i Barfän och Björka älv. Buffelhuvudanden lever vilt i
Nordamerika och det finns ett fåtal fynd av arten i Sverige.
e) Sund (3 km N Mallbacken)
Åsrygg med krön med igenväxta ängs- och betesmarker.
f) Gammelsätter (2,5 km N Mallbacken)
Diffus dalsidesavsättning med en svagt markerad topp.
g) S Gammelsätter (2 km N Mallbacken)
Strax söder om Gammelsätter finns ytterligare en dalsidesavsättning.
h) N Skäggegårdssätter (2 km N Mallbacken)
Längs Skäggegårdsberg finns ett bra exempel på dalsidesavsättning.
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i) Anderssätter - Ängsätter (1,5 km NNO Mallbacken)
Vid Anderssätter finns en låg och platt terrassformad avlagring. Två delområden
med välhävdade och artrika betesmarker konstaterades vid Ängs- och
betesmarksinventering 2003. Bland påträffade växtarter kan nämnas hirsstarr, kattfot
och ormrot. Inom området finns också restaurerbar ängsmark.
Slåtterängarna vid Ängsätter konstaterades vid Ängs- och betesmarksinventering
2003 vara ohävdade. Bland påträffade växtarter kan nämnas bockrot, ormrot, kattfot
och skallror.
j) Mallbacken
Vid Mallbacken finns en 1,5 km lång och 250 m bred åsliknande isälvsavlagring.
k) Solbergssätter (1 km S Mallbacken)
Alldeles intill Björka älv ligger en flack åsrygg med en storlek av ungefär 700 x 300 m.
l) Backa (1 km S Mallbacken)
Vägen mot Mallbacken följer här en långsmal åsliknande isälvsavlagring. Den
flacka årsyggen är knappt 1 km lång med diffusa avgränsningar mot omgivande
svallsediment. Avlagringen har genom sin åsform en upplyftande effekt på
bebyggelse och landskapsbild.
m) Holmen (1 km S Mallbacken)
Från Holmens gård och ungefär 1 km söderut sträcker sig en mycket flack avlagring
som delvis täcks av sediment.
n) Hedarna (4 km S Mallbacken)
Subakvatiskt delta som börjar som en åsrygg ca 300 m söder om Hedarna.
o) Hulten (4,5 km S Mallbacken)
Längs foten av Stenkyrkbergets östra sida ligger en långsmal åsformad
isälvsavlagring.
p) V Bäck (1,5 km V Bäckalund)
En relativt stor och flack isälvsavlagring vars hela areal är brukad åker- eller
ängsmark.
q) Ö Bäck (800 m V Bäckalund)
Den lilla grusvägen skär rakt igenom fyra låga ändmoräner. Ändmoränerna (ost
– västlig riktning) är ungefär 150 meter långa, men sticker inte upp mer än drygt en
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meter ur omgivande sediment. Deras ringa antal och litenhet medför annars att deras
betydelse för landskapsbilden är nästan försumbar. De har dock ett visst pedagogiskt
intresse i kraft av kommunens enda ändmoräner.
r) Åsen (4,5 km S Mallbacken)
Vid Åsen finns en flack, mjuk åsrygg med en ungefärlig storlek av 150 x 400 meter.
s) Tomthult (1,5 km S Östanbjörke)
Långsmal (nord – sydlig riktning) isälvsavlagring i övergången mellan skogs- och
jordbruksmark. Dess läge i sluttningen ned mot Fryken bidrar till att avlagringen
tydligast framträder vid vägskärningen i norra delen.
t) Östanbjörkes delta (Östanbjörke)
Deltaplan med diffusa terrasser i södra delen, mer markerade terrasser i norr.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
För mosippans del (två svaga bestånd kända 2007) är behovet av naturvårdsåtgärder
akut. Goda exempel på skogsskötsel och naturvård i liknande marker finns att hämta
från Brattforsheden. Gallring av träd för att öka ljusinsläpp bör övervägas, liksom
krattning, manuell röjning av ljung mm.
För att nyskapa miljöer med blottad sand är naturvårdsbränning en skötselmetod
att överväga, gärna enligt en rotationsmodell som omfattar växelvis bränning av
närbelägna ytor. Det skulle gynna inte bara mosippan utan även insekter och fåglar
som är beroende av öppna eller glest trädbevuxna sandiga miljöer.
På grund av hotbild i form av uppgrävning bör sekretess råda angående mosippans
växtplatser.
Inom området finns talrika små till medelstora grustäkter. När verksamheten upphör
i täkterna bör ingen släntning och igenplantering ske. Man bör istället göra allt för att
hålla sand- och grusslänterna öppna och solbelysta så länge som möjligt.
För att bibehålla den tilltalande landskapsbilden, krävs fortsatt hävd av
odlingslandskapet. En omföring av öppen mark och lövskog till granskog skulle
påverka naturvärdena i negativ riktning. Lövskogsområden och andra värdefulla
skogsområden bör lämnas orörda.
För det värdefulla vattenekosystemet är det förutom en god vattenkvalitet viktigt att
vandringsvägarna hålls fria, att lek- och uppväxtmiljöer finns för fiskarterna, och att
omgivningarna innehåller skuggande lövträd. Vid skogsbruksåtgärder i angränsande
områden bör en väl tilltagen skyddszon lämnas. Särskild uppmärksamhet bör riktas
på att minimera risken för körskador. Hänsyn till vattenmiljön måste också iakttas vid
underhållsarbete av vägar och broar. Delar av omgivningarna utgörs av
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odlingsmark. Vikigt att hänsyn tas i jordbruket så att gödning och andra ämnen (t ex
bekämpningsmedel) inte når vattendraget. Tunga betesdjur kan skada bottnarna,
dels genom trampskador, dels genom erosion och slamning.
Björka älv ingår i det Norsk/Svenska kärnområdet för flodkräfta. Storjangen-Älgsjöns
FVOF har bildat ett skötselområde för att bevara det bestånd av flodkräfta som finns
inom området. Bland aktiviteterna ingår bl a inventeringar, biotopvård, minkjakt samt
information för att förhindra illegal inplantering av signalkräftor och spridning av
kräftpest.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 35
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 21
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – mosippa, brun gräsfjäril
Hushållningssällskapet i Värmland. Projekt Astacus. Norsk/Svenska kärnområdet för
flodkräfta ”Björka älv”.
Naturvårdsverket 2008. Åtgärdsprogram för ”Brandgynnad flora”.
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48. Fallkorsningen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6659800

y 1358700

4
Bi
0,5 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets värden består främst i fjärilsfaunan (med förekomst av rödlistade arter)
och en torrängsliknande flora. Ängens goda tillgång på nektarkällor gör området
betydelsefullt för traktens insektsliv. Området är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Väster om Älgsjön, vid avtagsvägen mot Fall, finns en långsmal f d åker intill
vägen som nu brukas som äng. Ängen sluttar och är i nordvästra delen närmast
av torrängskaraktär. Här är vegetationen gles med arter som backnejlika, gråfibbla,
prästkrage och åkervädd. Längre ner blir ängen fuktigare och floran annorlunda.
Ängens fjärilsfauna är art- och individrik. Här påträffades de rödlistade arterna allmän
metallvingesvärmare och svävflugelik dagsvärmare. Bland övriga fjärilar som besöker
ängen kan nämnas kamgräsfjäril, slåttergräsfjäril, skogsnätfjäril, silverblåvinge och
vitfläckig guldvinge.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande
redskap följt av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt
undantas från gödselpåverkan
Skyddsstatus, inventeringar mm
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – svävflugelik dagsvärmare
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49. Älgsjön och Älgån
Klass:
Motiv:
Area:

x 6659850

y 1358350

2
Bi
173 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet består av en sjö och ett mindre vattendrag i skogslandskapet med en god
stam av öring och en i övrigt mycket värdefull vattenfauna. Området är av regionalt
intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Älgsjön är en näringsfattig skogssjö. Från västra sidan av Älgsjön rinner den cirka
1,8 km långa Älgån är ner till Björkaholm (och Björka älv). Fallhöjden är cirka 30
m. Omgivningarna domineras av barrskogar. Vid provfiske har konstaterats höga
tätheter av öring. Vattensystemet kalkas årligen och bottenfaunan bedöms vara
obetydligt påverkad av försurning.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För det värdefulla
vattenekosystemet är det förutom en god vattenkvalitet viktigt att vandringsvägarna
hålls fria, att lek- och uppväxtmiljöer finns för fiskarterna, och att omgivningarna
innehåller skuggande lövträd. Vid skogsbruksåtgärder i angränsande områden
bör en väl tilltagen skyddszon lämnas. Särskild uppmärksamhet bör riktas på att
minimera risken för körskador. Hänsyn till vattenmiljön måste också iakttas vid
underhållsarbete av vägar och broar.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Värdefulla sjöar och vattendrag 2005 – Naturvårdsverket, Fiskeriverket och
Riksantikvarieämbetet har gjort sammanställningen tillsammans med länsstyrelserna.
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län, rapport 2002:9 – Elfiskeundersökningar i försurade
och kalkade vattendrag i Värmland 2000-2001
Hushållningssällskapet i Värmland. Projekt Astacus. Norsk/Svenska kärnområdet för
flodkräfta ”Björka älv”.
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50. Ingemarssättern
Klass:
Motiv:
Area:

x 6659000

y 1359200

4
Bi
1,2 ha

Naturvärdesbedömning
Inom objektet finns slåtterängar med värden för floran och insektslivet. Området är av
lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av gräsmarker i en nordsluttning. Centralt i ängen är marken fuktig
och källpåverkad. Här och var finns odlingsrösen. Bland fjärilar noterades bl a
slåttergräsfjäril, kamgräsfjäril och den rödlistade arten allmän metallvingesvärmare.
I den fuktigare delen av ängen växer gott om jungfru Marie nycklar, i övrigt riklig
förekomst av ormrot.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande
redskap följt av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt
undantas från gödselpåverkan
Skyddsstatus, inventeringar mm
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – allmän metallvingesvärmare

98

99

51. Dunderängen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6657850

y 1359400

4
Bi; K
7,6 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet består av två vackert belägna finntorp i sydsluttning med kuperad ängsmark
emellan. Hävden av ängsmarken har sedan förra inventeringen varit svag och
igenväxning pågår. Ängsmarkerna vid Dunderängen är av lokalt intresse för
naturvården.
Beskrivning av området
Dunderängen består av två vackert belägna finntorp i en sydvänd och kraftigt
kuperad sluttning. Områdets ängsmarker sluttar ner mot en svacka som utgör gräns
mellan ägorna.
Ängarna, variation mellan vått och torrt, stenrösen och en varm sydsluttning med
tillgång på nektarkällor är betydelsefull för insektslivet i trakten. Vid besöket 2007
noterades bl a de rödlistade arterna allmän metallvingesvärmare och sotnätfjäril. Vid
Äng- och betesmarksinventeringen 2002-2004 konstaterades att 2/3 av ängsmarken
var ohävdad och att resterande 1/3 var svagt hävdad. Klasefibbla, ormrot, prästkrage,
skallror, ärenpris, stagg och ögontröst förekom då i ringa till måttlig omfattning.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Områdets
naturvärden påverkas negativt då hävden avtar. Ju längre tid som går desto större
insatser kommer att krävas för restaurering. För att bibehålla och utveckla områdets
naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande redskap följt av
höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt undantas från
gödselpåverkan
Skyddsstatus, inventeringar mm
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 37
Läsa mer:
-
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52. Sandvik
Klass:
Motiv:
Area:

x 6658300

y 1361200

4
G
34 ha

Naturvärdesbedömning
Deltabildningen vid Sandvik har främst geologiska värden och är av lokalt intresse för
naturvården.
Beskrivning av området
Ur Bohlin 1986. ”I den flacka svackan mellan Stor-Jangen och Älgtjärnet finns ett
sand- och grusfält som är cirka 800 x 300 meter stort. De centrala delarna är svagt
kuperade på grund av att ett mindre moränparti höjer sig ur sedimenten. Här finns i
stället för odlingsmark en brukad tallskog vars små bestånd varierar i ålder mellan
gles äldre till tät ungskog. Nere vid badstranden i SV hörnet finns t ex en äldre
högstammig skog av torr ristyp”.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Täktverksamhet
bör inte tillåtas. Vid skogsbruksåtgärder bör alternativa metoder till maskinell
markberedning övervägas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 42
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 26
Läsa mer:
-
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53. Stor-Jangen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6650908

y 1358145

3
Bi, F, L
240 ha

Naturvärdesbedömning
Stor-Jangen har värden för friluftslivet genom goda badmöjligheter, bra vattenkvalitet,
god fiskförekomst och framför allt en mycket vacker miljö. I sjön finns också en
skyddsvärd fisk- och fågelfauna. Området är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Stor-Jangen ligger högst uppe i Norsälvens avrinningsområde. Sjön har ett maxdjup
på 18 m och en omsättningstid på 3 år. Kalkning har utförts regelbundet sedan 1981.
Vid provtagningar har flera försurningskänsliga arter bland sländor, iglar och musslor
påträffats. Vattenfaunan bedöms vara obetydligt påverkad av försurning.
Kommungränsen går rakt igenom sjön och 2/3 ligger inom Sunne kommun.
Omgivningarna utgörs framförallt av barrblandskogar. Längs med stränderna finns
också ett mindre antal fritidshus samt några mindre gårdar.
I sjön finns tio öar (inom Sunne kommun). Flera av dessa är små och glest
skogbevuxna och skulle kunna attrahera fiskgjuse och måsfågelkolonier. Öarna är
också passande för storlommen som är bofast i sjön.
På fisksidan nämner Bohlin (1986) storöring, ål, storvuxen siklöja, sik, gädda,
abborre och gullspångslax. Vid undersökningar 2001 påträffades det glacialrelikta
kräftdjuret gammarus lacustris.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Storlommen är
känslig för störning, framförallt under ruvningstiden (cirka 15 maj – 30 juni). Ovarsam
reglering av vattennivån under denna period skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 41
Läsa mer:
Värmlandsornitologen nr 2 1999
Länsstyrelsen Värmland. Rapport 2002:4 Glacialrelikta kräftdjur i Värmland 2001
Länsstyrelsen Värmland. Rapport 1995:26 Bottenfauna väst
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54. Dantokullen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6655150

y 1358250

4
Bi
6,9 ha

Naturvärdesbedömning
Dantokullen ligger på hyperitberggrund vilket ger förutsättningar för ett intressant och
skyddsvärt djur- och växtliv. Området är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Dantokullen är en toppig kulle som till största delen ligger på hyperitberggrund. Den
kalkrika jordmånen i sluttningen gör att rikmarksörter kan påträffas. Bohlin (1986)
nämner förekomst av stinksyska, rödblära, gullpudra och blåsippa. Brelin (1974)
påträffade dessutom desmeknopp.
Tvärs över kullen går ett tiotal långsmala skiften. Det mesta av skogen utgörs av
unga till medelålders bestånd av gran med inslag av gråal och björk. Äldre skog finns
kvar i liten omfattning.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 38
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 25
Läsa mer:
-
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55. Kvarnåsen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6654190

y 1358230

3
G
43 ha

Naturvärdesbedömning
Deltabildningen vid Kvarnåsen har främst geologiska värden och är av kommunalt
intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en deltabildning som mot nordost övergår i en dalfyllnad. Deltat
bildades då isfronten låg stilla under en period och isälvar förde fram material som
sedan avsattes framför iskanten.
Skogen på deltabildningen är tydligt kulturpåverkad med stora hyggen och
ungskogar. I Västra delen, vid Pörtet finns ängs- och betesmarker. Enligt ängs- och
betesmarksinventeringen 2002-2004 betas en del fortfarande av hästar. I den svagt
hävdade ängen påträffades då bl a kattfot, nattviol och ormrot.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Täktverksamhet
bör inte tillåtas. Vid skogsbruksåtgärder bör alternativa metoder till maskinell
markberedning övervägas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Länsstyrelsen 1994. Ängar och hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004. Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 39
Läsa mer:
-
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56. Lövåsen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6655160

y 1359230

3
G
10 ha

Naturvärdesbedömning
Sandavlagringarna vid Lövåsen har främst geologiska värden och är av kommunalt
intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Ur Bohlin 1986. ”Nordväst om Lövåsen finns sandurliknande avlagringar, troligtvis
avsatta över högsta kustlinjen (HK), med en småblockig yta. Ett sandur bildas då
isfronten ligger stilla under en längre period och smältvatten strömmarna mynnar på
land. Dessa för ut och sprider material framför iskanten. Dess typiska utseende är
platta slätter med välsorterat och lagrat material.
Den eventuella sandurbildningen hör troligtvis genetiskt ihop med skvalrännorna
på Pörtbergets nordsluttning. Skvalrännor bildas av isavsmältning ovan HK.
Smältvattnet rinner fram mellan isen och omgivande fastmark och vattnet kan då
erodera i bergssluttningens jordlager eller i själva berget.
Längre mot sydväst återgår den sandurartade avlagringen till en deltabildning vid
HK”.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Täktverksamhet
bör inte tillåtas. Vid skogsbruksåtgärder bör alternativa metoder till maskinell
markberedning övervägas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 40
Läsa mer:
-
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57. Ängsjön - Borrsjönområdet
Klass:
Motiv:
Area:

x 6646000

y 1332000

1
Bi, G, K, L
516 ha (18 delområden, se nedan)

Naturvärdesbedömning
Ängsjön - Borrsjönområdet utgör en väl sammanhållen och representativ finnbygd
med stora såväl biologiska som kulturhistoriska värden. I ängarna och betesmarkerna
som sköts enligt traditionella seder och bruk finns en rad rödlistade arter bland
kärlväxter, svampar och insekter. Ängsjön - Borrsjönområdet utgör en betydande del
av ”Riksintresse naturvård, N21 - Finnbygden” och är av riksintresse för naturvården.
Beskrivning av området
Den Värmländska mylonitzonen med stråk av kalkhaltiga bergarter sträcker sig
genom Ängsjön - Borrsjönområdet. Den finkorniga moränen på den ställvis kalkrika
berggrunden gör området attraktivt för odling. Området koloniserades i början
1600-talet av invandrande finnar. Utöver jord- och skogsbruk påträffades dessutom
malmförande bergarter, främst koppar, vilket bidrog till viss gruvverksamhet.
I sluttningarna intill Ängsjön och Borrsjön finns byar där ännu relativt stora arealer
brukas. Annars utgörs delområdena av mindre bosättningar som ofta är hög
belägna med sjöutsikt, vilket ger ytterligare en landskapsestetisk dimension.
Odlingslandskapet är genuint och småskaligt med små åkrar, slåtterängar,
mellanliggande hackslåttmark, betesmark, skogsbeten, trä- och stengärdesgårdar,
odlingsrösen och trädsolitärer. På slåtter- och betesmarkerna finns en typisk
hävdgynnad flora med arter som fältgentiana, slåttergubbe, jungfrulin, brudsporre,
stagg, slåtterblomma och ormrot. Områdets självklara ansvarsart är fältgentianan
som idag finns i 11 av delområdena.
Fjärilsfaunan är art- och individrik. I området förekommer bl a de rödlistade arterna
svävflugelik dagsvärmare, allmän metallvingesvärmare, allmän bastardsvärmare,
liten bastardsvärmare, sotnätfjäril och brun gräsfjäril. Bland påträffade rödlistade
insekter i övrigt kan nämnas klöverhumla och väddsandbi.
Flera av brukarna är i pensionsåldern och orkar bara delvis eller inte alls sköta
ängarna. I andra fall har fastigheterna övergått till att bli fritidshus med nya ägare
som inte känner till gräsmarkernas värden eller hur de bör skötas.
Området indelas i 18 delområden med separata områdesbeskrivningar (57A – 57S).
A. Bergstorp
B. Kymmens by
C. Humsjön, Nergården
D. Älgtjärnet
E. Ragvaldstjärn
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F. Stavtorpet, Laby
G. Atikullen, Tiskaretjärns naturreservat
H. Östra och Västra Söderlidstorp
I. Svulltjärnshöjden
J. Borrsjöns by
K. Kalvhöjden
L. Kalvhöjdens naturreservat
M. Runketorpet
N. Ängen
O. Västra Höri
P. Sunnasjön
Q. Aspåsen
R. Fallet
S. Långjohanstorp
Åtgärder och bibehållande av värden
För att bibehålla och utveckla områdets naturvärden behövs fortsatt jordbruksdrift
med åkerbruk, ängsbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Ängarna bör hävdas genom slåtter med skärande redskap följt av höbärgning,
hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt undantas från gödselpåverkan. Särskild uppmärksamhet bör riktas på lokalerna med fältgentiana och arten bör
inventeras regelbundet.
Två av delområdena (Kalvhöjden och Tiskaretjärn) är skyddande som naturreservat och för ett delområde (Fallet, Långjohanstorp) har Länsstyrelsen bildat biotopskyddsområde. Omgivningarna kring Västra Höri och Söderlidstorpen är skyddade
av Skogsstyrelsen som naturvårdsavtal. Fyra delområden (Kalvhöjden, Tiskaretjärn,
Humsjön Nergården och Kammesmakk) ingår i Natura 2000-nätverket.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse naturvård N21 - Finnbygden
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 45
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 56
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – fältgentiana
Länsstyrelsen i Värmland 2006. Ängsmarker och betesmarker i Värmland
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57A. Bergstorp
Klass:
Motiv:
Area:

x 6653300

y 1330250

1
Bi, K, L
12 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet utgörs av en genuin och levande torpmiljö med en representativ fauna och
flora. Bergstorp ingår i det stora området ”Riksintresse naturvård, N21 - Finnbygden”
och är av riksintresse för naturvården.
Beskrivning av området
Den gamla finnröjningen Bergstorp med anor från 1600-talets början ligger mycket
vackert i nordsluttningen ned mot Kymmen. Redan vid infarten ned mot gården
upptäcker man att här finns allt som hör den gamla odlingstraditionen till; små ängar,
strängar med hackslått, hamlade träd, betesfållor, gamla byggnader, odlingsrösen,
höhässjor mm.
På vänster sida av vägen finns tuviga hackslåttmarker med kråkbär och lingon
blandat med örter som blodrot, liten blåklocka, ormrot, prästkrage, skallror och
jungfru Marie nycklar. I hackslåtten påträffas också stagg och den fina rödfibblan.
På höger sidan finns en stenig betesfålla. Längre åt höger ligger den stora ängen
som vid besöket var nyslagen och höet låg på tork i hässjor. Betesfållan bakom
ladugården är ursprungligen en kohage men kor har inte funnit på gården sedan
1987. Idag betas området av häst. ”Kohagen” med sina hamlade träd (bl a två
grova sälgar) ger ett mycket vackert intryck. Marken är ställvis fuktig och örterna
representeras av bland annat tuvtåtel, älgört, stagg, slåtterblomma, vanlig ögontröst,
fibblor (bl a rödfibbla), gökärt, gulvial, kråkvicker, ormrot, liten blåklocka, nysört,
åkervädd och jungfru Marie nycklar.
Ängs- och betesmarkerna med nektarrika örter har en mycket positiv effekt på den
lokala insektsfaunan. Vid besöket noterades bl a slåttergräsfjäril, vitfläckig guldvinge,
ängspärlemorfjäril och flera arter av humlor. Gott om insekter bärgar i sin tur för ett
fågelliv med bl a sädesärla, grå flugsnappare, ladusvala och tornseglare.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av värdena bör området hävdas på traditionellt sätt med slåtter och höbärgning
alternativt bete för betesmarkerna, undantas från gödselpåverkan och hållas fritt från
inväxande buskar och sly.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse naturvård N21 - Finnbygden
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
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Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 45
Länsstyrelsen 1989 Kulturmiljöprogram för Värmland
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län. Kulturmiljöprogram. ISBN 91-7970-412-3
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57B. Kymmens by
Klass:
Motiv:
Area:

x 6652600

y 1329900

1
Bi, K, L
66 ha

Naturvärdesbedömning
Odlingslandskapet i Kymmens by har höga kulturmiljövärden och bidrar till i en
vacker landskapsbild. Ängs- och betesmarkerna har också biologiska värden.
Kymmens by ingår i det stora området ”Riksintresse naturvård, N21 - Finnbygden”
och är av riksintresse för naturvården.
Beskrivning av området
Kymmens by är en gammal finnbosättning högt belägen i skogstrakterna söder
om Kymmen. På kullarna i östra delen finns fina betesmarker med mäktig utsikt
mot väster och norr. Betesfållan är stor (nästan fyra hektar) och omgärdas av en
intakt trädgärdesgård. Längs ena sidan går också en mäktig stenmur. Marken är
ställvis riktigt torr och har där en torrängsliknande flora med bl a backnejlika. I övrigt
påträffas åkervädd, fibblor, fyrkantig johannesört, prästkrage, gökärt, kråkvicker,
midsommarblomster, liten blåklocka, blodrot och stagg. I enbuskarna mitt i
betesmarken satt törnskatans ungar och tiggde medan föräldrarna jagade insekter i
omgivningarna.
Betesdjur (får och hästar), trädgärdesgårdar, stenmurar, odlingsrösen och höhässjor
ger ytterligare dimension till den vackra landskapsbilden.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av värdena bör området hävdas på traditionellt sätt med slåtter och höbärgning
alternativt bete för betesmarkerna, undantas från gödselpåverkan och hållas fritt från
inväxande buskar och sly.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse naturvård N21 - Finnbygden
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 45
Läsa mer:
-
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57C. Humsjön Nergården
Klass:
Motiv:
Area:

x 6659400

y 1327000

1
Bi, K, L
85 ha

Naturvärdesbedömning
Miljön kring Nergården vid Humsjön är välbevarad och innehar höga
natur- och kulturhistoriska värden. Delar av ängsmarken sköts enligt gamla
slåtterängstraditioner. I den artrika floran påträffas ett flertal arter som indikerar
långvarig hävd t ex fältgentiana, låsbräken och brudsporre. Förekomsten av
rödlistade fjärilsarter bl a brun gräsfjäril stärker naturvärdet ytterligare. Ängs- och
betesmarkerna vid Humsjön ingår i det europeiska nätverket för värdefull natur,
Natura 2000 och är av riksintresse för naturvården.
Beskrivning av området
I den småkuperade sydsluttningen på norra sidan av Humsjön ligger Nergården.
Ängs- och betesmarkerna i omgivningarna är mycket välskötta. Idag betar får och nöt
i området. Torpgrunder, rösen och äldre fältformer från finnbosättningen kan skönjas i
terrängen. De centrala delarna sköts fortfarande på traditionellt sätt med lieslåtter och
höet torkas på hässjor.
Markförhållandena varierar; bitvis finns rikare och fuktigare partier men överlag är
marken mager. Floran är artrik. Stagg förekommer rikligt i delar av området och
bland slåttergynnade arter i övrigt kan nämnas fältgentiana, brudsporre, darrgräs
och låsbräken. I ängsmarken påträffas även flera hävdgynnade ängssvampar t ex
scharlakansvaxskivling.
Ängsmarken erbjuder också en fin miljö för insektsfaunan. Fjärilsfaunan är artoch individrik. De rödlistade arterna allmän bastardsvärmare, brun gräsfjäril och
sotnätfjäril påträffades vid inventering sommaren 2006. Samtidigt noterade en
mycket stark förekomst av slåttergräsfjäril. Bland fåglar i området bör nämnas den
allt sällsyntare göktytan. Ladusvala och tornseglare är andra fågelarter som trivs i
gårdsmiljön och som utnyttjar insektsrikedomen över ängarna sommartid.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Området
saknar skydd men i och med att området ingår i Natura 2000-nätverket, har staten
garanterat framtida skötsel. Uppföljning av områdets naturvärden pågår. För att
bibehålla och utveckla områdets naturvärden bör ängarna hävdas genom slåtter med
skärande redskap följt av höbärgning, alternativt bete för betesmarkerna, hållas fritt
från inväxande barrträd, sly och buskar samt undantas från gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Natura 2000-område
Åtgärdsplan, äng- eller betesmark
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Riksintresse Naturvård
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 45
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad - fältgentiana
Länsstyrelsen i Värmlands län. Bevarandeplan för Natura 2000-området Humsjön
Nergården
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57D. Älgtjärnet
Klass:
Motiv:
Area:

x 6651100

y 1331900

1
Bi, K, L
15 ha

Naturvärdesbedömning
Odlingslandskapet i sydsluttningen intill Älgtjärnet har höga kulturmiljövärden och
bidrar till i en vacker landskapsbild. Ängarna innehåller en artrik och hävdgynnad
flora med bl a fältgentiana. Älgtjärnet ingår i det stora området ”Riksintresse
naturvård, N21 - Finnbygden” och är av riksintresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en liten by bestående av tre hus som ligger mycket vackert i en
ganska brant och kuperad sluttning ned mot Älgtjärnet i söder. Dagens brukare för
vidare traktens skötseltraditioner för ängs- och betesmarkerna. Närmast vägen finns
idag en artrik äng med bl a nattviol, jungfru Marie nycklar, jungfrulin, kattfot, skallror,
rödfibbla (1 ex 2007), fältgentiana och slåtterblomma. Fältgentianan har haft en
långsamt positiv beståndsutveckling sedan hävden återupptogs för drygt 20 år sedan
och goda år kan uppemot 100 ex inräknas.
I betesmarkerna som innehöll nio får vid besöket finns flera odlingsrösen och
markförhållandena varierar från fuktigt till torrt vilket ger förutsättningar för ett
intressant insektsliv. På florasidan noterades bl a stagg, prästkrage, gråfibbla, brunört
fyrkantig johannesört och ormrot. I sluttningen ner mot Älgtjärnet finns ett par större
slåtterängar på den gamla åkermarken. Här ger hässjorna ytterligare dimension till
den vackra landskapsbilden.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av värdena bör området hävdas på traditionellt sätt med slåtter och höbärgning
alternativt bete för betesmarkerna, undantas från gödselpåverkan och hållas fritt från
inväxande buskar och sly.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse naturvård N21 - Finnbygden
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 45
Läsa mer:
ArtDatabanken artfaktablad - fältgentiana
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57E. Ragvaldstjärn
Klass:
Motiv:
Area:

x 6650400

y 1332800

1
Bi, K, L
45 ha

Naturvärdesbedömning
Odlingslandskapet i Ragvaldstjärn har höga kulturmiljövärden och bidrar till i en
vacker landskapsbild. Ängs- och betesmarkerna har också biologiska värden, bl
a genom sin förekomst av rödlistade insektsarter. Ragvaldstjärn ingår i det stora
området ”Riksintresse naturvård, N21 - Finnbygden” och är av riksintresse för
naturvården.
Beskrivning av området
På östra och norra sidan av Ragvaldstjärn finns ett öppet småbrukarlandskap. Den
dominerande markanvändningen vallar för höskörd. En del av gräsmarken används
dock som betesmark; i östra delen betade fjällko och häst tillsammans och i norra
delen betade två vackra ardennerhästar. Av vallarna finns både rationellt skötta
timotej- och klövervallar samt vallar med en mer naturlig ängsflora. Utmed vägen,
i diken och de mer extensivt skötta ängarna är floran artrik. Här påträffades bl a
rödlistade insekter som allmän bastardsvärmare, allmän metallvingesvärmare och
klöverhumla. Den sistnämnda arten har uppenbarligen en stark förekomst inom
området.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För
klöverhumlans del utgör omläggningen mot ensilageskördar ett stort hot då slåttern
utförs innan rödklövern blommat. För de rödlistade insekternas skull är traditionell
höhantering att föredra d v s slåtter med skärande redskap följt av höbärgning.
Optimalt vore också om strängar med t ex rödklöver, åkervädd, fibblor och ärtväxter
lämnades i kanterna. Vidare viktigt att ängarna undantas från gödselpåverkan och att
nedlagda åkrar och ängar hålls fria från inväxande barrträd, sly och buskar
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse naturvård N21 - Finnbygden
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 45
Läsa mer:
ArtDatabanken artfaktablad – klöverhumla, allmän bastardsvärmare, allmän
metallvingesvärmare.
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57F. Laby och Stavtorpet
Klass:
Motiv:
Area:

x 6647700

y 1327250

1
Bi, K, L
13 ha

Naturvärdesbedömning
Finntorpen och den omväxlande mosaiken av ängsmark utgör representativa
exempel på traktens gammaldags brukningsformer. Förutom kulturmiljövärden har
ängsmarken värden för floran och betydelse för traktens insektsliv, trots det senaste
decenniets svaga hävd. Laby och Stavtorpet ingår i det stora området ”Riksintresse
naturvård, N21 - Finnbygden” och är av riksintresse för naturvården.
Beskrivning av området
Söder om det gamla finntorpet Laby finns ett långsträckt parti ängsmark. I tidigare
inventeringar (t ex Bohlin 1986) har där påträffats fältgentiana. Idag präglas området
av igenväxning och fältgentianorna syntes inte till.
Norr om Laby ligger Stavtorpet. Hela området eldhärjades 2006 och byggnaderna
brann ner till grunden. Branden var intensiv och berörde även stora delar av
ängsmarken och igenväxningsvegetationen. Bl a dödades ett flertal granar som vuxit
upp kanten på ängsmarken. Föreningen Ekosofia bygger under 2007 upp ett nytt torp
som hämtats i delar från Hagforstrakten. Planer finns också att återuppta hävden,
bl a med betesdjur från Tiskaretjärn. Ängsmarken i sydsluttningen vid Stavtorpet är
varierad och fortfarande tämligen artrik med bl a ormrot och brudsporre. Fältgentiana
nämns i flera tidigare inventeringar. Arten påträffades inte 2007 men 5 ex såg 2003
(Värmlandsfloran nr 2 2003). På fjärilssidan noterades smultronvisslare, brunfläckig
pärlemorfjäril, skogsnätfjäril och svartfläckig glanssmygare. Intill husruinen står en
majestätisk björk som av utseendet att döma varit hamlad. I björken som farit illa av
branden, fanns ett bo av större hackspett där ungar matades bl a med insekter från
de angripna granarna i utkanterna av ängarna.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande
redskap följt av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt
undantas från gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse naturvård N21 - Finnbygden
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 45
Läsa mer:
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ArtDatabanken artfaktablad - fältgentiana
Värmlandsfloran nr 2 2003
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57G. Tiskaretjärns naturreservat
Klass:
Motiv:
Area:

x 6648300

y 1329800

1
Bi, G, K, L
22 ha

Naturvärdesbedömning
Natur- och kulturmiljön vid Tiskaretjärn är välbevarad. Gamla skötselformer, rösen
och husgrunder kan skönjas i terrängen. Området sköts sedan reservatsbildningen
enligt fastställd skötselplan så att de gamla odlingstraditionerna fullföljs. I den
artrika floran påträffas ett flertal arter som indikerar långvarig hävd. Ängs- och
betesmarkerna vid Tiskaretjärn ingår i det europeiska nätverket för värdefull natur,
Natura 2000 och är av riksintresse för naturvården.
Beskrivning av området
Tiskaretjärn är ett av flera områden i skogslandskapet väster om Gräsmark som
odlades upp av finska invandrare under 1600-talet. Berggrunden i området är kalkrik
vilket ger upphov till en näringsrik jordmån. Kring Atikullen i områdets nordvästra
del är växtligheten särskilt intressant. Kullen består av ängsmarker med stort inslag
av hassel. Av slåttergynnade växter som påträffas här bör nämnas fältgentiana,
slåttergubbe, slåtterblomma och brudsporre. Området hävdas i första hand med
traditionella metoder och redskap, och med syfte att bevara hotade växter och
djurraser. Bland betesdjuren finns bl a den utrotningshotade korasen rödkulla.
Ängsmarken erbjuder en fin miljö för olika insekter t ex fjärilar som uppträder både
art- och individrikt. På hösten sätter nötkråkan sin prägel på området då de i ljudliga
småflockar kommer till hasselbestånden för att leta nötter. Vid denna tid dyker också
de hävdberoende ängssvamparna upp. Den rödlistade scharlakansvaxskivlingen är
en av dessa.
Under 1980-talet gjorde ett av Värmlands få fynd av hasselsnok inom området.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av värdena bör området hävdas på traditionellt sätt med slåtter och höbärgning
alternativt bete för betesmarkerna, undantas från gödselpåverkan och hållas fritt från
inväxande buskar och sly.
22 hektar skyddades 1978 som naturreservat och området sköts därefter enligt
skötselplan för att bevara områdets naturvärden. Området är välskött med både
slåtter och bete av utrotningshotade husdjursraser. Uppföljning av områdets
naturvärden pågår kontinuerligt.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Naturreservat
Natura 2000-område
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Åtgärdsplan, äng- eller betesmark
Riksintresse för naturvård
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 45
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 54
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad - fältgentiana
Ehrenroth & Schützer 1989. Värmländsk natur – en reseguide
Länsstyrelsen i Värmlands län. Bevarandeplan för Natura 2000-området Tiskaretjärn
Länsstyrelsen i Värmlands län. Beslut och skötselplan för naturreservatet Tiskaretjärn
Länsstyrelsen i Värmlands län 2006. Ängsmarker och betesmarker i Värmland
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57H. Östra och Västra Söderlidstorp
Klass:
Motiv:
Area:

x 6648055

y 1331505

1
Bi, K, L
22 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets värden ligger dels i den gamla kulturmiljön med ängar och tillhörande
växt- och djurliv. Med de senaste decenniernas avtagande hävd har naturvärden
även uppstått på igenväxningsmarkerna. Östra och Västra Söderlidstorp ingår i det
stora området ”Riksintresse naturvård, N21 - Finnbygden” och är av riksintresse för
naturvården.
Beskrivning av området
Området består av två torp på Sörliden med tillhörande ängs- och betesmarker.
Vid Östra Sörlidstorpet finns en långsträckt äng som går ner i sluttningen mot
Svulltjärnen. I ängens kanter finns hasselbuskar och mitt i ängen ligger ett stort
odlingsröse med en stor sälg. Hävden har de senaste åren varit svag. Ängen är frisk
och innehåller en frodig och tämligen örtrik vegetation. Bl a noterades ängsskallra,
kråkvicker, gökärt, brunört, rödklöver, liten blåklocka, skogsnäva, prästkrage, ormrot,
borsttistel, timotej, fibblor, fyrkantig johannesört, måror, åkervädd och rölleka.
Ohävdsarter som hundloka, älggräs och strätta finns också representerade.
Mellan och runt torpen finns sedan hävden upphört lövträdsrika igenväxningsmarker.
Här har markägaren tecknat naturvårdsavtal på cirka 10 ha för att bevara och
utveckla naturvärden kopplade till lövträd. Dessa värden har förstärkts nyligen genom
en uthuggning av gran. På aspar i området växer de rödlistade kryptogamerna
aspgelélav och lunglav. Trakten kommer också att få en allt större betydelse för arter
som är beroende av grova lövträd och död ved, t ex hackspettar.
Ängs- och betesmarkerna vid V Söderlidstorp är idag likt 1986 helt utan hävd.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse naturvård N21 - Finnbygden
Naturvårdsavtal
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 45
Läsa mer:
-
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57I. Svulltjärnshöjden
Klass:
Motiv:
Area:

x 6648050

y 1331850

1
Bi, K, L
7,4 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets gräsmarker utgör representativa exempel på naturtypen 6510
– slåtterängar i låglandet. Vid inventering 2003 påträffades fältgentiana i en av
ängarna Svulltjärnshöjden ingår i det stora området ”Riksintresse naturvård, N21 Finnbygden” och är av riksintresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av ett finntorp med tillhörande ängs- och betesmarker i sluttningen
ned mot Borrsjön. I backen väster om torpet finns två slåtterängar, en på vardera
sidan om vägen till Söderlidstorp. Ängarna beskrevs som välhävdade 2003 men
idag är hävden svag och tecknen på begynnande igenväxning är tydliga, bl a
finns lövsly i kanterna. I ängarna påträffades gökärt, humleblomster, ängsskallra
(rikligt), brudborste, vanlig ögontröst, ängssyra, rödklöver, timotej, fyrkantig
johannesört (rikligt), prästkrage, åkervädd, brunört och nysört. Vid ängs- och
betesmarksinventeringen 2003 noterades även brudsporre och fältgentiana i
”måttliga” antal. Fältgentianan kunde dock inte återfinnas 2007.
I sluttningen öster om torpet finns ligger gräsmarker på stenig och kuperad mark som
förr varit fårhage. Denna del av området har uppenbarligen inte hävdats på flera år
och igenväxning pågår.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande
redskap följt av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt
undantas från gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse naturvård N21 - Finnbygden
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 45
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – fältgentiana
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57J. Borrsjöns by
Klass:
Motiv:
Area:

x 6648300

y 1332800

1
Bi, K, L
74 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets värden ligger i den vackra kulturmiljön. I de kvarvarande ängs- och
betesmarkerna finns en hävdgynnad och värdefull flora. De nektarrika gräsmarkerna
är också betydelsefulla för insektslivet. Borrsjöns by ingår i det stora området
”Riksintresse naturvård, N21 - Finnbygden” och är av riksintresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området ligger i sydsluttningen norr om Borrsjön och består av ett flertal bosättningar
med tillhörande ängs-, åker- och betesmarker. Flera av gårdarna i byn är bebodda
året runt och gräsmarkerna är generellt sett välhävdade.
Ängs- och betesmarksinventeringen från 2003 visar på 3,8 ha slåtterängar (fördelat
på åtta delområden) och 8,5 ha betesmarker (åtta delområden) inom området.
Inventeringen visar också på betydande arealer (cirka 7 ha) restaureringsbara
gräsmarker. I ängsmarkerna påträffades 2003 bl a brudsporre, hirsstarr, kattfot och
slåttergubbe. Fältgentiana påträffades i ringa antal i tre betesmarker och en äng.
Vid besöket på sommaren 2007 påträffades de rödlistade insekterna klöverhumla och
väddsandbi varav den senare förekom tämligen allmänt i ängar, diken och vägkanter
med åkervädd.
Byn är full av aktivitet och odlingslandskapet känns levande. Odlingsrösen,
stenmurar, betesdjur, vårdträd och höhässjorna ger ytterligare dimension till den
vackra landskapsbilden.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter (alternativt
bete för betesmarkerna) med skärande redskap följt av höbärgning, hållas fritt
från inväxande barrträd, sly och buskar samt undantas från gödselpåverkan. För
insekternas skull vore det värdefullt om strängar med t ex rödklöver, åkervädd, fibblor
och ärtväxter lämnades i kanterna.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse naturvård N21 - Finnbygden
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 45
Länsstyrelsen 1989 Kulturmiljöprogram för Värmland
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Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – fältgentiana, klöverhumla, väddsandbi
Länsstyrelsen i Värmlands län. Kulturmiljöprogram. ISBN 91-7970-412-3
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57K. Kalvhöjden
Klass:
Motiv:
Area:

x 6647400

y 1331500

1
Bi, K, L
38 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet som ligger i en vacker kulturmiljö har artrika gräsmarker som innehåller bl
a fältgentiana. Kalvhöjden ingår i det stora området ”Riksintresse naturvård, N21 Finnbygden” och är av riksintresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av ängs- och betesmarker i ett kuperat och småskaligt
odlingslandskap på toppen och sydsluttningen av Kalvhöjden.
Äng- och betesmarksinventeringen 2003 anger förekomst av bl a backnejlika,
brudsporre, nattviol, darrgräs, hirsstarr, slåtterblomma och fältgentiana.
Området har utöver de artrika gräsmarkerna även flera restaureringsobjekt.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande
redskap följt av höbärgning (alternativt bete för betesmarkerna), hållas fritt från
inväxande barrträd, sly och buskar samt undantas från gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse naturvård N21 - Finnbygden
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 45
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – fältgentiana
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57L. Kalvhöjdens naturreservat
Klass:
Motiv:
Area:

x 6647556

y 1331914

1
Bi, G, K, L
4,8 ha

Naturvärdesbedömning
Kulturmiljön i sluttningen vid Kalvhöjden är välbevarad och innehar höga natur- och
kulturhistoriska värden. Området sköts enligt fastställd skötselplan så att de gamla
odlingstraditionerna fullföljs. Syftet med naturreservatet är att bevara områdets
natur- och kulturmiljövärden där hävdad löväng med hamlade träd samt öppna artrika
ängsmarker av olika typer är viktiga inslag. I den synnerligen artrika floran påträffas
ett flertal arter som indikerar långvarig hävd. Förekomsten av fem olika orkidéer
och rödlistade ängssvampar bör också framhållas. Ängs- och betesmarkerna vid
Kalvhöjden ingår i det europeiska nätverket för värdefull natur, Natura 2000 och är av
riksintresse för naturvården.
Beskrivning av området
Kalvhöjden är ett av flera områden i skogslandskapet väster om Gräsmark som
odlades upp av finska invandrare under 1600-talet. Berggrunden i området är kalkrik
och sluttningens markfuktighet varierar. Floran inom området är därför mycket
rik och omväxlande. Då blomsterprakten når sin höjdpunkt, i början av juli, är
besöksupplevelsen mäktig. I floran påträffas ett flertal arter som indikerar långvarig
hävd t ex slåtterblomma, brudsporre och fältgentiana. Fem arter av orkidéer finns
noterade vid Kalvhöjden. Den mest exklusiva av dessa, guckuskon, har dock en
tynande tillvaro, och bör numera betraktas som utgången. Växtplatsen är uthägnad
och arten har ej blommat på flera år.
Ängsmarken erbjuder en fin miljö för olika fjärilar som uppträder både art- och
individrikt. Bland fåglar inom området bör nämnas nötkråka som regelbundet
letar nötter på marken intill hasselbuskarna. På hösten brukar flera arter av
ängssvampar dyka i de hårdast hävdade delarna av reservatet. Den rödlistade
scharlakansvaxskivlingen är en av dessa.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av värdena bör området hävdas på traditionellt sätt, undantas från gödselpåverkan
och hållas fritt från inväxande buskar och sly. 5 hektar skyddades 1972 som
naturreservat och området sköts därefter enligt skötselplan för att bevara områdets
naturvärden. Området är välskött med både slåtter, efterbete och hamlingsinsatser
på framförallt sälgar. Uppföljning av områdets naturvärden pågår kontinuerligt.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Naturreservat
Natura 2000-område
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Riksintresse Naturvård
Länsstyrelsen Våtmarksinventering, 11C9G02, klass 2
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 45
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 56
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad - Fältgentiana
Ehrenroth & Schützer 1989. Värmländsk natur – en reseguide
Länsstyrelsen i Värmlands län. Bevarandeplan för Natura 2000-området Kalvhöjden
Länsstyrelsen i Värmlands län. Beslut och skötselplan för naturreservatet Kalvhöjden
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57M. Runketorp
Klass:
Motiv:
Area:

x 6644250

y 1332750

1
Bi, K, L
46 ha

Naturvärdesbedömning
Odlingslandskapet vid Runketorp har höga kulturmiljövärden och bidrar till i en vacker
landskapsbild. Ängsmarkerna har också biologiska värden, bl a som växtplats för
fältgentianan. Runketorp ingår i det stora området ”Riksintresse naturvård, N21 Finnbygden” och är av riksintresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av ängsmarker kring Runketorpet. Hävden inom området har
de senaste åren varit svag. 2003 hittades ett 10-tal fältgentianor i ängen nära
sommarstugan i norr. Detta tycks vara den mest intressanta delen för floran. Vid
Ängs- och betesmarksinventeringen 2003 noterades här också brudsporre (rikligt),
jungfru Marie nycklar, nattviol, kattfot, ormrot, prästkrage, stagg och skallror. Från
1990-talet finns uppgift om förekomst av den ovanliga buskmusen.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande
redskap följt av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt
undantas från gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse naturvård N21 - Finnbygden
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 45
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – fältgentiana
Erioderma nr 3 1995
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57N. Ängenområdet
Klass:
Motiv:
Area:

x 6643250

y 1331750

1
Bi, K, L
138 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets värden ligger i den vackra kulturmiljön med anor från 1600-talet. I de
kvarvarande ängs- och betesmarkerna finns en hävdgynnad och värdefull flora. De
nektarrika gräsmarkerna är också betydelsefulla för insektslivet. Ängenområdet ingår
i det stora området ”Riksintresse naturvård, N21 - Finnbygden” och är av riksintresse
för naturvården.
Beskrivning av området
Området ligger i sydsluttningen norr om Ängsjön och består av ett flertal
finnbosättningar med tillhörande ängs-, åker- och betesmarker. Gårdarna ligger
samlade vid Norra respektive Södra Ängen, med en ensamgård mitt emellan. Förr
upptogs i stort sett hela sluttningen mot Ängsjön av åkermark och lövängar. Idag
bryts vyerna av en ställvis lövrik granskog. Kvar från äldre tider finns de små vägarna
som leder genom skogen mellan gårdarna. Från den branta sluttningen erbjuds
vidsträckt utsikt från flera punkter.
Jämfört med inventeringen från 1986 har förändringar skett både vad det gäller
boendet och intensiteten i markbruket. Flertalet av husen bebos numera bara
sommartid och ängsskötseln är inte vad den en gång har varit. Betesdjur finns kvar
i området, men i mindre omfattning än tidigare. Enda markerna med kontinuerlig
betesdrift verkar vara vid Norra Ängen med både får (på höger sida av vägen upp
mot gården) och fjällkor.
Ängs- och betesmarksinventeringen från 2003 visar på endast 1,1 ha slåtterängar
(fördelat på fyra delområden varav tre ligger i Södra Ängen) och 4,7 ha betesmarker
inom området. Inventeringen visar också på betydande arealer (cirka 20 ha)
restaureringsbara gräsmarker. I ängsmarkerna påträffades 2003 bl a brudsporre,
hirsstarr, knägräs, slåttergubbe och slåtterblomma. Fältgentiana påträffades i ringa
antal i två ängar i Södra Ängen.
Från 1990-talet finns uppgift om förekomst av den ovanliga buskmusen vid Södra
Ängen.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter (alternativt
bete för betesmarkerna) med skärande redskap följt av höbärgning, hållas fritt från
inväxande barrträd, sly och buskar samt undantas från gödselpåverkan.
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Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse naturvård N21 - Finnbygden
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 45
Länsstyrelsen 1989 Kulturmiljöprogram för Värmland
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – fältgentiana
Erioderma nr 3 1995
Länsstyrelsen i Värmlands län. Kulturmiljöprogram. ISBN 91-7970-412-3
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57O. Västra Höri
Klass:
Motiv:
Area:

x 6642130

y 1330370

1
Bi, K, L
4,6 ha

Naturvärdesbedömning
Västra Höri ingår i det stora området ”Riksintresse naturvård, N21 - Finnbygden” och
är av riksintresse för naturvården.
Beskrivning av området
En vandring genom skogen längs ”Ängenleden” mot Västra Höri erbjuder många
intryck och känslan av historiens vingslag är hela tiden närvarande. Där passeras
små åker- och ängsplättar mitt ute i skogen som ännu inte vuxit igen helt och på flera
platser längs leden finns grova, riktigt gamla sälgar med spettars djupa hackmärken
från tider då landskapet fortfarande erbjöd livsutrymme för de mest krävande arterna.
Väl framme på höjden vid Västra Höri breder öppna gräsmarker ut sig i
sydsluttningen. Förutom bete från älg har ängarna varit ohävdade i flera år. I
ängen noterades smällglim, midsommarblomster, kråkvicker, gökärt, åkervädd
(riklig förekomst), älggräs, hallonsnår, älgbetat lövsly, fyrkantig johannesört, måror,
daggkåpor och fibblor. Tyvärr duggregnade det vid besöket och insektsaktiviteten var
låg, men förutsättningar finns för ett intressant insektsliv.
De skogsbetespräglade omgivningarna är lövträdsrika med bl a grova sälgar och
grupper av asp. På asp växer den rödlistade aspgelélaven. Uppväxande gran har
röjts bort av Skogsstyrelsen för att gynna naturvärden kopplade till lövträd.
Efter reträtten av skogsfinnarna och deras ättlingar har arterna som präglat deras
landskap försvunnit en efter en. Borta är den violetta guldvingen som en gång varit
karaktärsart i traktens friska slåtterängar och tystnat har trumningarna från den
vitryggiga hackspetten. Senast i raden av arter att lämna Västra Höri verkar vara
fältgentianan som nu ligger gömd som frön i den allt tjockare myllan. Hässjestörarna
som står uppresta mot träden har blivit blekta av solen och knastertorra. De ytor som
förut greppats av händer är nu beväxta av lavsamhällen.
Tystnaden, den mäktiga utsikten, den igenväxande ängen och de solblekta
byggnaderna väcker känslor; rofyllt, värdigt, vemodigt och respektfullt på samma
gång. Mötet med Västra Höri berör en öm punkt.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Omgivningarna
kring Västra Höri är skyddade som naturvårdsavtal. Gran har röjts bort runt lövträden
och stenmurar och odlingsrösen blivit synliga.
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Skyddsstatus, inventeringar mm
Naturvårdsavtal
Riksintresse naturvård N21 - Finnbygden
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 45
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 56
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57P. Sunnansjön
Klass:
Motiv:
Area:

x 6642150

y 1331350

1
Bi, K, L
4,0 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets gräsmarker utgör representativa exempel på naturtypen 6510
– slåtterängar i låglandet. Sunnansjön ingår i det stora området ”Riksintresse
naturvård, N21 - Finnbygden” och är av riksintresse för naturvården.
Beskrivning av området
Sunnansjön är ett vackert beläget finntorp i nordostsluttningen mot Ängsjön. Torp
och övriga byggnader är i god kondition. Odlingslandskapet är ålderdomligt och har
hävdats kontinuerligt sedan 1600-talets början. Sunnansjön beskrevs av Bohlin 1986
vara det enda kvarvarande finntorpet på sydsidan av Ängsjön med boende året runt.
Idag bebos finntorpet sommartid, betesdjur saknas, men ängarna hävdas fortfarande.
Från Äng- och hagmarksinventeringen från 1994 finns uppgifter om fältgentiana.
Äng- och betesmarksinventeringen 2003 anger brudborste, brännässlor, jungfru
Marie nycklar, kattfot, ormrot, prästkrage, skogsnäva, stagg och ärenpris.
Vid besöket 2007 noterades jungfru Marie nycklar (rikligt), brunört, fyrkantig
johannesört, skogsnäva, gökärt, blodrot, fibblor, humleblomster, kattfot, kråkvicker,
ormrot, borsttistel och prästkrage. Enligt brukaren finns även brudsporre i ängen. De
mest artrika delarna finns i hackslåttpartier i väster och längs med skogskanten ner
i sluttningen. Ängar i delar som förut utgjorts av åkermark innehåller annars ganska
mycket hundloka.
Inom området finns ett stort lärkträd, en lönn, flera ekar och diverse andra lövträd
varav några visar tecken på hamling.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande
redskap följt av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt
undantas från gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse naturvård N21 - Finnbygden
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 45
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad - fältgentiana
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57Q. Aspåsen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6641250

y 1331800

1
Bi, K, L
6,2 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet utgörs av två för trakten representativa finntorp där värdet främst ligger
i kulturmiljön. Aspåsen ingår i det stora området ”Riksintresse naturvård, N21 Finnbygden” och är av riksintresse för naturvården.
Beskrivning av området
I den kuperade sydostsluttningen ned mot Märrjärnet ligger de gamla finntorpen Tjärn
och Aspåsen. Båda finntorpen är i gott skick och särskilt Aspåsen med torpet och
ladugården i gammal stil ger en mycket vacker kulturmiljö. Torpen bebos sommartid
och gräsmarkerna hålls ännu öppna. Dock finns tecken på begynnande igenväxning.
Intill potatislandet vid Tjärn växte blåsuga, förgätmigej, fyrkantig johannesört,
skogsnäva, smörblomma och hundloka. Floravärdena bör idag betecknas som låga
till måttliga. Dock bör ängsmarkerna ha viss betydelse som nektarkälla för traktens
insektsliv.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande
redskap följt av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt
undantas från gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse naturvård N21 - Finnbygden
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 45
Läsa mer:
-
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57R. Fallet
Klass:
Motiv:
Area:

x 6637800

y 1334350

1
Bi, K, L
5,2 ha

Naturvärdesbedömning
Fallet är mycket vackert och besöksvärt och innehåller höga natur- och
kulturmiljövärden. Objektets gräsmarker utgör representativa exempel på naturtypen
6510 – slåtterängar i låglandet. I ängen växer bl a fältgentiana och på fjärilssidan
har konstaterats förekomst av flera rödlistade arter. Fallet ingår i det stora området
”Riksintresse naturvård, N21 - Finnbygden” och är av riksintresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en sydsluttning där ängsmark breder ut sig i flera etager. Slåtter
bedrivs på hela ytan. Runt om i ängarna och stenrösena står spridda lövträd (björk,
rönn och sälg). I området finns en jordkällare, flera odlingsrösen och en gärdesgård.
Omväxlingen mellan blöta och torra partier ger en artrik flora med bl a stagg,
gökärt, brudsporre, jungfru Marie nycklar, brudborste, åkervädd, kattfot, ärenpris,
röllika, vanlig ögontröst, knägräs, smällglim, prästkrage, liljekonvalj och skallror. Vid
husruinen växer bl a knölklocka och ängsklocka. I fuktigare partier växer också den
vackra tätörten. Fältgentiana påträffades i 16 exemplar några meter söder om den
stenbundna grunden efter höladan som nu är nedbrunnen.
Fjärilsfaunan är art- och individrik. I området förekommer bl a de rödlistade arterna
svävflugelik dagsvärmare, allmän metallvingesvärmare och liten bastardsvärmare.
Väddsandbi (också rödlistad art) påträffades på åkervädd.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande
redskap följt av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt
undantas från gödselpåverkan. Länsstyrelsen har skyddat Fallet som biotopskyddsområde och hävden av ängarna sköts enligt uträttad skötselplan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Biotopskyddsområde
Riksintresse naturvård N21 - Finnbygden
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 45
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – fältgentiana, liten bastardsvärmare, svävflugelik
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dagsvärmare, väddsandbi
Skötselplan för biotopskyddsområdet Fallet (Lst dnr 511-5536-02)
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57S. Långjohanstorp
Klass:
Motiv:
Area:

x 6637750

y 1335400

1
Bi, K, L
7,8 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets gräsmarker utgör representativa exempel på naturtypen 6510
– slåtterängar i låglandet. Långjohanstorp ingår i det stora området ”Riksintresse
naturvård, N21 - Finnbygden” och är av riksintresse för naturvården.
Beskrivning av området
I den vackra sluttningen vid Långjohanstorp fanns förr en mosaik av åkrar och ängar.
Idag nyttjas åkertegarna som slåtteräng medan de smalare ängsstråken hävdas med
varierande intensitet. Torpet används som sommarbostad.
Den varierade miljön med fuktdråg och mer extensivt hävdade delar intill
välhävdade ängar är gynnsam för fjärilar. Vid besöket noterades bl a slåttergräsfjäril,
skogsnätfjäril, prydlig pärlemorfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril, makaonfjäril,
ängsblåvinge, brun blåvinge och pantermätare. I de lövrika omgivningarna hördes bl
a en sjungande gransångare.
Botaniska noteringar ur Bohlin 1986. ”Rödven och vårbrodd verkade vanligast där
de växte tillsammans med piprör, brudborste, gökärt, hagfibbla, blodrot, ängsskallra,
ljung, liljekonvalj, fyrkantig johannesört, skogsnäva, nysört, vanlig ögontröst,
ängskovall, daggkåpor, ängsklocka, liten blåklocka, rödklöver, timotej, knägräs,
blåsuga, prästkrage, stagg och en bladrosett som torde vara slåttergubbe eller
slåtterfibbla”.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande
redskap följt av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt
undantas från gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse naturvård N21 - Finnbygden
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 45
Läsa mer:
-
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58. Smalsundet
Klass:
Motiv:
Area:

x 6652750

y 1332700

3
G
40 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet har geologiska värden i form av s k stenringar. Området är av kommunalt
intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av frostmark vid Kymmens sydöstra hörn, i den västra strandzonen
västsydväst om Smalsundet. Där finns ett 10-tal stenringar, 1-2 meter i diameter.
Uppgifterna är baserade på remissvar från SGU till kommuninventeringen 1986.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 43
Läsa mer:
-
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59. Gruvfogdetorpets gruvområde
Klass:
Motiv:
Area:

x 6648800

y 1328000

4
G; K
3,4 ha

Naturvärdesbedömning
Gruvfogdetorpets gruvområde har framförallt kulturhistoriska värden. Området är av
lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Ur Bohlin 1986. ”Alltmer gömd av den hyperitpåverkade och frodiga örtgranskogen
finns i sluttningen resterna av gruvverksamhet. Centrum är de tre stora gruvhålen
med omgivande skarnhögar, som ännu ej invaderats av växtligheten. I skogen runt
detta centrum träffar man på en del mindre hålor, stenhögar och dikesliknande saker
som alla sannolikt har samband med brytningen. Brytningen omfattade kopparmalm,
och man höll på åtminstone till slutet av 1800-talet. I slagghögarna, och på
gruvhålens väggar, lyser det lite varstans alldeles blått av ärgad koppar, till och med
vattnet i gruvhålen är turkosfärgat.
Granskogen i området är örtrik och av frisk ristyp. Välskött och gallrad som den
medelålders skogen är, finns inte mycket till buskskikt; bara någon björk, asp och en
liten lind. Fältskiktet visar rikmarkskaraktär med inslag av bland annat flädervänderot,
skogssallat, kärrfibbla, majbräken, humleblomster, ormbär, skogsnäva, brudborste
och vitsippa”.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 46
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 55
Länsstyrelsen 1989 Kulturmiljöprogram för Värmland
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län. Kulturmiljöprogram. ISBN 91-7970-412-3
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60. Storgruvan
Klass:
Motiv:
Area:

x 6648800

y 1328000

4
G; K
6,8 ha

Naturvärdesbedömning
Storgruvan har framförallt kulturhistoriska värden. Området är av lokalt intresse för
naturvården.
Beskrivning av området
Storgruvan vid Mångshöjden började bearbetas redan 1564. Det var främst
kopparmalm som bröts, men även järnmalm har utvunnits ur berget. Verksamheten
lades ner omkring 1900. Inom området finns flera skarnhögar. Markerade leder utgår
i flera riktningar från Storgruvan. En av lederna går österut mot resterna av linbanan
som användes för att frakta malmen till Karlsviken i sjön Mången för vidare transport
med båt.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 47
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 55
Gruvan är skyddad som fornlämning.
Länsstyrelsen 1989 Kulturmiljöprogram för Värmland
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län. Kulturmiljöprogram. ISBN 91-7970-412-3
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61. Håkanshöjden
Klass:
Motiv:
Area:

x 6647700

y 1328500

3
Bi
37 ha

Naturvärdesbedömning
Norr om Håkanshöjden finns ett förhållandevis stort skogsområde som undgått det
storskogsbruk som annars präglar omgivningarna. Granarna är grovstammiga och
trädhöjden imponerande vilket tyder på goda växtförhållanden. Man får verkligen en
upplevelse av storskog när man vandrar i området. Skogsområdet är av kommunalt
intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Berggrundskartan visar stråk av hyperit i anslutning till området vilket bör
vara förklaringen till de uppenbarligen goda växtförhållanden som råder i
nordostsluttningen. Granarna är mycket grova och högstammiga vilket ger mäktigt
intryck av en storskog som torde sakna motsvarighet inom kommunen. Gran
dominerar helt, men högre upp ökar andelen tall. Lövträd, främst i form av björk finns
i liten omfattning. I anslutning till stormluckor finns en del trädlågor. Här och var står
också torrträd och insektsangripna träd. Den bitvis goda förekomsten av hänglavar
(t ex garnlav) stärker intrycket av gammal skog. Fågelfaunan innehåller typiska
barrskogsarter som mindre korsnäbb och tofsmes. I området påträffades också
hackmärken efter tretåig hackspett och spillkråka.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området lämnas för fri utveckling
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Läsa mer:
-
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62. Humsjöbacken
Klass:
Motiv:
Area:

x 6650100

y 1330900

3
Bi; K
1,9 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets gräsmarker utgör representativa exempel på naturtypen 6510 –
slåtterängar i låglandet. Området är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
De välhävdade gräsmarkerna i sydsluttningen vid Humsjöbacken sträcker sig ända
ner till Humsjön. Vid besöket 2007 var en av vallarna slagen och höet låg på hässjor.
I västra delen finns en spannmålsåker. De mest artrika ängsmarkerna ligger på den
torrare marken runt huset och i den smala strängen (hackslått) ner mot sjön intill
åkern. Här växer bl a stagg, smörblommor, daggkåpor, kråkvicker, röllika, brunört,
johannesört, liten blåklocka, ormrot, gökärt och nysört. I två kärrliknande partier
växte kråkklöver och gott om jungfru Marie nycklar. På fjärilssidan noterades bl a
slåttergräsfjäril och den rödlistade arten allmän bastardsvärmare.
Vid ängs- och betsmarksinventeringen 2002-2004 noterades bl a hirsstarr och
slåtterblomma. Tidigare (Bohlin 1986) finns också uppgifter om brudsporre och
fältgentiana.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande
redskap följt av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt
undantas från gödselpåverkan
Skyddsstatus, inventeringar mm
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 44
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – allmän bastardsvärmare
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63. Lämbergsbranten
Klass:
Motiv:
Area:

x 6649400

y 1335400

3
Bi
8,2 ha

Naturvärdesbedömning
Branten utgör ett representativt exempel på naturtypen 8220 - klippvegetation på
silikatrika bergssluttningar. I branten växer nordisk klipptuss, en mossa som listas
som en särskilt skyddsvärd art i bilaga 2 till EU:s habitatdirektiv. Branten har också
uppmärksammats i nyckelbiotopsinventeringen och är av kommunalt värde för
naturvården.
Beskrivning av området
Objektet består av en sydvästvänd brant som är rik på stora stenblock. Branten är
svårframkomlig och skogen därför orörd. Skogen bör betecknas som blandskog med
gran, björk och asp som dominerande trädslag. I de högre delarna dominerar tall.
Fältskiktet är tämligen magert med arter som skogskovall, liljekonvalj och skogssallat.
Mossbeväxta lodytor förekommer frekvent. Här har gjorts fynd av nordisk klipptuss
och stor klipptuss. Den rödlistade aspgelélaven har påträffats på aspar i branten.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området lämnas för fri utveckling. Vid skogsbruksåtgärder i
angränsande områden bör en väl tilltagen skyddszon lämnas
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – stor klipptuss
Naturvårdsverket, Art- och naturtypsvisa vägledningar – nordisk klipptuss
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64. Djupdrågsberget
Klass:
Motiv:
Area:

x 6647700

y 1335900

3
Bi; G
2,0 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet ligger på hyperitberggrund vilket ger förutsättningar för ett intressant och
skyddsvärt växtliv. Kanjonen vid Djupdrågsberget har uppmärksammats i nyckelbioto
psinventeringen och är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Ur Bohlin 1986. ”På Djupdrågsbergets branta östsida finns en 5-15 meter djup kanjon
som sträcker sig några hundra meter i N - S riktning. I genomskärning är kanjonen
V-formad, med branta blockiga sidor och en likaledes blockig botten. På några ställen
finns lodräta kala väggar av mylonit. Kanjonen är till ursprunget troligen en liten
sprickdal (Brelin 1974).
Den västra sidan är en brant och blockig sluttning på vilken det växer en gles
blandskog med mest rönn, någon äldre sälg och en del halvgamla granar i
kanjonbottnen. Östra sidan är brantare, med en stor del bestående av lodräta
mylonitväggar mellan 5 och 10 meter höga. Trädväxten inskränker sig här till enstaka
rönn och gran. Längs hela kanjonen finns gott om granstubbar som markerar en
grövre skog som tidigare skänkt skugga och fuktighet i kanjonen. Trots avverkningen
finns i dag gott om mossor på både block och bergväggar.
Vegetationen är annars ordinär, med förekomst av piprör, revlummer, harsyra,
skogsfräken, stensöta, gullviva och ängskovall. Vid en 2-3 m hög och blockig avsats
i norra delen ändrar fältskiktet karaktär. Tack vare en mycket liten bäck nere bland
blocken finns här en rikare flora med arter som blåsippa, linnea, trolldruva, gullpudra,
dvärghäxört, träjon och stinksyska. Av speciellt intresse kan även kryptogamfloran på
de nakna mylonitväggarna vara”.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 58
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 52
Läsa mer:
-

162

65. Myrdammen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6646800

y 1335250

3
Bi
12 ha

Naturvärdesbedömning
Myrdammen är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av Myrdammen och omgivande våtmarker av gungflykaraktär.
Gungflystränderna är bevuxna med starr och närmare vattnet finns ett par glesa
bladvassruggar. Våtmarkerna beskrivs som topogena kärr i våtmarksinventeringen
(VMI). Graden av ostördhet bedömdes till 3, d v s generellt stark hydrologisk
påverkan. Se artlista från VMI nedan.
Svenskt namn
guldspärrmossa
kärrull
myggblomster
dytåg
strandlummer
brunag
snip
röd skorpionmossa
korvskorpionmossa
röd glansvitmossa

Latinskt namn
Campylium stellatum
Eriophorum gracile
Hammarbya paludosa
Juncus stygius
Lycopodiella inundata
Rhynchospora fusca
Trichophorum alpinum
Scorpidium revolvens
Scorpidium scorpioides
Sphagnum subnitens

Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området lämnas för fri utveckling. Vid skogsbruksåtgärder i
angränsande områden bör en väl tilltagen skyddszon lämnas
Skyddsstatus, inventeringar mm
Länsstyrelsen Våtmarksinventering, 11C9H01 Myr kring Myrdammen – klass 3
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 57
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 53
Läsa mer:
-
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66. Borrälvens övre del
Klass:
Motiv:
Area:

x 6646600

y 1335750

2
Bi
32 ha

Naturvärdesbedömning
Vattendragssträckan mellan Borrsjön i väster, via Borrälven, till mynningen i Rottnen
är oreglerad och innehåller representativa exempel på nyckelbiotoper i vatten, t ex
blockrika forsar och fall. Vattendraget fungerar som reproduktionsområde för öring
och hyser även ett bestånd av flodpärlmussla. I sammanställningen över värdefulla
sjöar och vattendrag hamnade Borrälven i kategorin ”nationellt särskilt värdefull”, en
klassning som motiverar områdesskydd.
Beskrivning av området
Från Borrsjön i väster rinner Borrälven i en markerad svacka de ca 3 kilometrarna
ned till Rottnen. Från en lugnare rytm genom skog- och myrmarker i början faller
älven 56 m de sista 1,5 kilometrarna.
Utmed vattendragssträckan finns blockrika forsar varvat med lugnare partier med
sten- och grusbottnar. I de övre delarna domineras omgivningarna av granskog.
Längre ner är andelen lövträd högre.
Vid Borra finns en gammal såg som drivits av vatten som avletts från älven. Annars
är älven helt oreglerad.
Borrälven ingår i Länsstyrelsens program för uppföljning av kalkningens effekter.
2003 var pH 6,8 och bottenfaunan var då obetydligt påverkad av försurning.
Borrälvens nedre del ingår i det stora området ”Riksintresse naturvård N20 –
Rottnen”.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För det värdefulla
vattenekosystemet är det förutom en god vattenkvalitet viktigt att vandringsvägarna
hålls fria, att lek- och uppväxtmiljöer finns för fiskarterna, och att omgivningarna
innehåller skuggande lövträd. Vid skogsbruksåtgärder i angränsande områden
bör en väl tilltagen skyddszon lämnas. Särskild uppmärksamhet bör riktas på att
minimera risken för körskador. Hänsyn till vattenmiljön måste också iakttas vid
underhållsarbete av vägar och broar. Delar av omgivningarna i den nedre delen
utgörs av odlingsmark. Vikigt att hänsyn tas i jordbruket så att gödning och andra
ämnen (t ex bekämpningsmedel) inte når vattendraget. Tunga betesdjur kan skada
bottnarna, dels genom trampskador, dels genom erosion och slamning.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 56
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Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 53
Värdefulla sjöar och vattendrag 2005 – Naturvårdsverket, Fiskeriverket och
Riksantikvarieämbetet har gjort sammanställningen tillsammans med länsstyrelserna.
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad - flodpärlmussla
Länsstyrelsen i Värmland. Rapport 2004:20 Bottenfauna i Värmlands län
Länsstyrelsen i Värmlands län, rapport 2002:9 – Elfiskeundersökningar i försurade
och kalkade vattendrag i Värmland 2000-2001
Ehrenroth, B. 1983. Bevarandevärden vid mindre vattendrag i Värmland.
Länsstyrelsen i Värmlands län, rapport nr 1983:1
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67. Borrsjön
Klass:
Motiv:
Area:

x 6647000

y 1333500

3
Bi, L
117 ha

Naturvärdesbedömning
Borrsjön ingår i ett oreglerat vattensystem med höga naturvärden. Sjön är dessutom
av betydelse för landskapsbilden i de av finnkulturen präglade omgivningarna.
Borrsjön är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Borrsjön ligger i en markerad sprickdal. De högproduktiva skogsmarkerna runt sjön
bröts upp av invandrande finnar på 1600-talet. Många gårdar (t ex Borrsjöns by) med
tillhörande ängsmarker brukas än i dag, med stor positiv effekt på landskapsbilden.
Vattnet lämnar Borrsjön via den värdefulla Borrälven. Sträckan från sjön via Borrälven
ner till mynningen i Rottnen är helt oreglerad.
Borrsjön ingår i Länsstyrelsens program för uppföljning av kalkningens effekter. 2003
var pH 6,5 och bottenfaunan bedömdes vara obetydligt påverkad av försurning.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området lämnas för fri utveckling. Vid skogsbruksåtgärder i
angränsande områden bör en väl tilltagen skyddszon lämnas
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 55
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 53
Värdefulla sjöar och vattendrag 2005 – Naturvårdsverket, Fiskeriverket och
Riksantikvarieämbetet har gjort sammanställningen tillsammans med länsstyrelserna.
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmland. Rapport 2004:20 Bottenfauna i Värmlands län
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68. Rikkärr vid Svulltjärnen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6647850

y 1331700

2
Bi
1,6 ha

Naturvärdesbedömning
Myren öster om Svulltjärnen utgör ett representativt exempel på naturtypen rikkärr.
Rikkärr är artrika myrar med flera specialiserade arter bland växter och smådjur och
är därför viktiga för den biologiska mångfalden. Dikning, övergödning och försurning
gör att naturtypen idag är hotad. Området är av regionalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Öster om Svulltjärnen ligger en myr som är glest bevuxen av blandskog (främst
tall, gran och björk). Närmast tjärnen växer ett bestånd av bladvass. De delar av
myren som ligger närmast tjärnen är att betraktas som rikkärr. Se artlista nedan för
påträffade rikkärrsindikatorer.
Svenskt namn
fetbålmossa
nålstarr
knagglestarr
guldspärrmossa
myruddmossa
krokmossa
stor fickmossa
piprensarmossa
filtrundmossa
snip
röd skorpionmossa
korvskorpionmossa
lockvitmossa
krokvitmossa
knoppvitmossa
purpurvitmossa

Latinskt namn
Aneura pinguis
Carex dioica
Carex flava
Campylium stellatum
Cinclidium stygium
Drepanocladus (s.l.)
Fissidens adianthoides
Paludella squarrosa
Rhizomnium pseudopunctatum
Trichophorum alpinum
Scorpidium revolvens
Scorpidium scorpioides
Sphagnum contortum
Sphagnum subsecundum
Sphagnum teres
Sphagnum warnstorfii

Åtgärder och bibehållande av värden
Dämningar och markavvattnande åtgärder (ex dikning) påverkar områdets hydrologi
och hydrokemi på ett negativt sätt och skall därför undvikas. Det gäller åtgärder som t
ex vägbygge, torvbrytning och skogsbruk. Skogsbruk i och intill området bör undvikas
eller bedrivas med stor naturvårdshänsyn. En väl tilltagen skyddszon bör tillämpas
vid spridning av aska och gödningsämnen.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Våtmarksinventeringen, 11C9G03, Myr vid Svulltjärn - klass 2
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 50
Läsa mer:
Naturvårdsverket Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr
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69. Trehörningen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6645000

y 1327500

2
Bi; L
414 ha

Naturvärdesbedömning
Trehörningen med den långa, oregelbundna strandlinjen ger ett ”vilt” intryck och utgör
ett viktigt inslag i landskapsbilden. Sjön har tidigare hyst en värdefull stam av röding.
Området är av regionalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Trehörningen är belägen i västra delen av Sunne kommun (till hälften inom Arvika
kommun) och inom Byälvens avrinningsområde. Sjön ligger över högsta kustlinjen
på en gnejs-gnejsgranitisk berggrund som antyder svag-måttlig motståndskraft mot
försurning. Trehörningen är en näringsfattig sjö med stort siktdjup och måttligt färgat
vatten.
De oregelbundna konturerna med uddar, vikar och en mindre halvö ger sjön ett
varierat och ”vilt” utseende. De väl markerade, och ställvis branta, stränderna är
steniga, blockiga eller har klippor ned i vattnet. På öarna och svårtillgängliga uddar
växer äldre och ganska mager talldominerad skog, annars kantas sjön runt om av
ungskogar. Inemellan finns dock inslag av äldre, orörd skog. Det rör sig främst om
”lövrik barrnaturskog” i branter. Bland påträffade rödlistade arter som påträffats i
dessa nyckelbiotoper kan nämnas stiftklotterlav, norsk näverlav och lunglav. På
Tiskarnäset finns också ett större sammanhängande skogsområde som beskrivs
separat.
Den dominerande fiskarten i Trehörningen är abborre, men det finns även gädda,
mört och sik. Vid provfiske 1983 och 1986 fångades röding i Trehörningen, vilket inte
förekommit vid provfisken därefter. Med största sannolikhet är rödingens tillbakagång
en effekt av ökad konkurrens från inplanterad sik.
Trehörningen kalkas vart femte år sedan 1977. Under de senaste åren har vattnet
i sjön varit svagt surt (pH 6,6 2003) med en god buffertkapacitet (alkalinitet) mot
försurning. Bottenfaunan bedöms vara opåverkad av försurning.
Bohlin (1986) nämner storlom och drillsnäppa som troliga häckfåglar. Smålommarna i
tjärnarna runt omkring Trehörningen använder sjön för fiske.
Det är just fisket – rödingstammen – som anses vara sjöns största värde förutom
dess egenskap av sjö och landskapsskapare.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Ursprungliga
populationer av röding återfinns idag i endast 15–16 sjöar söder om Dalälven. Arten
hotas av försurning, överfiske och inplantering av konkurrerande arter. Vid
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skogsbruksåtgärder i angränsande områden bör en väl tilltagen skyddszon lämnas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 48
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad - storröding
Länsstyrelsen Värmland. Rapport 2006:28 Sjöprovfisken i Värmland 2003-2005
Länsstyrelsen Värmland. Rapport 2004:16 Tidsseriesjöar i Värmlands län under 20 år
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70. Tiskarnäset
Klass:
Motiv:
Area:

x 6646300

y 1326400

3
Bi
82 ha

Naturvärdesbedömning
På Tiskarnäset finns ett stort område med äldre barrblandskog varav delar har
fina naturskogskvalitéer. Området utgör ett representativt exempel på naturtypen
västlig taiga i ett annars av storskogsbruk påverkat landskap. Här finns också flera
fynd av hotade kryptogamer t ex lunglav och norsk näverlav. Barrblandskogen vid
Tiskarnäset är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Terrängen på Tiskarnäset är småkuperad. I de lägst belägna delarna finns små myrar
och marken i övrigt är rik på stenblock. Skogen som till allra största delen består
av gran och tall, i lika delar sett över hela området, är rik på hänglavar. Förekomst
av trädlågor, torrträd och stubbar med brandljud förstärker intrycket av gammal
skog. Inslaget av lövträd är litet, men här och var finns björk och asp. I områdets
östra del hittades fem aspar med påväxt av lunglav. Fågelfaunan innehåller typiska
barrskogsarter som större hackspett, mindre korsnäbb, tofsmes, talltita och svartmes.
I området påträffades också gott om orre och en tjädertupp. Observationen av en
gråspett förtjänar också att omnämnas.
I väster, nära sjön Trehörningen, ligger den långsmala Långtjärnen. De närmaste
omgivningarna utgörs av gungflystränder. I denna miljö trivs smålommen.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området lämnas för fri utveckling. Smålom är störningskänslig.
Viktigt att tjärnar likt Långtjärnet undantas från all typ av exploatering, inplantering av
fisk, sportfiske etc.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Läsa mer:
Värmlandsornitologen nr 2 2005
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71. Sjöändan
Klass:
Motiv:
Area:

x 6647770

y 1332355

3
Bi
0,3 ha

Naturvärdesbedömning
I gräsmarkerna vid sommarstugan väster om badplatsen växer fältgentiana. Området
är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av gräsmarker intill en sommarstuga väster om Borrsjöns badplats.
Fältgentianornas växtplatser ligger i torrare partier av gräsmattan nära huset. Hänsyn
tas till växtplatserna vid klippning av gräsmattan.
Antalet fältgentianor varierar något mellan åren men det brukar röra sig om några
tiotals. Sommaren 2007 uteblev arten helt.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt
undantas från gödselpåverkan. Idag slås växtplatserna med motorgräsklippare på
sensommaren efter det att fältgentianorna fått blomma färdigt och torka in.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad - fältgentiana
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72. Bergtjärnet
Klass:
Motiv:
Area:

x 6646250

y 1331200

4
Bi
17 ha

Naturvärdesbedömning
Tjärnen och våtmarkerna intill tjärnen har uppmärksammats i VMI
(våtmarksinventeringen) som en lokal med ”vissa naturvärden”. Området är av lokalt
intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en tjärn med intilliggande gungflymarker. Mjukmattorna vid
bäckutflödet beskrivs som fattigkärr medan andra delar av kärren runt tjärnen är
rikare.
Artlista ur VMI:
Svenskt namn
strängstarr
trådstarr
dystarr
flaskstarr
grenrör
brunrör
storsileshår
rundsileshår
sjöfräken
dytåg
vattenklöver
piprensarmossa
bladvass
kråkklöver
vitag
snip
uddvitmossa
sotvitmossa
drågvitmossa
röd glansvitmossa
dybläddra
tranbär
kärrkrokmossa

Latinskt namn
Carex chordorrhiza
Carex lasiocarpa
Carex limosa
Carex rostrata
Calamagrostis canescens
Calamagrostis purpurea
Drosera anglica
Drosera rotundifolia
Equisetum fluviatile
Juncus stygius
Menyanthes trifoliata
Paludella squarrosa
Phragmites australis
Comarum palustris
Rhynchospora alba
Trichophorum alpinum
Sphagnum fallax
Sphagnum papillosum
Sphagnum pulchrum
Sphagnum subnitens
Utricularia intermedia
Vaccinium oxycoccus
Warnstorfia exannulata

Åtgärder och bibehållande av värden
Dämningar och markavvattnande åtgärder (ex
dikning) påverkar områdets hydrologi och hydrokemi
på ett negativt sätt och skall därför undvikas. Det
gäller åtgärder som t ex vägbygge, torvbrytning
och skogsbruk. Skogsbruk i och intill området bör
undvikas eller bedrivas med stor naturvårdshänsyn.
En väl tilltagen skyddszon bör tillämpas vid spridning
av aska och gödningsämnen.

Skyddsstatus, inventeringar mm
Länsstyrelsen Våtmarksinventering, 11C9G04 – klass 3
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 51
Läsa mer:
-
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73. Rikkärr vid Koltjärnarna
Klass:
Motiv:
Area:

x 6646200

y 1332300

2
Bi
15 ha

Naturvärdesbedömning
Gungflymyren kring Lilla och Stora Koltjärn utgör ett representativt exempel på
naturtypen 7230 - rikkärr. Rikkärr är artrika myrar med flera specialiserade arter bland
växter och smådjur och är därför viktiga för den biologiska mångfalden. Dikning,
övergödning och försurning gör att naturtypen idag är hotad. Området är av regionalt
intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av gungflyn runt Lilla och Stora Koltjärn. Mot Lilla Koltjärn kommer
från norr ett dråg med rikkärrsvegetation.
Se lista (ur VMI) nedan för påträffade arter varav flera är rikkärrsindikatorer.
Svenskt namn
rosling
fetbålmossa
dvärgbjörk
glasbjörk
strängstarr
nålstarr
knagglestarr
trådstarr
dystarr
vitstarr
ärtstarr
hirsstarr
flaskstarr
slidstarr
missne
blek skedmossa
guldspärrmossa
grå renlav
storsileshår
rundsileshår
sjöfräken
svenskt namn saknas
myggblomster
mässingmossa
vattenklöver
blåtåtel

Latinskt namn
Andromeda polifolia
Aneura pinguis
Betula nana
Betula pubescens
Carex chordorrhiza
Carex dioica
Carex flava
Carex lasiocarpa
Carex limosa
Carex livida
Carex viridula var viridula
Carex panicea
Carex rostrata
Carex vaginata
Calla palustris
Straminergon stramineum
Campylium stellatum
Cladonia rangiferina
Drosera anglica
Drosera rotundifolia
Equisetum fluviatile
Carex flava x viridula
Hammarbya paludosa
Loeskypnum badium
Menyanthes trifoliata
Molinia caerulea

kärrsilja
kråkklöver
vitag
brunag
lappvide
jolster
kallgräs
tuvsäv
snip
korvskorpionmossa
tallvitmossa
tät vitmossa
flytvitmossa
snärjvitmossa
björnvitmossa
praktvitmossa
rufsvitmossa
hedvitmossa
sumpvitmossa
sotvitmossa
drågvitmossa
brun glansvitmossa
röd glansvitmossa
krokvitmossa
knoppvitmossa
purpurvitmossa
dybläddra

Peucedanum palustre
Comarum palustris
Rhynchospora alba
Rhynchospora fusca
Salix lapponum
Salix pentandra
Scheuchzeria palustris
Trichophorum cespitosum
Trichophorum alpinum
Scorpidium scorpioides
Sphagnum capillifolium
Sphagnum compactum
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum imbricatum
Sphagnum lindbergii
Sphagnum magellanicum
Sphagnum majus
Sphagnum molle
Sphagnum palustre
Sphagnum papillosum
Sphagnum pulchrum
Sphagnum subfulvum
Sphagnum subnitens
Sphagnum subsecundum
Sphagnum teres
Sphagnum warnstorfii
Utricularia intermedia

I Stora Koltjärn låg ett par smålommar och mellan tjärnarna smög två tranor undan.
Området utgör lämplig häckningsmiljö för båda arterna.
Åtgärder och bibehållande av värden
Dämningar och markavvattnande åtgärder (ex dikning) påverkar områdets hydrologi
och hydrokemi på ett negativt sätt och skall därför undvikas. Det gäller åtgärder som t
ex vägbygge, torvbrytning och skogsbruk. Skogsbruk i och intill området bör undvikas
eller bedrivas med stor naturvårdshänsyn. En väl tilltagen skyddszon bör tillämpas
vid spridning av aska och gödningsämnen.
Skyddsstatus, inventeringar mm
174

Våtmarksinventeringen, 11C9G01, Myr kring L och S Koltjärn - klass 2Bohlin J. 1986.
Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 53
Läsa mer:
Naturvårdsverket Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr
Naturvårdsverket, naturtypsvisa vägledningar, naturtypen 7230
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74. Nässkogen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6646350

y 1333350

4
Bi
2,1 ha

Naturvärdesbedömning
Det källpåverkade skogsbeståndet intill vägen mot Nässkogen har uppmärksammats
i nyckelbiotopsinventeringen. Vattnet är näringsrikt och miljön är skuggig och fuktig.
Området, som ligger i en trakt med flera för naturvården värdefulla skogsbestånd, är
av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området är bevuxet av granskog med ett betydande inslag av lövträd (framförallt
björk och sälg). Växtbetingelserna är goda och en del av träden är riktigt grova. Död
ved finns i måttlig omfattning.
Från söder kommer en bäck som rinner ut i Borrsjön. I anslutning till bäcken och
övriga fuktdråg i sluttningen växer kärrfibbla, torta, dvärghäxört, strutbräken,
skogssallat, stinksyska och flädervänderot. Längre ner är en betydande del av
marken täckt av mossor.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området lämnas för fri utveckling. Vid skogsbruksåtgärder i
angränsande områden bör en väl tilltagen skyddszon lämnas
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 54
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 53
Läsa mer:
-
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75. Ladängen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6646200

y 1333050

4
Bi
4,5 ha

Naturvärdesbedömning
Naturvärdet ligger i den rika tillgången på lövträd. Generellt råder brist på lövträd i det
omgivande skogslandskapet och lövträdskoncentrationer liknande denna är därför
extra värdefulla. Naturvärdena inom området kommer att öka ytterligare med trädens
ålder och den allt större tillgången på död ved och döende träd. Området, som ligger
i en trakt med flera för naturvården värdefulla skogsbestånd, är av lokalt intresse för
naturvården.
Beskrivning av området
Området består av före detta löväng eller betesmark som vuxit igen med lövträd.
Bland trädslagen märks framförallt asp och björk.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla naturvärden bör skogsskötseln inriktas på att utveckla värden knutna till
lövträd. Det gäller t ex avverkning av gran och punktvisa röjningsinsatser runt särskilt
värdefulla lövträd.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Läsa mer:
-
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76. Skogsområde söder om Koltjärnarna
Klass:
Motiv:
Area:

x 6646200

y 1333050

3
Bi
8,3 ha

Naturvärdesbedömning
Naturvärdet är högt och ligger i den rika tillgången på lövträd, grova träd, död ved
och den värdefulla kärlväxtfloran. Generellt råder brist på lövträd i det omgivande
skogslandskapet och lövträdskoncentrationer liknande denna är därför extra
värdefulla. Naturvärdena inom området kommer att öka ytterligare med trädens ålder
och den allt större tillgången på död ved och döende träd. Området, som ligger i en
trakt med flera för naturvården värdefulla skogsbestånd, är av kommunalt intresse för
naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en lövträdsrik naturskog. I området finns gott grova träd,
döende träd och trädlågor. Ett flertal grova granar är insektsangripna. Området
är uppenbarligen välbesökt av hackspettar för det finns gott om hackmärken och
bohål. Bland lövträden dominerar björk och asp, men i branten står också t ex rönn
och sälg. Branten är svårframkomlig tack vare mossbeväxta stenblock och den rika
tillgången på trädlågor. Nedanför branten rinner bäcken till rikkärren vid Koltjärnarna.
I branten och i anslutningen till bäcken finns en värdefull kärlväxtflora. Inslaget
av rikmarksarter är stort. Vid besöket noterades bl a vårärt, stenbär, skogsvicker,
blåsippa, skogssallat, skogstry, torta, rödblära, underviol och stinksyska.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla naturvärden bör nyckelbiotoperna lämnas orörda. Önskvärt i omgivande
delar vore en skogsskötsel som inriktas på att utveckla värden knutna till lövträd. Det
gäller t ex avverkning av gran och punktvisa röjningsinsatser runt särskilt värdefulla
lövträd.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Läsa mer:
-
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77. Laxtjärnsbäcken
Klass:
Motiv:
Area:

x 6646000

y 1331750

3
Bi
13 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets naturvärden består i den artrika floran längs bäcken. Laxtjärnsbäcken är av
kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Ur Bohlin 1986. ”Uppifrån Varsjamakks granklädda sluttning rinner en liten bäck ned
mot Laxtjärnet. De sista 200 metrarna passerar genom ett mycket snårigt hygge där
täta buskage av gråal, björk och sälg nästan helt skymmer den lilla bäcken. Floran är
här inte vad den skulle kunna vara; knagglestarr, flädervänderot, kärrtistel, stjärnstarr,
vattenmåra, kärrviol, tuvtåtel, älgört och grenrör är några arter man kan hitta.
Ovanför hyggesavsnittet tar den skuggande granskogen vid. I den stabilare miljön,
där bäcken också flyter en aning långsammare, utvecklas floran till en mera artrik
sådan. Längs bäckens lite sanka stränder dyker nu upp mer rikmarksindikerande
arter. Här växer mer högvuxna arter som kärrfibbla, flädervänderot, träjon,
majbräken, älgört, strutbräken, rödblära, hässlebrodd och skogssallat bland
gullpudra, dvärghäxört, stenbär, hultbräken, ekbräken och blekstarr.
Följer man bäcken vidare uppströms är vegetationens sammansättning i stort
densamma tills lutningen på sluttningen ökas markant, och ett kalhygge tar vid.
Hygget är snårigt med björk, gråal och hallon, men med ett rikare örtinslag än det
förra. Vårärt, skogsvicker, kärrfibbla, trolldruva och stinksyska är några exempel på
vad man kan hitta här.
Viker man däremot av från bäcken, mitt i kröken, och följer den lilla svackan mot
söder, stöter man på andra arter. Den glesa granskogen både skuggar och släpper
igenom ljus till ett buskskikt med hägg, gråal och sälg. I svackan växer dessutom
talrikt med fjälltolta, stinksyska, kärrfibbla, skogsnäva och flädervänderot tillsammans
med skogsnyckel, gullpudra, dvärghäxört, trolldruva, vitsippa och träjon.
Den gallrade medelålders granskogen runt i kring har ett något fattigare örtskikt
av blåbär, ekorrbär, piprör, vitsippa, harsyra, gullris och skogsfibbla. Skogens
ljusreglerande effekt är sannolikt nödvändig för den diversa floran vid bäcken och
svackan”.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 52
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78. Märrhålan
Klass:
Motiv:
Area:

x 6645400

y 1329850

3
Bi
9,6 ha

Naturvärdesbedömning
Myren vid Märrhålan är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Ur Bohlin 1986, ”Enligt Fransson (1972) består myren vid Märrhålan av en liten,
excentriskt välvd mosse med omgivande lagg. Märrhålan är en myrgöl, som ligger i
en myr norrut, skild från och lägre liggande än den här beskrivna myren.
Mossen har i sydöst varit utsatt för torvtäkt. Den är bevuxen med tuvsamhällen,
omväxlande med små höljor, dominerade av Trichophorum caespitosum.
Från myrkanten i söder kommer ett kärrdråg, vilket förtonar i mossen. I detta dråg
mellankärrvegetation med bl a Phragmites communis, Calliergon sarmentosum,
Drepanocladus badius, D revolvens, Sphagnum rubellum, S plumulosum och S
pulchrum.
En del av detta kärrvatten avrinner mot nordväst genom en vattenrik lagg. Längst ned
i laggen förekommer Caltha palustris. Sydväst ut och ovanför nämnda dråg är laggen
torrare. Här förekommer en Carex rostrata –Sphagnum parvifolium-dominerad
vegetation med följande artsammansättning:
Betula alba
Picea abies
Pinus sylvestris
Betula nana
Oxycoccus quadrip
Potentilla palustris
Menyanthes trifoliata
Carex canescens
Carex magellanica
Carex nigra
Carex rostrata
Eriophorum angustifolium
Eriophorum vaginatum
Sphagnum apiculatum
Sphagnum lindbergii
Sphagnum magellanicum
Sphagnum robustum
Sphagnum parvifolium
Calliergon stramineum
Polytrichum commune
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Åtgärder och bibehållande av värden
Dämningar och markavvattnande åtgärder (ex dikning) påverkar områdets hydrologi
och hydrokemi på ett negativt sätt och skall därför undvikas. Det gäller åtgärder som t
ex vägbygge, torvbrytning och skogsbruk. Skogsbruk i och intill området bör undvikas
eller bedrivas med stor naturvårdshänsyn. En väl tilltagen skyddszon bör tillämpas
vid spridning av aska och gödningsämnen.

Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 49
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79. Stormyren och Bicktjärnet
Klass:
Motiv:
Area:

x 6644500

y 1330880

4
Bi
42 ha

Naturvärdesbedömning
Bicktjärnet är en häcklokal för smålom och är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en myr ”Stormyren” och en tjärn ”Bicktjärnet”. Stormyren
beskrivs i VMI som en öppen sluttande mosse. Den placeras i värdeklass 3 (vissa
naturvärden) och bedöms vara utsatt för en svag hydrologisk påverkan. Bicktjärnet är
en oregelbundet formad tjärn i anslutning till myren.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Smålom är
störningskänslig. Viktigt att tjärnar likt denna undantas från all typ av exploatering,
inplantering av fisk, sportfiske etc.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Våtmarksinventeringen, 11C8G01 Stormyren och Bicktjärnet – klass 3
Läsa mer:
Värmlandsornitologen nr 2 2005
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80. Ängsjön
Klass:
Motiv:
Area:

x 6642800

y 1331300

2
Bi; G, L
174 ha

Naturvärdesbedömning
Värdet ligger framförallt i den från istiden kvarlevande rödingstammen. I
sammanställningen över värdefulla sjöar och vattendrag hamnade Ängsjön i
kategorin ”nationellt särskilt värdefull”. Sjön har också andra biologiska värden,
geologiska värden och är dessutom av betydelse för landskapsbilden. Ängsjön är av
regionalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Ängsjön är en oligotrof klarvattensjö belägen i en markerad dalgång med frodiga
barrskogar och finntorp på sluttningarna. Vid sjön finns också finsediment och
strandgrusförekomster; en rest sedan den tid då Ängsjön var en issjö.
Ängsjön hyser ett ursprungligt relikt bestånd av storvuxen sydsvensk röding. I sjön
häckar storlom (1 par med en unge 2007), fiskmås och drillsnäppa.
Ängsjön ingår i Länsstyrelsens program för uppföljning av kalkningens effekter. 2003
var pH 6,2 och bottenfaunan bedömdes vara obetydligt påverkad av försurning.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Ursprungliga
populationer av röding återfinns idag i endast 15–16 sjöar söder om Dalälven. Arten
hotas av försurning, överfiske och inplantering av konkurrerande arter. Fiskeförbud
råder i Ängsjön perioden 1/10 – 15/12, övriga tider gäller fiskekort. Storlommen är
känslig för störning, framförallt under ruvningstiden (cirka 15 maj – 30 juni).
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 70
Värdefulla sjöar och vattendrag 2005 – Naturvårdsverket, Fiskeriverket och
Riksantikvarieämbetet har gjort sammanställningen tillsammans med länsstyrelserna.
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad - storröding
Länsstyrelsen i Värmland. Rapport 2004:20 Bottenfauna i Värmlands län

183

184

81. Almaho
Klass:
Motiv:
Area:

x 6642125

y 1333415

4
Bi; K
2,2 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet består av restaurerbar ängsmark i sydsluttning. Området är av lokalt
intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Finntorpet Almaho ligger i sydsluttningen öster om Ängsjön. Tillhörande ängar, åkrar
och betesmarker har inte hävdats på åtskilliga år. Idag återstår en delvis öppen
gräsyta söder om huset, men slyet blir kraftigare och granplantorna högre för varje år.
I omgivningarna finns kvar rester av en löväng med bl a rönnar.
Förutom vackra exemplar av nattviol och jungfru Marie nycklar samt åkervädd
och ormrot är floran i ängsmarken tämligen mager och präglad av igenväxningen.
Bland noterade arter kan nämnas röllika, hundloka, vänderot, måror, älggräs,
midsommarblomster, humleblomster, fyrkantig johannesört, smörblomma och
teveronika.
Fjärilsfaunan är fortfarande tämligen art- och individrik, men kommer att trivialiseras
om igenväxningen fortsätter. Utöver den rödlistade arten allmän metallvingesvärmare
noterades bl a svartfläckig glanssmygare, brun blåvinge, midsommarblåvinge,
ängsblåvinge, smultronvisslare, tre arter av pärlemorfjärilar och pantermätare.
Delar av ängsmarken skuggas av ett granbestånd längre ner i sluttningen. Där växer
nu hundloka, älggräs och ormbunksväxter.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande
redskap följt av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt
undantas från gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Läsa mer:
-
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82. Stranna
Klass:
Motiv:
Area:

x 6642200

y 1333000

2
Bi
2,0 ha

Naturvärdesbedömning
Gräsmarkerna vid Stranna är värdefulla för fältgentianan som här har en av sina
starkaste förekomster i Värmland. Förutom de botaniska värdena har också påträffats
flera rödlistade insekter. Området är av regionalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av gräsmarker intill en gammal bosättning i sydsluttningen
nordost om Ängsjön. Det sydvända och soliga läget gör ängen tämligen torr, och
vegetationen är gles på den sandiga jorden. De mörka gentianorna dominerar därför
vid första anblicken, där de står både solitärt och i täta grupper. Antalet fältgentianor
varierar något mellan åren enligt brukarna, men på lång sikt har utbredning och
abundans ökat. Vid besöket några dagar efter midsommar 2007, var antalet
fältgentianor svårt att uppskatta eftersom de växer utspritt på båda sidor av vägen
som delar området. Det rör sig ändå om hundratals. Bland växter i övrigt påträffas
ärtväxter, rödklöver, fyrkantig johannesört, liten blåklocka, prästkrage, ormrot,
åkervädd, borsttistel och fibblor. På fjärilssidan noterades gott om slåttergräsfjäril och
de rödlistade arterna allmän metallvingesvärmare och svävflugelik dagsvärmare. Vid
återbesök senare i juli påträffades även flera väddsandbin som är ett rödlistat vildbi.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt
undantas från gödselpåverkan. Idag slås växtplatserna med motorgräsklippare
på sensommaren efter det att fältgentianorna fått blomma färdigt och torka in. Av
beståndsutveckling att döma är denna skötsel gynnsam för arten på denna plats.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – fältgentiana, väddsandbi, svävflugelik dagsvärmare
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83. Sälghagsdalen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6643350

y 1335000

4
Bi
21 ha

Naturvärdesbedömning
Kalkhaltig berggrund, surdråg och rörligt markvatten ger förutsättningar för ett
intressant och skyddsvärt djur- och växtliv. Området är av lokalt intresse för
naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en dalgång, en tjärn (Örjärnet) och en gransumpskog norr om
tjärnet. Skogen på båda sidor av dalgången är grovstammig vilket vittnar om bördiga
förhållanden och kalk i berggrunden. Gran dominerar, men det finns inslag av björk.
Död ved finns generellt i liten omfattning. I diket och i ljusare surdråg nära vägen
påträffas en intressant rikmarksflora med bl a kärrfibbla, torta, flädervänderot och
stinksyska.
I Örtjärnet låg en smålom och ruvade på stranden av gungfly. Norr om tjärnen finns
en gransumpskog med värdefull kärlväxtflora, där delar har karaktären av rikkärr.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Smålom är
störningskänslig. Viktigt att tjärnar likt denna undantas från all typ av exploatering,
inplantering av fisk, sportfiske etc.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 71
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 21
Läsa mer:
-
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84. Djupdalen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6643000

y 1336000

3
Bi; K
27 ha

Naturvärdesbedömning
Berggrunden i anslutning till området utgörs av hyperit vilket ger förutsättningar för
ett intressant och skyddsvärt djur- och växtliv. Slåtterängarna vid den vackra och
välbevarade Håkan-Janssätern har en artrik flora med bl a fältgentiana. Delar av
skogen är klassad som nyckelbiotop och utgör representativa exempel på naturtypen
9050 – örtrika granskogar. Området är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Längs vägen upp mot Djupdalen ger dikesfloran signaler om områdets goda
växtkraft. Här står kraftiga exemplar av flädervänderot blandat med skogssallat,
stinksyska och kärrfibbla. På vänster sida, i södra delen av den lilla ”byn” i Djupdalen,
ligger en äng (cirka 60 m x 70 m) som är överraskande välhävdad. I ängens kanter
finns stenmurar, rösen och i södra kanten står en stor ask. Bland örter i ängen
kan nämnas borsttistel, skallror, prästkrage, midsommarblomster, daggkåpor,
rödklöver, grässtjärnblomma, fyrkantig johannesört, kovaller och liten blåklocka. På
fjärilssidan noterades bl a allmän metallvingesvärmare, slåttergräsfjäril, sotmätare,
skogspärlemorfjäril och en synnerligen individrik småfjärilsfauna. En nektarrik äng i
detta läge är uppenbarligen av stor betydelse för traktens insektsliv.
Kulturspår finns här och var. Intill ängen finns en jordkällare och i bäcken nära vägen
finns stenmurar som endera varit dämmen eller husgrunder. De stora vårdträden
(ask, poppel, lönn och alm) intill vägen påminner också om gamla tider. Byggnaderna
i Djupdalen är i gott skick och på de numera smala ängarna utmed vägen växer en
högörtsflora med bl a älgört och midsommarblomster.
Från Djupdalen går en väg österut upp för berget. Efter drygt 300 m kommer man till
Håkan-Janssätern som är en riktig pärla. De knuttimrade och solblekta byggnaderna
är välbevarade och ängarna hävdas fortfarande. Runt sätern står ett 10-tal stora
askar, med den stora pampiga björken som stått intill huset har nu rasat och ligger nu
tvärs över ängen. Floran är artrik. Bl a påträffades en liten grupp fältgentianor (5 st,
cirka 8 m söder om huset), slåtterblomma, ormrot, midsommarblomster, borsttistel,
rödblära, brandgul lilja (>100 ex), skallror och fibblor. Vidare påträffades fyra arter
av orkidéer; nattviol, jungfru Marie nycklar, brudsporre och tvåblad, samtliga i goda
antal. På fjärilssidan noterades bl a allmän metallvingesvärmare, pantermätare och
liten igelkottspinnare.
Skogen i sluttningen närmast söder om sätern är nyligen avverkad. Granstubbarna
på hygget är enorma och ur den näringsrika jorden som är påverkad av rörligt
markvatten sprutar örter upp.

188

Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör områdets ängar hävdas genom slåtter med skärande redskap
följt av höbärjning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt undantas
från gödselpåverkan. Skogsbruk bör bedrivas med försiktighet och en generös
naturvårdshänsyn.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 72
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad - fältgentiana
Naturvårdsverket, naturtypsvisa vägledningar, naturtyperna 6510 och 9050
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85. Blåbärskullen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6638650

y 1335250

4
Bi
2,2 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet består av restaurerbar ängsmark i ett intressant läge. Idag har området
måttliga värden som nektarkälla för traktens insektsliv. Området är av lokalt intresse
för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av igenväxt ängsmark på Blåbärskullens toppområde och i
sluttningen mot söder (torpet Östra Blåbärskullen). Floran är präglad av igenväxning,
bl a noterades skogsnäva, lupiner, hallon, nässlor, maskros och fyrkantig
johannesört. Intill torpet står också ett par stora lönnar. På fjärilssidan bör den rikliga
förekomsten av pantermätare framhållas.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att utveckla
områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande redskap följt
av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt undantas från
gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Läsa mer:
-
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86. Bratta älv
Klass:
Motiv:
Area:

x 6640600

y 1337700

2
Bi
90 ha

Naturvärdesbedömning
Bratta älv är en estetiskt tilltalande och variationsrik älv med flera representativa
nyckelbiotoper i vatten som t ex blockrika forssträckor och fall. Bratta älv utgör
lekområde för Rottnens unika öringstam och har en i övrigt mycket värdefull
vattenfauna. I sammanställningen över värdefulla sjöar och vattendrag hamnade
Bratta älv i kategorin ”nationellt värdefull”.
Beskrivning av området
Området består av vattendraget (Bratta älv) som avvattnar Ängsjön och mynnar i
Rottnen. Hela sträckan från Ängsjön till Rottnen är 11,3 km och fallhöjden är 170 m.
Vid Dammyren finns en gammal damm som dämmer vattenytan cirka 1,5 m.
Vid sidan av dammen har byggts en fisktrappa. Här strömmar vattnet till en fåra
med block, stenar, bäddar av grus och omkullfallna trädstammar. Omgivningarna
domineras här av granskogar, men närmast vattendraget finns grupper av klibbal.
Bitvis intill älven finns också hyggen med lövsly.
En bit längre ner, vid Sågbacken, blir forssträckan brantare och innehåller små fall
som utgör naturliga vandringshinder. Lite nedströms fallet finns rester av gamla
stenmurar. Här observerades forsärlor.
En km uppströms från Rottnen finns en större damm och ett kraftverk som utgör
ett definitivt vandringshinder för Rottnens öring. Den sista km slingrar älven genom
odlingslandskapet i Västerrottna. Utmed vattendragets sidor finns en bård med
skuggande lövträd (klibbal, gråal, asp). Bottnen är omväxlande blockig och stenig
och vattnets hastighet varierar. Miljön är fin för öring. Vid besöket noterades forsärla.
Bratta älvs nedre del ingår i det stora området ”Riksintresse naturvård N20 –
Rottnen”.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För det värdefulla
vattenekosystemet är det förutom en god vattenkvalitet viktigt att vandringsvägarna
hålls fria, att lek- och uppväxtmiljöer finns för fiskarterna, och att omgivningarna
innehåller skuggande lövträd. Vid skogsbruksåtgärder i angränsande områden
bör en väl tilltagen skyddszon lämnas. Särskild uppmärksamhet bör riktas på att
minimera risken för körskador. Hänsyn till vattenmiljön måste också iakttas vid
underhållsarbete av vägar och broar. Delar av omgivningarna i den nedre delen
utgörs av odlingsmark. Vikigt att hänsyn tas i jordbruket så att gödning och andra
ämnen (t ex bekämpningsmedel) inte når vattendraget. Tunga betesdjur kan skada
bottnarna, dels genom trampskador, dels genom erosion och slamning.
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Skyddsstatus, inventeringar mm
Värdefulla sjöar och vattendrag 2005 – Naturvårdsverket, Fiskeriverket och
Riksantikvarieämbetet har gjort sammanställningen tillsammans med länsstyrelserna.
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län, rapport 2006:8 – Biotopkartering i vattendrag i
Värmlands län
Länsstyrelsen i Värmlands län, rapport 2002:9 – Elfiskeundersökningar i försurade
och kalkade vattendrag i Värmland 2000-2001
Ehrenroth, B. 1983. Bevarandevärden vid mindre vattendrag i Värmland.
Länsstyrelsen i Värmlands län, rapport nr 1983:1
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87. Rottnens dalgång
Klass:
Motiv:
Area:

x 6643500

y 1340000

1
Bi, G, K, F, L
3900 ha

Naturvärdesbedömning
Landskapsbilden i dalgången är mycket vacker med ett småbrutet odlingslandskap
på ena sidan och dramatiska branter på andra sidan. Däremellan ligger Rottnens
vattenspegel. I Rottnen finns ishavsrelikta kräftdjur och en unik stam med storöring.
Flera av sjöns tillflöden har höga naturvärden, bl a förekomst av flodkräfta och
flodpärlmussla.
På östra sidan Rottnen, i de solexponerade sydvästvända branterna på en berggrund
av hyperit, finns förutsättningar för ett intressant djur- och växtliv. Gettjärnsklätten är
ett bra exempel på ett ”sydväxtberg” med förekomst av flera sydliga arter.
Växtbetingelserna är goda och det finns gott om örter i fältskiktet. En stor del av
skogen i branten utgörs av nyckelbiotoper med ställvis betydande inslag av lövträd
och död ved. Bland påträffade rödlistade arter kan nämnas grön sköldmossa (flera
fynd på trädlågor) som listas som en särskilt skyddsvärd art i EU:s habitatdirektiv.
Rottnens dalgång utgör riksintresse för naturvård. Naturreservatet Gettjärnsklätten
ingår dessutom i det europeiska nätverket för värdefull natur, Natura 2000.
Beskrivning av området
Den trånga sprickdalen fylls till stor del av sjön Rottnen. Dalsidorna på ömse sidor av
sjö är av helt olika karaktär. Ned mot Rottnens västra strand går en jämn, men relativ
brant sluttning där småbrutna odlingsmarker breder ut sig. Hela vägen utmed sjön
finns en mosaik av åkrar, slåtterängar och betesmarker.
Östsidans branta sluttningar och stup står i skarp kontrast till odlingslandskapet
i väster. Östsidan av sjön är till större delen barrskogsklädd, men ett stort inslag
av lövträd som ask, asp, hassel, gråal, björk, rönn, lönn, hägg och sälg präglar
sluttningen. Mest påtagligt är det vid förkastningsbranten vid Gettjärnsklätten, som
reser sig 200 m över Rottnens yta.
Rottnen
Sprickdalens botten göms av den långsmala och djupa sjön Rottnen. Sjön har
biologiska kvalitéer med förekomst av istidsrelikten hornsimpa samt kräftdjuren
mysis relicta och gammaracanthus lacustris och utgör dessutom ett av länets bästa
storöringvatten. Förutsättningarna för öringen har försämrats sedan 1986 i och med
utbyggnad för vattenkraft och omfattande vattenreglering.
Rottnens blanka vattenyta bryts regelbundet av siluetterna från fiskande lommar.
Borrälven
Vattendragssträckan mellan Borrsjön i väster, via Borrälven, till mynningen i Rottnen
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är helt oreglerad. I sammanställningen över värdefulla sjöar och vattendrag hamnade
Borrälven i kategorin ”nationellt särskilt värdefull”, en klassning som motiverar särskilt
områdesskydd. Vattendraget fungerar som reproduktionsområde för öring från
Rottnen och utgör ett av få områden med flodpärlmussla i Värmland. Borrälven är av
regionalt intresse för naturvården.
Bratta älv
Bratta älv är en estetiskt tilltalande och variationsrik älv med flera representativa
nyckelbiotoper i vatten som t ex blockrika forssträckor och fall. Bratta älv utgör
lekområde för Rottnens unika öringstam och har en i övrigt mycket värdefull
vattenfauna. I sammanställningen över värdefulla sjöar och vattendrag hamnade
Bratta älv i kategorin ”nationellt värdefull”. En km uppströms från Rottnen finns en
större damm och ett kraftverk som utgör ett definitivt vandringshinder för Rottnens
öring. Den sista km slingrar älven genom odlingslandskapet i Västerrottna. Utmed
vattendragets sidor finns en bård med skuggande lövträd (klibbal, gråal, asp).
Bottnen är omväxlande blockig och stenig och vattnets hastighet varierar. Miljön är fin
för öring. Vid besöket noterades forsärla.
Branterna på östsidan
Längs den hyperitpåverkade östsidan finns flera branta stup och blockiga branter
med orörd skog och en ställvis rik flora. Sammanlagt har ett 15-tal skogsbestånd
uppmärksammats i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Bland påträffade
rödlistade arter kan nämnas grön sköldmossa och aspgelélav. Det mest kända
och bäst studerade branten är Gettjärnsklätten. Klättens topp på östra sidan av
Rottnen når dryga 200 meter över sjöns vattenyta och dominerar landskapsbilden i
trakten. Från toppen har man en vidsträckt utsikt över Rottnens hela dalgång med
omnejd. Västsidan av berget utgörs av ett tvärt stup med en stenig och mycket
svårframkomlig rasbrant vid foten. Barrskog dominerar i området men inslaget av
lövträd är stort i rasbranterna. Här förekommer lövträdsarter som ask, alm, lind, lönn,
hassel och hägg. Död ved finns också, främst i form av lågor på marken.
Kraftig solexponering, kalkrik berggrund och rörligt grundvatten bidrar till ett varierat
utbud av växter. Bland arter som påträffats bör nämnas getrams, storrams, trolldruva,
vippärt, backvial, sötvedel, blodnäva, skogsknipprot och ett tiotal ormbunksarter.
Intressant ur florasynpunkt är också förekomsten av småfingerört som här har
sin enda växtplats i landskapet. I diket utmed vägen mot Gräsmark växer ståtliga
grupper av den rödlistade och vackra skogsklockan. Bland kryptogamfynd kan
nämnas den vackra lunglaven och skriftlav som här har en nordlig utpost.
Den rika floran gynnar insektslivet. Bland påträffade arter av fjärilar kan nämnas
aspfjäril, pantermätare och rotstrecksfly, varav de två sistnämnda med en mycket
begränsad svensk utbredning.
Gärdsmyg, härmsångare, grönsångare och rödvingetrast är karaktärsfåglar vid
besök inom området sommartid. Bland mer sparsamma fågelarter som häckar
inom området kan nämnas gröngöling, mindre hackspett, spillkråka och korp.
Hasselbestånden lockar också besök av nötkråkor.
Backängen
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Backängen i Södra Västerrottna får utgöra exempel på värdefull ängsmark inom
området. Gräsmarkerna faller inom definitionen för naturtyp 6510 – slåtterängar i
låglandet. Den långsmala ängen ligger i en östsluttning och har en varierad topografi.
Ängen består till största delen har frisk mark, men det finns även torrare partier.
Tvärs över området går en fuktig svacka. Området är välhävdat med årlig slåtter efter
15 juli enligt åtgärdsplan.
Floran är artrik med bl a blodrot, jungfru Marie nycklar, kattfot, låsbräken,
ormrot, prästkrage, skallror, fyrkantig johannesört och åkervädd. Bland fjärilarna
bör slåttergräsfjäril och de rödlistade arterna allmän metallvingesvärmare och
violettkantad guldvinge framhållas.
Kymstad
Ur Bohlin 1986. ”Vid Kymstad ligger en jämn isälvsavlagring på sluttningen ned mot
Rottnen. Enligt Blomqvist har fältet en storlek av ungefär 1000 x 1000 m med tydliga
gränser mot norr, väster och söder, men mer otydlig gräns mot öster p g a svallning.
Rakt över avlagringen går en allmän väg och på båda sidor om denna finns öppen
odlingsmark. Åkrar, vallar och några steniga hagar med gamla hus blandas med
hus och gårdar gömda i vårdträdens grönska. I västra änden av sand- och mofältet
övergår odlingsmarken i granskog”.
Boberg
Söder om gettjärn ligger Boberg som idag karaktäriseras av tre stora tvåvånings
manbyggnader av 1800-talstyp med tillhörande ekonomibyggnader grupperade kring
respektive gårdsplan. Byn är ett gott exempel på en mindre jordbruksgruppering med
traditionell och välbevarad gårdsbebyggelse i ett hävdat odlings- och beteslandskap.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. En omföring av
öppen mark och lövskogar till granskog skulle påverka områdets naturvärden i negativ riktning. för det värdefulla vattenekosystemet är det förutom en god vattenkvalitet
viktigt att vandringsvägarna hålls fria, och att lek- och uppväxtmiljöer finns för fiskarterna. Skogsbruket måste ta stor naturvårdshänsyn, särskilt längs den östra dalsidan.
Nyckelbiotoper och andra känsliga delar bör lämnas helt orörda. 26 ha har skyddats
som naturreservat (Gettjärnsklätten). Längre norrut i sluttningen har Skogsstyrelsen
tecknat naturvårdsavtal med markägare på sammanlagt cirka 15 ha.
För brantens fågelliv och klippvegetationer på de kalkrika bergssluttningarna är det
av stor vikt att friluftslivet kanaliseras till leder och andra anläggningar så att störning
och slitage inte uppstår.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Naturreservat, Natura 2000-område (Gettjärnsklätten)
Riksintresse Naturvård, NRO17020
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Landskapsbildsskydd (västra strandområdet inom hemmanen Bråsstorp, Årnäs
och Årås. Östra strandområdet inom hemmanen Årås och Ribbenäs. Östra
strandområdet inom hemmanen Gettjärn och Getnäs)
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Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 59
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 51
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Länsstyrelsen 1989 Kulturmiljöprogram för Värmland
Läsa mer:
Ehrenroth & Schützer 1989. Värmländsk natur – en reseguide
Länsstyrelsen i Värmlands län. Bevarandeplan för Natura 2000-området
Gettjärnsklätten
Länsstyrelsen i Värmlands län. Beslut och skötselplan för naturreservatet
Gettjärnsklätten
Värmlandsfloran nr 2 -98
Länsstyrelsen i Värmlands län. Rapport 2002:4, Glacialrelikta kräftdjur i Värmlands
län 2001
Länsstyrelsen i Värmlands län. Rapport 2004:20 Bottenfauna i Värmlands län
Värdefulla sjöar och vattendrag 2005 – Naturvårdsverket, Fiskeriverket och
Riksantikvarieämbetet har gjort sammanställningen tillsammans med länsstyrelserna.
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
Länsstyrelsen i Värmlands län. Kulturmiljöprogram. ISBN 91-7970-412-3
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88. Norra Näs
Klass:
Motiv:
Area:

x 6650908

y 1358145

4
Bi; L
278 ha

Naturvärdesbedömning
Långsmalt område utmed Övre Frykens västra strand där naturvärdet främst ligger i
den vackra landskapsbilden. Området är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av öppet odlingslandskap på västra sidan av Övre Fryken längs
en 8 km lång sträcka utmed riksväg 45 söder om Stöpafors. Jordbruksmarkerna
är rationellt skötta och vid Bryggegården finns fina betesmarker. Förutom den fina
landskapsbilden med utsikten över Fryken är odlingslandskapet av betydelse för
fågellivet, bl a för arter som tofsvipa, storspov och sånglärka.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Området är
skyddat enligt 19 § Naturvårdslagen. Förordnandet gäller skydd av landskapsbilden.
Bl a råder förbud mot nybyggnad.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Landskapsbildsskydd, Länsstyrelsens beslut 21/1 1970
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 60
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
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89. Stöpaforsön, Övre Fryken
Klass:
Motiv:
Area:

x 6650800

y 1350250

3
Bi; L
3,9 ha

Naturvärdesbedömning
Stöpaforsön är en av Övre Frykens få öar. På ön finns kolonier med måsfåglar, gäss,
änder och vadare. 2007 konstaterades häckning av strandskata, en art som normalt
är kustbunden. Stöpaforsön har en skyddsvärd fågelfauna och är av kommunalt
intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en större ö (Stöpaforsön) och ett skär söder där om. På de
blockiga stränderna häckar gråtrut (15-20 par), fiskmås (5-10 par), skrattmås (75-100
par) och fisktärna (5-10 par). Strandskata (1 par 2007) hör också till häckfåglarna,
troligen också gräsand, småskrake och drillsnäppa.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Stöpaforsöns läge medför risk för störning. Fågelskyddsområde (1 maj - 31 juli) bör
övervägas. Den skogbevuxna delen av ön bör lämnas för fri utveckling. Möjligen kan
röjning av buskar vara aktuellt för de delar där tärnor och skrattmåsar häckar.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
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90. Öjenäs
Klass:
Motiv:
Area:

x 6653500

y 1351250

4
Bi; L
125 ha

Naturvärdesbedömning
Långsmalt område utmed Övre Frykens östra strand där naturvärdet främst ligger i
den vackra landskapsbilden. Området är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Odlingsmarken utmed järnvägen mellan Strandvik och Öjenäs hålls ännu öppet
genom åker- och ängsbruk och djurbete. Dock finns delar där hävden varit svag och
igenväxning påbörjats.
I anslutning till järnvägsspåret och banvallen finns notering om den rödlistade
skogsklockan. Denna art påträffades också rikligt (cirka 100 ex) 2007 i
landsvägsdiket 1 km söder om Öjenäs.
Banvallen var vid besöket ogräsbekämpad och mager på blommande växter. Annars
bör den solexponerade banvallen utgöra en intressant insektsmiljö intill de öppna
åker- och betesmarkerna vid Öjenäs. I det öppna odlingslandskapet trivs också
storspov, tofsvipa och sånglärka.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Skogsklockan
är en solälskande art och lokalerna bör hållas öppna, men arten kan missgynnas av
alltför intensiv hävd. Vägkantsslåttern bör anpassas så skogsklockan hinner blomma
och sätta frö innan slåttern.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Landskapsbildsskydd, Länsstyrelsens beslut 21/1 1970
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 32
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 22
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad - skogsklocka
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
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91. Ivarsbjörke station
Klass:
Motiv:
Area:

x 6651800

y 1351300

4
Bi
17 ha

Naturvärdesbedömning
Området ligger på hyperitberggrund vilket ger förutsättningar för ett intressant
och skyddsvärt djur- och växtliv. Den omväxlande topografin skapar stor variation
i markfuktighet och solexponering vilket ger upphov till flera tydligt avgränsade
naturtyper på en liten yta. Delar av skogen är tämligen orörd och området som helhet
är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
I anslutning till Ivarsbjörke station har en koncentration av skogsområden med höga
naturvärden uppmärksammats i samband med nyckelbiotopsinventeringen.
Nära stranden väster om Ivarsbjörke station finns ett alkärr med grova klibbalar. Runt
kärret blir andelen björk högre. Söderut vidtar grupper med asp.
På den avlånga bergryggen i väster växer en fin hällmarksskog där tall dominerar.
Skogen är tämligen orörd och har uppnått en betydande ålder. Här finns också
gravlämningar. På den skuggiga östra sidan av bergryggen är fältskiktet mer åt det
örtrikare hållet med arter som skogskovall, stenbär, vårärt, harsyra och skogssallat.
Här dominerar gran, men det finns också en betydande andel lövträd bl a asp. Några
av granarna är insektangripna. Tillgången på död ved är måttlig.
I den storblockiga branten öster om landsvägen växer en blandskog där andelen asp
är betydande. Här har påträffats den rödlistade aspgelélaven.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Nyckelbiotoperna
bör lämnas orörda. Vid skogsbruk i övriga intilliggande skogsbestånd bör särskild
hänsyn tas till naturvärden knutna till lövträd.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
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92. Stormossen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6652000

y 1353300

4
Bi
83 ha

Naturvärdesbedömning
Myrarna utgör representativa exempel på naturtypen 7110 – högmossar. Båda två
har en svagt påverkad hydrologi och har placerats i VMI klass 3 (våtmarker med
vissa naturvärden). Området är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av två välvda, strukturlösa mossar. Tvärs över den ena myren
(Stormossen) går en bilväg. Utefter kanterna växer en smal bård med blandskog,
annars är myrarna i det närmaste trädfria.
Mellan myrarna finns en sumpskog (blandsumpskog) som uppmärksammats som
naturvärdesobjekt i nyckelbiotopsinventeringen.
Åtgärder och bibehållande av värden
Dämningar och markavvattnande åtgärder (ex dikning) påverkar områdets hydrologi
och hydrokemi på ett negativt sätt och skall därför undvikas. Det gäller åtgärder som t
ex vägbygge, torvbrytning och skogsbruk. Skogsbruk i och intill området bör undvikas
eller bedrivas med stor naturvårdshänsyn. En väl tilltagen skyddszon bör tillämpas
vid spridning av aska och gödningsämnen.

Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Länsstyrelsen Våtmarksinventering, 12D0A01, 12D0A02
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 62
Läsa mer:
-
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93. Bråtarna
Klass:
Motiv:
Area:

x 6648000

y 1352000

4
Bi, L
341 ha

Naturvärdesbedömning
Långsmalt område utmed Övre Frykens östra strand där naturvärdet främst ligger
i den vackra landskapsbilden. Delar av område utgör representativa exempel
på naturtyperna 8210 – klippvegetation på kalkrika bergssluttningar och 8220
– klippvegetation på silikatrika bergssluttningar. Området är av lokalt intresse för
naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en betydande sträcka (cirka 9 km) av Övre Frykens ställvis branta
östra strand. Inslaget av odlingsmarker är litet jämfört med motsvarande sträcka på
den flackare, västra sidan av Fryken.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Klipphällarna i
sluttningarna mot Fryken hotas av bergtäkt, alltför intensivt friluftsliv med slitage och
störning som följd, igenväxning med buskar samt kvävepåverkan från jordbruksmark
som ligger ovanför. Området är skyddat enligt 19 § Naturvårdslagen. Förordnandet
gäller skydd av landskapsbilden. Bl a råder förbud mot nybyggnad.

Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Landskapsbildsskydd, Länsstyrelsens beslut 21/1 1970
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 61
Läsa mer:
Naturvårdsverket, naturtypsvisa vägledningar, naturtyperna 8210 och 8220
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
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94. Hagen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6648900

y 1351850

4
Bi
8,4 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets värden består främst i fjärilsfaunan med förekomst av bl a brun gräsfjäril.
Området är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av gräsmarker med olika historik och skötsel. I söder finns en
rationellt skött vall med kraftig dominans av timotej. På östra sidan av Lysviksvägen
och norr om grusvägen västerut mot järnvägen har skötseln de senaste åren
varit extensiv. Här var tämligen rikt på blommande örter, men också spår av
igenväxningsvegetation t ex höga tistlar och uppslag av lövsly. I denna miljö
påträffades bl a brun gräsfjäril, allmän metallvingesvärmare, ängsblåvinge och
brunfläckig pärlemorfjäril. Här spelade också en kornknarr.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande
redskap följt av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt
undantas från gödselpåverkan. För den bruna gräsfjärilens skull är det viktigt att
nedlagda ängs- och åkermarker inte planteras igen med gran. Slåttern behöver inte
vara årlig och inte heller omfatta hela ytan. Optimalt vore en variation av välhävdade
ytor och mer extensivt skötta ytor.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
ArtDatabanken, artfaktablad – brun gräsfjäril
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95. Vålåsängen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6648000

y 1353800

3
Bi
3,4 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets värden består främst i fjärilsfaunan med en stark förekomst av bl a brun
gräsfjäril. Området är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Berggrunden i området är hyperit och den nedlagda åkermarken har snabbt blivit
tämligen rik på örter bl a midsommarblomster, tjärblomster, humleblomster, gökärt
och älgört. Här och var finns också uppslag av lövsly. I denna miljö påträffades
bl a brun gräsfjäril (talrik förekomst), allmän metallvingesvärmare, ängsblåvinge,
slåttergräsfjäril och pantermätare. Öster om vägen finns mer öppna marker, bl a
betesmarker för häst och får samt vallar.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden bör området hävdas genom slåtter med skärande
redskap följt av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt
undantas från gödselpåverkan. För den bruna gräsfjärilens skull är det viktigt att
nedlagda ängs- och åkermarker inte planteras igen med gran. Slåttern behöver inte
vara årlig och inte heller omfatta hela ytan. Optimalt vore en variation av välhävdade
ytor och mer extensivt skötta ytor.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – brun gräsfjäril
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96. Högen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6642000

y 1349750

3
Bi; G
81 ha

Naturvärdesbedömning
Högen är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av ett system av raviner i lersedimenten på västra sidan av Fryken.
Ravinerna är omkring 3-4 m djupa och bevuxna av lövträd. Bland floranoteringar
anger Bohlin (1986) skogsklocka, gullpudra och riklig förekomst av springkorn. Från
ravinområdet finns fynd av den sällsynta och rödlistade fjärilen nätådrig parkmätare.
Tillägg 2007: Ett mindre vattendrag med lerfärgat vatten rinner i ravinens botten.
I delarna med glesare äldre lövskog täcks marken av ormbunksväxter och ställvis
bestånd springkorn. Bland övriga växter kan nämnas rörflen, harkål, dunört,
skogssallat och ormbär. Här och var finns luckor efter avverkningar. Där domineras
växtligheten av täta snår av bl a mjölkört, hallon, älggräs och brännässlor.
Omgivningarna utgörs av rationellt skötta odlingsmarker.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Området bör
lämnas för fri utveckling. Avverkningar skulle förändra mikroklimatet i den fuktiga
ravinmiljön och därmed dramatiskt försämra förutsättningarna för ravinens djuroch växtliv, t ex den uttorkningskänsliga växten springkorn och den nätådriga
parkmätaren vars larver är helt beroende av springkorn.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 76
Läsa mer:
ArtDatabanken artfaktablad – nätådrig parkmätare
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
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97. Lerälven
Klass:
Motiv:
Area:

x 6639500

y 1348200

3
Bi; G, F, L
50 ha

Naturvärdesbedömning
Ravinerna vid Lerälven erbjuder livsutrymme för en rad arter med vitt skilda miljökrav.
I den tätortsnära delen har ravinerna även betydelse för landskapsbilden och
friluftslivet. Lerälvsravinen är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av den cirka 6 km långa förbindelselänken mellan Lersjön och
Fryken. Älven rinner genom leror och ju närmare utloppet desto djupare blir
ravinbildningen. Vid sidan av huvudfåran finns ett flertal anslutande sidoraviner.
Delområde 1, mellan Fryken och Långgatan
Denna sträcka av älven rinner genom industri- och villaområden. Vattnet som rinner
tämligen långsamt var vid besöket svagt brunfärgat. Flera broar (bilbroar, gång- o
cykelbroar) över älven finns på denna sträcka. Den meandrande älven är kraftigt
påverkad av mänskliga aktiviteter. För att förhindra ytterligare erosion och skydda
tomter och infrastruktur är älvens sidor förstärkta med stockar och stenblock. Flera
dagvattenavlopp mynnar i älven och nedskräpningen är tyvärr omfattande. Utmed
älven finns en smal bård av lövträd med trädslag som hägg, gråal, klibbal, björk, lönn,
rönn och sälg. Dessutom finns en del buskar av druvfläder, rönnspirea och andra
trädgårdsrymlingar. Här och var växer ormbunksväxter.
Trots den störda miljön har älven biologiska värden. I fågelsången noterades bl a
svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, koltrast, björktrast, lövsångare, svarthätta
och trädgårdssångare. Lite överraskande satt en gransångare och sjöng i ravinen
intill Älvgatan. Bitvis har älven ett utseende som skulle kunna attrahera t ex
övervintrande gärdsmyg och kungsfiskare (finns flera fynd av denna art inom
området tidigare år). Spår efter bäver förekommer i måttlig omfattning.
Delområde 2, mellan Långgatan och riksväg 45
Längre upp mot riksväg 45 blir vattenföringen livligare och bottnen blockig, en miljö
som passar fågelarter som strömstare och forsärla. Ravinen är djupare och den
skyddande bården av träd i sluttningarna blir allt bredare jämfört med sträckan inom
delområde 1. Vid skolan utgår ett system av stigar i ravinen som uppenbarligen är
välbesökta. Här börjar också ett område (6,2 ha) som klassas som naturvärdesobjekt
i Skogsstyrelsens inventering. På fågelsidan tillkommer en del skogsarter som
ringduva, rödvingetrast och järnsparv. Spår efter bäver förekommer i måttlig
omfattning.
Delområde 3, Sträckan Berga-Gräsmarksvägen
I ravinen växer blandskog av gran, gråal, klibbal, hägg, enstaka asp och björk. I
ravinens botten växer älggräs, hallon, hundloka, druvfläder och ormbunksväxter.
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Vattenflödet är omväxlande med både lugnvatten och forsande partier. Det finns
flera anslutande raviner och diken. Erosion och trampskador uppstår i de delar som
betas, ex vid bron till Backetorp. Nyligen har den stora ravinen (Trondalsbäcken)
söder om Gräsmarksvägen avverkats och betesgrödor har såtts in. Risken för
erosion är överhängande. På fågelsidan är rödvingetrast, gärdsmyg, härmsångare
och svarthätta karaktärsarter. Vidare konstaterades forsärla (två par), rosenfink,
stjärtmes, entita, nötväcka, grå flugsnappare och gröngöling.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området lämnas för fri utveckling. I den tätortsnära delen är
nedskräpningen (cyklar, kundvagnar, TV-apparater mm) i ravinen omfattande. Bör
åtgärdas snarast.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 65
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 60
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
Ehrenroth, B. 1983. Bevarandevärden vid mindre vattendrag i Värmland.
Länsstyrelsen i Värmlands län, rapport nr 1983:1
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98. Sundsbergsområdet
Klass:
Motiv:
Area:

x 6636775

y 1349195

3
Bi; F
135 ha

Naturvärdesbedömning
Området ligger på en berggrund av hyperit vilket ger förutsättningar för ett
intressant och skyddsvärt djur- och växtliv. Flera motionsspår gör området attraktivt
för friluftslivet, både sommar och vinter. Objektets naturvärden ligger i de äldre
naturskogslika skogsbestånden och förekomsten av flera hotade kryptogamer, bl a
grön sköldmossa som listas som särskilt skyddsvärd i bilaga 2 till EU:s habitatdirektiv.
Området är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Vid Akkastadion sydväst om Sunne tätort utgår flera motionsspår mot den kuperade
skogsmiljön väster om riksväg 45. Inom området finns fem nyckelbiotoper om
totalt 20 ha. Tre kategoriseras som ”kalkbarrskogar” där förekomsten av trädlågor
är riklig, en utgörs av ”aspskog” i blockig bergbrant och i östra delen går ett långt
”örtrikt bäckdråg”. Bland påträffade rödlistade arter kan nämnas grön sköldmossa,
aspfjädermossa och kandelabersvamp.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Grön sköldmossa
(m fl kryptogamer) är beroende av en kontinuerlig tillgång på trädlågor samt en
hög och jämn luftfuktighet. Viktigt att hänsyn tas vid skogsbruksåtgärder så att
mikroklimatet i artens livsmiljöer inte påverkas negativt. Fyra områden (totalt drygt
16 ha) är skyddade som biotopskydd av Skogsstyrelsen. Önskvärt vore en fortsatt
satsning på skydd av äldre lövträdsrik skog och en skogsskötsel i övrigt där värden
knutna till lövträd prioriteras.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Biotopskydd
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
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99. Sundet
Klass:
Motiv:
Area:

x 6638000

y 1351350

4
Bi
317 ha

Naturvärdesbedömning
Sunnesundet erbjuder oftast öppet vatten vintertid och är därför en viktig
övervintringsplats för andfåglar. Stränderna inom området är i stor utsträckning
exploaterade. Här och var finns dock ostörda platser där t ex fiskmåsar kan häcka.
Fisktärna och mindre strandpipare är också bofasta i området.
Beskrivning av området
Området gäller en smal remsa av stränderna samt vattenområdet mellan
Kolsnäsudden (Mellanfryken) via Sunnesundet och upp till Länsmansgården i norr
(Övre Fryken).
Åtgärder och bibehållande av värden
Området är avsatt som fågelskyddsområde i form av förbud mot sjöfågeljakt.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Fågelskyddsområde
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 77
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
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100. Gylleby
Klass:
Motiv:
Area:

x 6637787

y 1351819

4
Bi; K
3,8 ha

Naturvärdesbedömning
Området består av en grupp tallar samt björkar i alléformation som är av lokalt
intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Objektet består av en grupp stora och vidkroniga tallar intill vägen mellan Gylleby och
Sunne. En av dessa ”kärlekstallen” är sedan 1952 skyddad som naturminne. Tallen,
som står i vägkanten, har tuktats och har därför fått en säregen form. Intill vägen, åt
båda håll från tallen sett, finns också stora björkar i alléliknande uppställning.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området lämnas för fri utveckling. Tallen är skyddad som
naturminne. Fridlysningsföreskrifterna innebär att ”tallen inte får utsättas för någon
form av skadegörelse, däri inbegripet avverkning och affischering ävensom annan
åtgärd, som kan äventyra trädets trivsel. Härjämte skall ett område motsvarande
trädets krona vara fritt från störande föremål och vegetation, som kan konkurrerar
med tallen.”
Björkarna intill tallen står i alléformation och omfattas därför av det generella
biotopskyddet.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Naturminne
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 78
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 6
Läsa mer:
Miljöbalken 7 kap 11§
Förordning (SFS1998:1252) om områdesskydd
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
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101. Häljeby
Klass:
Motiv:
Area:

x 6637012

y 1351688

3
Bi
1,9 ha

Naturvärdesbedömning
I täkten finns en av Värmlands största backsvalekolonier, 40-50 par fanns där vid
riksinventeringen 2003. 2007 häckade 15-20 par. Området är av kommunalt intresse
för naturvården.
Beskrivning av området
Boplatserna ligger i en sandtäkt som inte nyttjats på flera år. Omgivningarna används
som uppläggsplats för matjord där bl a lupiner växer i stor mängd. På sensommaren
blommar gullris och rikligt med jättebalsamin intill jordhögarna. Blommorna är
välbesökta av traktens insekter. Bl a noterades vallhumla och den rödlistade
klöverhumlan.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att minimera
risken för ras under häckningstiden bör platån ovan häckplatsen inte utsättas för
markvibrationer (t ex körning med tunga fordon) under perioden 1 maj – 15 augusti.
Slänta inte ut täkten vid nedläggning som ofta sker slentrianmässigt. Tillgång till
rasbrinkar och bar jord/sand är viktig inte bara för backsvalan, utan också för den
biologiska mångfalden i det stora hela.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad - backsvala
Värmlandsornitologen nr 2 2003
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11

215

216

102. Backatjärn
Klass:
Motiv:
Area:

x 6641000

y 1353250

3
Bi
75 ha

Naturvärdesbedömning
Backatjärn utgör tillsammans med sjön Björken en viktig lokal för både rastande
och häckande fåglar. Vid översvämningar vår och höst kan antalet rastande
individer bland andfåglar, tranor och vadare vara betydande. Sommartid, när
vattnet sjunkit undan, erbjuds lämpliga miljöer för t ex enkelbeckasin, sävsångare,
kärrsångare, gräshoppsångare och sävsparv. På jordbruksmarken runt Backtjärn
trivs storspoven och både vaktel och kornknarr kan höras i sommarnatten. Sommar
och höst används våtmarken som övernattningsplats för de stora tranflockar som
rör sig i trakten. Igenväxning pågår vilket är negativt för hävdgynnade arter bland
fåglar och kärlväxter. Lövskogarna runt våtmarken håller på att utvecklas till fina
hackspettmiljöer. Backatjärn är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Backatjärn ligger i slättlandskapet 2 km NO om Sunne. Området som tidigare varit en
sjö har utsatts för flera sjösänkningsföretag. Omfattande kanalrensningar utfördes i
början av 1980-talet. Backatjärn är därefter att betraktas som en våtmark som korta
perioder vid högvatten vår och höst har karaktärer av en sjö. Området består vid
lågvatten av en flytande vegetationsmatta av gräs- och starrarter samt kaveldun. I
utkanterna växer videbuskage. En aktiv betesfålla finns på en del av fuktängarna i
nordost. Annars pågår igenväxning av de närmaste omgivningarna runt våtmarken.
Delar av omgivningen planterades med gran för cirka 25 år sedan. På andra delar
växer lövskogar som bitvis har karaktär av sumpskog. Bland lövträdslagen dominerar
björk kraftigt. Skogbevuxna myrar med tall och björk finns också. Gemensamt
för samtliga myrar och skogsbestånd runt Backatjärn är att de bär tydliga spår
av dikningar. Flera av lövskogsbestånden har blivit grovstammiga och börjat att
självgallra. Värden för fågelarter (t ex hackspettar) som är beroende av grov och/eller
döende lövved har redan uppstått och värdet kommer att öka om skogsbestånden får
utvecklas fritt.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Naturvårdsmässigt står områdets framtid i ett vägskäl där ett motsatsförhållande kan
uppstå mellan värden kopplade till hävd och värden kopplade till lövskogar. Görs
ingenting kommer områdets långsamt att växa igen och de hävdgynnade arterna att
försvinna helt.
För att bibehålla och utveckla värdena kopplade till hävd bör området hävdas mer
intensivt än vad det görs idag. Ett utökat bete på fuktängarna skulle motverka
igenväxningen och gynna flera fågelarter och de rödlistade kärlväxterna grönskära,
bågsäv och ävjepilört som tidigare finns noterade i området. Växternas förekomst
idag är dock oklar.
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Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Länsstyrelsen Våtmarksinventering
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 79
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 10
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
Ehrenroth & Schützer 1989. Värmländsk natur – en reseguide
Johansson & Schützer 1982. Backatjärn – Efter utdikningen. Värmlandsornitologen
nr 2 -1982
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103. Björkens drumlinområde
Klass:
Motiv:
Area:

x 6650908

y 1358145

3
Bi; G, L
325 ha

Naturvärdesbedömning
Området är väl i första hand ett objekt med geologiska förtecken, men drumlinerna
skapar variation i landskapet och påverkar och i hög grad förutsättningarna för
bruket av marken. Resultatet blir en mångfald av landskapselement, småbiotoper
och brukningsformer, vilket genererar en miljö där flera av jordbrukslandskapets
trängda djur- och växtarter kan trivas. Björkens drumlinområde är av lokalt intresse
för naturvården.
Beskrivning av området
Det vackra och tilltalande odlingslandskapet i dalgången runt Björken innehåller flera
bergdrumliner som bryter landskapets öppna linjer och skapar avskiljda dalgångar.
Drumlinerna är en rest från inlandsisens recession då stora moränmängder avsattes
runt de bergknallar som stack upp. Till storleken höjder de sig upptill 20 m över
omgivningen och sträcker sig mellan 500 m och 1 km i N-S riktning.
På drumlinerna växer olika typer av skog. Några har en lövrik blandskog av asp,
björk och gran som uppstått efter avslutad betesdrift, medan andra har tät yngre
granskog. I väster finns två långsmala stråk med hyperit som kan förklara den
ställvisa förekomsten av rikmarksarter som blåbär, ormbär och springkorn. Annars är
floran på drumlinerna tämligen trivial.
Fågelfaunan i odlingslandskapet mellan drumlinerna innehåller flera av
jordbrukslandskapets trängda arter bl a storspov, sånglärka och ortolansparv. Längs
diken och i fuktigare partier trivs den intressanta pantermätaren.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Täktverksamhet
bör inte tillåtas. Anläggning av trädor (och andra habitat), med en skötsel som
resulterar i en kort och gles markvegetation, i mosaiklandskap med åkerholmar,
kantzoner och betesmarker har en stor potential att attrahera ortolansparvar.
Det är dock viktigt att trädorna inte bearbetas under häckningsperioden (juni),
eftersom bona kan ligga i fältets kantzoner. Röjning/bränning av starkt igenvuxna
åkerholmar och andra småbiotoper, samt andra typer av markstörningar (utanför
häckningssäsongen) tycks vara positivt för arten, eftersom områden med kort
eller ingen vegetation, framkallad av återkommande störningar är attraktiva
ortolansparvshabitat.
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Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 63
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 12
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – ortolansparv
Ehrenroth & Schützer 1989. Värmländsk natur – en reseguide
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
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104. Björken
Klass:
Motiv:
Area:

x 6645000

y 1354500

2
Bi; G, K, F, L
184 ha

Naturvärdesbedömning
Sjön Björken utgör tillsammans med Backatjärn en mycket viktig lokal för både
rastande och häckande fåglar. Odlingslandskapet runt Björken är varierat och
levande. Öppna diken, odlingsrösen, små våtmarker och moränåsar (drumliner)
samt andra viktiga inslag som betande djur erbjuder livsutrymme för flera av
jordbrukslandskapets trängda fågelarter. De rödlistade arterna sånglärka och
storspov har starka förekomster i trakten och ortolansparven har här sin enda
regelbundna förekomst i de Värmländska odlingsbygderna. Björken är av regionalt
intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Björken är en grund och fågelrik slättsjö i odlingslandskapet 7 km NO om Sunne.
Sjön är drygt 1.5 km lång. Markerade åsbildningar (drumliner) skapar variation i
omgivningarna. Här och var växer blåsippor vilket vittnar om förekomst av kalk i
berggrunden. Björken har likt Backatjärn varit utsatt för sjösänkningsföretag. De
långgrunda stränderna har därefter koloniserats av vegetation i form av starroch sävbälten samt videbuskage. Under 2005 utfördes omfattande röjningar och
videbuskagemarkerna har reducerats kraftigt. Stora delar av stränderna betas nu av
nötkreatur, vilket gynnat t ex tofsvipan. På de fuktiga ängarna runt sjön finns gott om
fjärilar, bl a pantermätare och sotnätfjäril. Här växer också de sällsynta och rödlistade
växtarterna grönskära och bågsäv.
Området är av stor betydelse för våtmarksberoende fågelarter. Björken är en av
länets viktigaste rastplatser för sångsvan trots att antalet minskat de senaste åren.
Våren 2002 uppehöll sig t ex 650 sångsvanar i området. De första svanarna anländer
så fort isen släpper vid Björka älvs inlopp. Senare på våren finns regelbundet över
1000 simänder av diverse arter i sjön. Gäss (främst kanadagås) kan också uppträda
i antal som överstiger 1000 individer. Om antalet sångsvanar har minskat så är
förhållandet med tranan det motsatta. Antalet ökar för varje år och tranan tillhör
numera områdets häckfåglar. Att se och höra flockarna av tranor som i skymningen
flyger in till Björken för övernattning på hösten är en mäktig upplevelse. Över 1000
tranor har inräknats vilket gör området av internationell betydelse för arten.
Vid lågvatten blottas gyttjebankar som erbjuder rastande vadare födosöksmiljöer
under flyttningen. Vid lämpliga väderförhållanden kan artmångfalden bland långväga
vadararter vara imponerande.
Björken är en fiskrik sjö som under sommarhalvåret dagligen utnyttjas av fiskande
fåglar som fiskgjuse, smålom och häger. På senare år har också synen av storskarv
och havsörn blivit allt vanligare. Vid provfiske 2005 fångades abborre, braxen, mört,
benlöja, gärs och gädda. Braxen och mört var de klart dominerande arterna.
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Fågelskådare besöker regelbundet de två fågeltornen som finns på östra sidan och
totalt har över 230 fågelarter observerats i området. I listan över påträffade fågelarter
finns också en lång rad rariteter t ex ägretthäger, vitögd dykand, tuvsnäppa,
småtärna, amerikansk kricka, gulkindad kricka och jättehavsörn. De två sistnämnda
har dock sannolikt inte nått Sverige spontant, utan rymt från fågelparker.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. 2004 bildades
Föreningen Sjön Björken. I föreningens stadgar står bland annat att föreningen
ska arbeta för naturvård och en långsiktigt god miljö kring sjön. Föreningen har
beviljats statsbidrag för naturvårdande åtgärder vid Björken. Under 2005-2007 har
södra, östra och norra stränderna röjts på videbuskage och inhägnats för betesdrift.
Planer finns även för fler naturvårdande åtgärder och att göra sjön mer tillgänglig för
naturintresserade.
Anläggning av trädor (och andra habitat), med en skötsel som resulterar i en kort och
gles markvegetation, i mosaiklandskap med åkerholmar, kantzoner och betesmarker
har en stor potential att attrahera ortolansparvar. Det är dock viktigt att trädorna
inte bearbetas under häckningsperioden (juni), eftersom bona kan ligga i fältets
kantzoner. Röjning/bränning av starkt igenvuxna åkerholmar och andra småbiotoper,
samt andra typer av markstörningar (utanför häckningssäsongen) tycks vara
positivt för arten, eftersom områden med kort eller ingen vegetation, framkallad av
återkommande störningar är attraktiva ortolansparvshabitat.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Länsstyrelsen Våtmarksinventering
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 64
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 9
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad - ortolansparv
Ehrenroth & Schützer 1989. Värmländsk natur – en reseguide
Johansson Morgan 1990. Sjön Björken. Värmlandsornitologen nr 2 1990
Johansson Morgan 1994. Stort antal rastande vadare av släktet Tringa vid Björken
våren 1994. Värmlandsornitologen nr 2 1994
Johansson Morgan 1986. Björken, fågelrik slättsjö i Sunne kommun.
Värmlandsornitologen nr 1 1986
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
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105. Bergskogberget
Klass:
Motiv:
Area:

x 6638250

y 1355200

3
Bi
98 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets värden ligger i de äldre naturskogslika skogsbestånden och förekomsten
av flera hotade kryptogamer. Från området finns också fynd av en hotad skalbagge.
Bergskogberget är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en skogstrakt i branter och på hällmarker öster om Bergskog.
Inom området finns en koncentration av nyckelbiotoper (7 st, sammanlagt nästan
12 ha). Bland påträffade rödlistade arter kan nämnas stjärntagging, aspgelélav och
stiftgelélav.
Från denna trakt finns fynd av den sällsynta raggbocken, en art som är beroende av
grova, solexponerade trädlågor av främst tall.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Tre områden
(totalt drygt 10 ha) är skyddade som biotopskydd av Skogsstyrelsen. Önskvärt vore
en fortsatt satsning på skydd av äldre lövträdsrik skog och en skogsskötsel i övrigt
där värden knutna till lövträd och grov tallved i soliga lägen prioriteras.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Biotopskydd
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – raggbock
Länsstyrelsen i Värmlands län. Raggbocken Tragosoma depsarium i Norra Ny
socken, rapport 2000:3
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106. Flyttblock vid Mörttjärn
Klass:
Motiv:
Area:

x 6650908

y 1358145

4
Gi
0,1 ha

Naturvärdesbedömning
Stort stenblock (flyttblock) som transporterats av inlandsisen och som är av lokalt
intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Cirka 30 meter söder om vägen mellan Sätterstad och Arnstorp ligger ett stort
flyttblock uppe på två mindre block. Flyttblocket kallas för ”jättelöfta”. Platsen har
tidigare varit utstängslad med kedjor.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Flyttblocket är
skyddat som naturminne 1909. Skylt finns på ett mindre stenblock intill flyttblocket.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Naturminne
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 65
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 21
Läsa mer:
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107. Gråberg
Klass:
Motiv:
Area:

x 6650000

y 1359700

3
Bi
9,1 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets värden ligger i den blockiga branten, den grönstenspåverkade floran
och ställvis rika förekomsten av trädlågor. Gråberg är av kommunalt intresse för
naturvården.
Beskrivning av området
Området består till största delen av Gråbergs östsida som sluttar brant ner mot
Hällsjön. Inom området finns tre nyckelbiotoper. Den största utgörs av branterna
ner mot sjön (3,7 ha bergbrant, med bl a norsk näverlav). Övriga två nyckelbiotoper
utgörs av 1,2 ha gransumpskog samt längst i väster 0,6 ha barrskog med rikligt
förekomst av trädlågor. I brantens sydsida gör berggrundens grönstensförekomst sig
påmind. Här noterade Bohlin (1986) bl a trolldruva, skogsvicker och rikligt med vårärt.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 66
Skogsstyrelsen nyckelbiotopsinventering
Läsa mer:
-
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108. Arnstorp
Klass:
Motiv:
Area:

x 6651950

y 1361350

4
Bi, K, L
4,7 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets värden ligger i landskapsbilden där den stora och gamla eken utgör
det viktigaste inslaget. Träd av denna grovlek och ålder är också viktiga för den
biologiska mångfalden som bärare av diverse arter bland t ex lavar, svampar och
insekter. Arnstorp är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en bosättning som anlades på 1620-talet (Bohlin). Det var också
då som eken planterades. Eken är idag i god vigör där den står mycket pampigt intill
vägen. Trädkronans diameter är cirka 30 m.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Ekens behov av
skötsel bör utredas närmare.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 67
Läsa mer:
Naturvårdsverket 2004. Rapport 5411 – Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd
i kulturlandskapet.
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109. Mansådalen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6643500

y 1362750

3
Bi, G, K, F
240 ha

Naturvärdesbedömning
Mansåns dalgång är ett geologiskt intressant objekt med värden också för biologi och
friluftsliv. I området finns gott om kulturspår, bl a en mäktig dammvall av stenblock.
Området är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Grässjön i norra delen utgör början på dalgången. Här finns oregelbundet formade
stränder av gungfly. En lämplig häckmiljö för bl a smålom, och ett par sågs i området
vid två olika tillfällen. Grässjön smalnar av i söder och den 6 km långa Mansån tar där
vid. Mansån ingår i Länsstyrelsens program för uppföljning av kalkningens effekter.
Låga värden på alkalinitet och pH har uppmätts vilket visar att kraftiga surstötar
uppträder regelbundet. Bottenfaunan bedöms som starkt försurningspåverkad.
Skogen inom området är mestadels ung-medelålders granskog men det finns
också inslag av äldre, mer orörd skog, både i branterna och i dalgången. I den
blockiga branten på östra sidan av vägen vid avtagsvägen mot Nytjärnen, finns en
nyckelbiotop med en värdefull kryptogamflora. Ett lite udda inslag i dalgången är
den cirka 300 m långa björkallén som finns utmed vägen på östra sidan av Mansån.
De medelålders björkarna står i vägkanten och beskuggas allt kraftigare av den
intilliggande barrblandskogen. Vid södra infarten till allén är skyltat ”Johns allé”.
Kulturspår finns på flera platser utmed Mansån. Söder om den lilla tjärnen i norra
delen av dalgången finns en gammal delvis raserad dammvall av mäktigt format. Den
byggdes 1854 och var den största av flera dammar i Mansån. Timmer flottades till
sågverket vid Annefors. Än idag syns spåren efter flottledsrensningar då stenblock i
ån drogs upp utefter kanterna för att bilda rännor där timmerstockar kunde passera
utan att fastna.
Dalgången och de närmaste omgivningarna (t ex Brattberget) har en genuin
skogsfågelfauna med skogshöns, spettar, småugglor och barrskogsmesar. Artlistan
över påträffade fågelarter visar på en skogstrakt med höga naturkvalitéer.
Längst i söder mynnar Mansån i den långsmala Dammen som har en skärm av
björkar längs stranden, och utanför den ett smalt starrbälte. I Dammen häckar bl
a fiskmås och drillsnäppa. Nedströms dammen vidtar en forsande sträcka innan
utloppet i Rannsjön. Forssträckan skuggas av lövträd. Här finns uppgifter om forsärla.
Brelin (1973) beskriver de geologiska formerna. ” Längs sprickdalen, som fortsätter
söderut via Rannsjön till Visten, har fordom en större isälv runnit fram. Strax S om
Grässjön, börjar de sediment isälven avlastat. Dessa tilltar i mäktighet mot söder. I
Mandalen täcks de ofta av torvmark. En rullstensås sticker upp här och var. Ovanpå
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sedimenten samt på dalsluttningarna finns här och var moränhögar. Ibland ligger de
tvärs för dalstråket och påminner om ändmoräner”.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Gammal skog
i branterna bör lämnas för fri utveckling. Moränbildningarna bör skyddas mot
täktverksamhet. Smålom är störningskänslig. Viktigt att smålomtjärnar undantas från
all typ av exploatering, inplantering av fisk, sportfiske etc.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 68
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 16
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmland. Rapport 2002:21 Bottenfauna i Värmlands län
Mer information om områdets kulturhistoria finns vid utkiksplatsen som nås via
vandringsleden österut som startar vid P-plats mitt i Mansådalen.
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110. Brattberget
Klass:
Motiv:
Area:

x 6647000

y 1363750

3
Bi, F
298 ha

Naturvärdesbedömning
Området består av ett stort stycke skiftande natur där inslaget av äldre skog och
en genuin skogsfågelfauna gör vildmarksupplevelsen påtaglig. Delar av skogen
utgör representativa exempel på naturtypen 9010 – västlig taiga och förekomsten
av typiska fågelarter (skogshöns, spettar, småugglor, barrskogsmesar) bekräftar
områdets naturkvalitéer. Området är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Från en P-plats mitt i Mansådalen utgår en 8 km lång vandringsled österut. Leden
passerar bl a en utkiksplats med fin utsikt över Mansådalen. Där finns också en skylt
med information om områdets kulturhistoria. Vandringsleden går vidare genom fina
tallmiljöer på toppen av Brattberget och sedan österut mot Lill-En. Efter en avstickare
i Hagfors kommun går leden mot Borksjön och Borktjärnen, innan den kommer
ner mot Mansådalen igen. Längs vandringsleden finns också ett par fina kojor för
övernattning. På toppen av Brattberget växer en mycket fin barrblandskog med höga
naturvärden. Träden är senvuxna och här och var står torrakor varav några är riktigt
grova. På torrakor och stubbskellett finns brandljud. Vid nyckelbiotopsinventeringen
påträffades den vedlevande skinnsvampen doftskinn på granlåga. Floran i övrigt på
Brattberget är tämligen mager med bl a skogskovall, blåbär och odon. På gränsen
not Hagfors kommun ligger Lill-En som är en okalkad referenssjö. Vattnet är i Lill-En
mycket surt, omkring pH 5, och den enda fiskart som fångas vid provfiske är abborre.
Nordväst om Lill-En finns ett större område äldre barrblandskog med ett betydande
innehåll av gamla träd och trädlågor.
Skogsområdet som helhet har en genuin skogsfågelfauna med skogshöns (orre,
tjäder och järpe), spettar (bl a spillkråka, tretåig hackspett och gråspett), småugglor
(pärl- och sparvuggla) och barrskogsmesar (talltita och tofsmes).
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Gammal skog bör
lämnas för fri utveckling. Smålom är störningskänslig. Viktigt att områdets tjärnar (t ex
Borktjärn) undantas från all typ av exploatering, inplantering av fisk, sportfiske etc.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 69
Läsa mer:
-
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111. Flytjärnen och Svarthålan
Klass:
Motiv:
Area:

x 6643800

y 1359250

4
Bi
45 ha

Naturvärdesbedömning
Området har betydelse för fågellivet och är av lokalt intresse för naturvården
Beskrivning av området
Området består av två näraliggande skogstjärnar som har förbindelse med varandra
genom en bäck. Vattennivån i tjärnarna regleras genom ett dämme i västra delen
av Flytjärnen. Runt tjärnarna finns gungflymattor och våtmarker. Fågelfaunan är inte
närmare undersökt, men vid besöket noterades smålom, kanadagås, kricka, gräsand,
knipa, drillsnäppa och fiskmås (2 par) som samtliga bör vara häckfåglar inom
området.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
-

236

112. Rävkullen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6650908

y 1358145

3
Bi
9,8 ha

Naturvärdesbedömning
Rävkullen ingår i ett större sammanhängande stråk med hyperitberggrund. Kalkrik
berggrund och rik jordmån skapar förutsättningar för ett intressant djur- och växtliv.
Granskogen i sluttningarna har ett örtrikt fältskikt. Från området finns också flera fynd
av hotade arter bland kärlväxter och svampar. Rävkullen är av kommunalt intresse
för naturvården.
Beskrivning av området
Rävkullen utgör en av flera höjder i ett kuperat skogslandskap. Mellan höjderna
finns flera småtjärnar. Trakten är påverkad av skogsbruk. Hösten-vintern 2006
har exempelvis hela nordsluttningen av Rävkullen kalavverkats. Dock finns det
värdefullaste skogsområdet norr om Spraggen kvar. Floran inom detta område är
hyperitpåverkad och fältskiktet örtrikt med arter som t ex trolldruva, skogsvicker,
vårärt, stinksyska och skogstry. Förekomsten av den rödlistade och synnerligen
vackra orkidén skogsfru förtjänar också att omnämnas. Svampfloran är också
intressant med arter som t ex grålila vaxskivling (enda fyndplatsen för arten i
Värmland), fyrflikig jordstjärna, svart jordtunga, sammetstaggsvamp och gräddporing.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Området saknar
skydd och är inte uppmärksammat i nyckelbiotopsinventeringen. Viktigt för framtiden
att hänsyn tas vid skogsbruksåtgärder så att de rödlistade arternas ståndorter inte
skadas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 82
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 8
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – grålila vaxskivling, fyrflikig jordstjärna,
sammetstaggsvamp, gräddporing, skogsfru
Värmlandsfloran 2-93
Värmlandsfloran 1-03
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113. Göranstorp
Klass:
Motiv:
Area:

x 6636400

y 1337300

4
Bi
0,5 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets värden består i lövträdsförekomsten och betydelsen som nektarkälla för
traktens insektsliv. Göranstorp är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en övergiven bosättning. Huset och övriga byggnader är sedan
länge raserade. Kvar finns en glänta under igenväxning där lupiner, hallon, gullris,
nässlor och mjölkört dominerar bilden. I gläntan står också en stor ek samt flera stora
askar och sälgar.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Läsa mer:
-

239

114. Bergsätterskullen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6636555

y 1339140

4
Bi
83 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets värden ligger i den ställvis gamla skogen. Här har också påträffats nordisk
klipptuss, en art som listas som särskilt skyddsvärd i bilaga 2 till EU:s habitatdirektiv.
Bergsätterskullen är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en barrskogsklädd kulle. Bergsätterskullen beskrivs av
Hallingbäck 1978 som ett sammanhängande område (25 ha) med mager
grandominerad naturskog med en ålder på minst 120 år. Idag återstår små rester av
den gamla skogen.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 73
Läsa mer:
Hallingbäck, T. 1978. Naturskogar i Värmland. Länsstyrelsen i Värmlands län, rapport
nr 1978:5

240

115. Länsmansberget
Klass:
Motiv:
Area:

x 6632500

y 1340500

3
Bi
100 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets värden ligger i lövträdsförekomsten vars omfattning kommer att öka
med tiden genom aktiva skötselåtgärder. Området kommer att ha stor betydelse
för bevarandet av arter beroende av lövträd och tillgång på döende och döda träd.
Länsmansberget är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en skogsklädd höjd mellan två sjöar (Stensjön i väster, N
Aplungen i öster). Betydande delar utgörs idag av hyggen med gles ställning av
lövträd (björk och grupper av aspar). I södra delen finns tätare, mer lövträdsrika
bestånd där gran huggits ut.
Åtgärder och bibehållande av värden
Bergvik Skog AB aktionsplan för vitryggig hackspett omfattar 100 områden a´ 100
ha. Majoriteten av dessa är lokaliserade till Värmland. I dessa områden anpassas
skötseln för att skapa livsmiljöer för vitryggig hackspett. Detta kommer att ske genom
att restaurera och vidmakthålla lövdominerade bestånd med ett stort inslag av döda
träd, genom exempelvis uthuggning av gran, ringbarkning av björk och skapandet
av högstubbar av björk och asp. Många områden består av idag lövträdsrika hyggen
som på sikt skall få utvecklas till lövdominerade biotoper lämpliga för arten. Bolaget
har upprättat särskilda riktlinjer för skötseln av dessa vitryggsområden och för många
områden finns en detaljerad skötselplan. För nästan alla områden finns idag också
en form av naturvårdsavtal med berörd skogsstyrelse. Länsmansberget utgör ett av
dessa 100 områden.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Naturvårdsavtal
Läsa mer:
ArtDatabanken artfaktablad – vitryggig hackspett
Naturvårdsverket - Åtgärdsprogram för bevarande av vitryggig hackspett och dess
livsmiljöer
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116. Råtjärnsområdet
Klass:
Motiv:
Area:

x 6629400

y 1339800

3
Bi
250 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet består av en större skogstrakt där naturvärdet främst ligger i förekomsten
av lövträd. Miljön är passande för exempelvis hackspettar. Råtjärnsområdet är av
kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Sedan förra beskrivningen (Bohlin 1986) har området varit utsatt för
skogsavverkningar i stor omfattning. Idag finns endast delar av den äldre lövträdsrika
skogen kvar. På hyggen däremellan har lämnats grupper av asp, lövträd (glest),
torrträd mm. I kanterna av de kvarlämnade skogsbestånden ligger ställvis stormfällda
träd som blivit insektangripna.
Råtjärnsområdet med lövträden (framförallt asp och björk), död ved och
insektsangripna träd har miljöer som passar hackspettar. Bohål efter hackspettar
påträffas lite varstans. Vid besöket noterades gröngöling och större hackspett men
ett vårbesök i bästa trumningstider skulle ge fler arter på listan. Inom området finns
också förutsättningar för en genuin skogsfågelfauna med skogsmesar, skogshöns
och småugglor (god tillgång på boplatser). Vid nyckelbiotopsinventeringen har
konstaterats påväxt av lunglav på aspar inom området.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Önskvärt vore
att kvarstående äldre skogsbestånd lämnas orörda. Områdets naturvärden skulle
förstärkas ytterligare om lövträdsvärden prioriteras vid röjning och gallring i de
ungskogar (hyggen) som ligger emellan de kvarstående bestånden med äldre och
lövträdsrik skog.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 85
Läsa mer:
-
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117. Gråsjön
Klass:
Motiv:
Area:

x 6629000

y 1341750

4
Bi
80 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet ligger ostört och har värden för fågellivet. Gråsjön är av lokalt intresse för
naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en medelstor skogssjö. Sjön har två större öar och ett par mindre
öar med karaktär av fågelskär. På de större öarna växer äldre skog, bl a grova
tallar. Sjöns utseende och tämligen ostörda läge gör den intressant för fågellivet. Vid
besöket noterades storlom.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Storlommen är
störningskänslig. Onaturliga vattenståndsfluktuationer hotar storlommen (särskilt
känsligt under ruvningstiden cirka 15 maj – 30 juni).
Skyddsstatus, inventeringar mm
Läsa mer:
-
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118. Fryksdalsmossen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6623600

y 1345500

3
Bi
88 ha

Naturvärdesbedömning
Fryksdalsmossen utgör ett representativt exempel på naturtypen 7110 – högmossar.
Mossen har höga bevarandevärden enligt våtmarksinventeringen och hyser en
skyddsvärd fågelfauna. Området är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Ur Bohlin 1986. ”Myren är belägen på en mindre platå, som är vattendelare åt
alla håll utom nordväst. Den är till sin form en rätt typisk ”platåmosse”, d v s den
är belägen på en platå, sluttar åt alla håll samt har ombrogen torvmark centralt
och (här och var) soligena kär på nedanför belägna sluttningar. Flygbilden visar
en tämligen regelbundet koncentrisk anordnad mosse med krönet kring en
resttjärn, Fryksdalstjärnet. Endast vid mossekanten öster om tjärnet, där en mindre
fastmarksudde går ut i mossen, saknas struktur som tydligt visar välvning. Strukturer
av höljor och tuvor är starkt markerad, vilket är ovanligt i traktens mossar. I höljorna
finns både fastmattor och mjukmattor. Från Fryksdalstjärnet går ett avlopp genom
mossen norrut. Inom mossen går bäcken bitvis i dagen, bitvis under delvis kärrartade
mjukmattor. Ytterligare några avlopp finns åt olika håll. Här och var finns smärre
laggkärr. All kärrvegetation är av extremfattigkärrtyp. Omgivande jordart är morän
utom i öster, där en udde med kalt berg går ut i mossen”.
Artlista enligt VMI:
Svenskt namn
rosling
dvärgbjörk
dystarr
sumpstarr
hundstarr
taggstarr
flaskstarr
ljung
cladonia sp
storsileshår
kråkbär
tuvull
tall
vitag
hjortron
kallgräs
flaggvitmossa
flytvitmossa
rostvitmossa
rufsvitmossa
rubinvitmossa
ullvitmossa
tranbär
odon

Latinskt namn
Andromeda polifolia
Betula nana
Carex limosa
Carex magellanica
Carex nigra
Carex pauciflora
Carex rostrata
Calluna vulgaris
Cladonia sp
Drosera anglica
Empetrum sp
Eriophorum vaginatum
Pinus sylvestris
Rhynchospora alba
Rubus chamaemorus
Scheuchzeria palustris
Sphagnum balticum
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum fuscum
Sphagnum majus
Sphagnum rubellum
Sphagnum tenellum
Vaccinium oxycoccus
Vaccinium uliginosum

Tillägg 2007: Mossen ligger ostört och har en närmast komplett uppsättning
med myrfåglar. Vid besöket noterades storspov 1 ex, grönbena 2 ex (spelande),
skogssnäppa 1 ex, tofsvipa 1 par (varnar), fiskmås 2 par (varnar), smålom 1 par och
knipa 2 honor. I omgivningarna är gök, rödstjärt och trädpiplärka karaktärsfåglar. De
för fågellivet mest intressanta delarna ligger i anslutning till Fryksdalstjärnet.
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Åtgärder och bibehållande av värden
Dämningar och markavvattnande åtgärder (ex dikning) påverkar områdets hydrologi
och hydrokemi på ett negativt sätt och skall därför undvikas. Det gäller åtgärder som t
ex vägbygge, torvbrytning och skogsbruk. Skogsbruk i och intill området bör undvikas
eller bedrivas med stor naturvårdshänsyn. En väl tilltagen skyddszon bör tillämpas
vid spridning av aska och gödningsämnen. Smålom är störningskänslig. Viktigt att
tjärnar likt denna undantas från all typ av exploatering, inplantering av fisk, sportfiske
etc.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Länsstyrelsen Våtmarksinventering, 11C4J01 Fryksdalsmossen - klass 2
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 88
Läsa mer:
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119. Fryksdalshöjden
Klass:
Motiv:
Area:

x 6621800

y 1347700

4
Bi; L
263 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet består av ett höjdområde där värdet främst ligger i den vackra
landskapsbilden. Området är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av ett plant höglandsområde (279 m ö h) med barrblandskog,
hällmarker och myrar. Från höjdens östra krön erbjuds utsikt över Fryksdalen
och angränsande bygder. Vad det gäller områdets naturvärden behövs ytterligare
inventeringar. Myrar, gläntor, hällmarker och glesa tallskogar skapar en miljö där
exempelvis skogshöns och nattskärra trivs. Nattskärra hördes i området 2006.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Området är
skyddat enligt 19 § Naturvårdslagen. Förordnandet gäller skydd av landskapsbilden.
Bl a råder förbud mot nybyggnad.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Landskapsbildsskydd, Länsstyrelsens beslut 20/5 1965
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 89
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 66
Läsa mer:
-

249

120. Aplungen med omgivning
Klass:
Motiv:
Area:

x 6626500

y 1347000

3
Bi; L
1012 ha

Naturvärdesbedömning
Det öppna jordbrukslandskapet norr och öster om sjön Aplungen med åkrar, ängar
och betande djur bidrar till en vacker landskapsbild. Denna miljö erbjuder också
livsutrymme för flera av odlingslandskapets trängda djur- och växtarter. Aplungen och
omgivningarna är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
De jämna och svaga sluttningarna ned mot sjön Aplungen täcks av modernt brukade
åker- och ängsmarker. Betydande delar används som betesmark för nötkreatur och
får. Betesmarken norr om vägen vid västra infarten till Kisterud är artrik. Vid ängsoch betesmarksinventeringen 2003 noterades bl a blåsuga, hirsstarr, jungfru Marie
nycklar, nattviol, låsbräken, ormrot, prästkrage och stagg. Här påträffades också den
rödlistade arten väddsandbi 2007.
Aplungen har karaktären av en slättsjö med ställvisa förekomster av smala
bladvassbälten. Vid besöket noterades häger, fiskmås, skäggdopping, gräsand, knipa
och drillsnäppa. Ett par med tranor gick på fuktängarna i norra delen. Odlingsmarken
runt sjön hyser bl a storspov, tofsvipa, stare, buskskvätta och sånglärka. Över
ängarna och intill gårdarna flyger gott om tornseglare samt ladu- och hussvalor på
insektsjakt.
Två gamla krigsbranddammar finns inom området; en vid Kisterud och en
vid Hensgård. Dammen vid Kisterud (6627470 -1348610) består av en grävd
branddamm (15 m x 15 m) med en volym på 250 m3. Dammen ligger mitt i en
lövträdsdunge som är inklämd mellan tomt- och betesmarker. Lövträden beskuggar
vattenytan måttligt till kraftigt. Vid besöket lyfte fyra krickor från dammen som då
var helt täckt av andmat. I övrigt noterades en livlig aktivitet hos vattenlevande
insekter. Dammen vid Hensgård (6628280 – 1346480) har också en volym på 250
m3. Omgivningen utgörs här av betesmarker och beskuggningen är måttlig. Båda
dammarna är av betydelse för den biologiska mångfalden.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden behövs fortsatt jordbruksdrift med åkerbruk,
ängsbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Önskvärt
för både landskapsbilden och den biologiska mångfalden vore betesdrift på de
strandnära våtmarkerna.
Dammarna ligger i odlingslandskapet och omfattas därför av det generella
biotopskyddet.
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Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 65
Statens Räddningsverk, branddamm 1766-9 (Hensgård) och 1766-8 (Kisterud)
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – väddsandbi
Miljöbalken 7 kap 11§
Förordning (SFS1998:1252) om områdesskydd
Länsstyrelsen i Värmlands län, Riksintressen rapport 1988:11
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121. Västansjöområdet
Klass:
Motiv:
Area:

x 6634000

y 1346000

3
Bi, G, L
979 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets värden är i första hand knutna till den intressanta geologin och vackra
landskapsbilden, men det finns även förutsättningar för biologiska värden.
Västansjöområdet är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Mellan Rottnen och Mellanfryken ligger det 6 km långa Västansjöområdet med
mäktiga isälvsavlagringar. Området delas in i sex delområden:
1. Hån
2. Västra Ingersby
3. Västansjöområdet
4. Sånebyklätten
5. Malviken
6. Öjerviks stora grustäkt
1. Hån
Ur Bohlin 1986. ”En deltaartad, delvis orörd, terrassavlagring som huvudsakligen
består av sandiga sediment”.
2. Västra Ingersby
Ur Bohlin 1986. ” En mindre, men tydlig, åsrygg ca 10 m högre upp ur sedimenten
vid Västansjöns NV strand. Stora delar av denna åsavlagring täcks av ett lager
glaciallera”.
3. Västansjöområdet
Ur Bohlin 1986, ”Dalgången mellan Rottnen och Fryken fylls till stor del av mäktiga
sedimentära avsättningar. De har mycket oregelbunden och kuperad form med åsar,
kullar och gropar, vilket kan vara en följd av komplicerade strömförhållanden med
bakvatten eller dylikt vid tiden för avsättningen. Av stort geovetenskapligt intresse är
det ovanliga ravinsystem som utbildats längs dalens västsluttning, där sedimenten
övergås i morän. Främsta värdet ligger i det vackra odlingslandskapet som skapas av
den kuperade terrängen med sitt ovanliga ravinsystem”.
4. Sånebyklätten
Sånebyklätten avsattes 1989 som naturreservat i syfte att skydda och bevara
det geologiskt intressanta området. Sånebyklätten utgör ett dominerande inslag i
landskapsbilden och är en viktig del i förståelsen av landskapets former.
Sånebyklätten är den sydligaste av en serie grusavlagringar som avsattes av den
isälv som följde Rottnaälvens dalgång. Naturreservatet, som är ca 9 hektar stort, är i
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norra delen svagt sluttande med en skarpt markerad ”getrygg” som tilltar mot söder.
En stig följer den markerade getryggen upp till toppen. I söder avslutas kullen med
branta sluttningar från högsta punkten. Utmed åsens södra del framträder vackra
strandlinjer efter innanhavet med tydliga terrasser. På Sånebyklätten dominerar gran
med inslag av asp i de nedre delarna. Uppe på toppområdet dominerar tall och björk.
5. Malviken
Ur Bohlin 1986. ”På dalsidan vid Sånebytorp finns en 20 m hög terrassformad
isälvsavlagring. Terrasser visar den nivå där vattnet stått en längre tid. Avlagringen
genomskärs av järnvägen och intill denna, i avlagringens södra del, ligger ett
gammalt grustag”.
6. Öjerviks stora grustäkt
I det mycket stora täktområdet med ännu aktiv täktverksamhet, påträffades bl a
bibagge och en koloni med backsvalor. Båda arterna är rödlistade. Svalorna häckade
i norra delen och bibaggarna med värdarten vårsidenbi påträffades i den södra,
mer inaktiva delen av täkten, samt längs vägen (i höjd med Skröttjärn) upp mot
bergtäkten.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Backsvalans
häckplatser får inte utsättas för markvibrationer (t ex körning med tunga fordon)
under perioden 1 maj – 15 augusti. Slänta inte ut täkten vid nedläggning som ofta
sker slentrianmässigt. Tillgång till rasbrinkar och bar jord/sand är viktig inte bara för
backsvalan, utan också för den biologiska mångfalden i det stora hela.
Sånebyklätten är skyddat som naturreservat. Landskapsbildsskydd råder för
Malviken.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Naturreservat (Sånebyklätten)
Landskapsbildsskydd (Malviken)
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 74
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län, Riksintressen rapport 1988:11
Länsstyrelsen i Värmlands län, Naturreservatet Sånebyklätten
ArtDatabanken, artfaktablad - backsvala
ArtDatabanken, artfaktablad - bibagge
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122. Malön
Klass:
Motiv:
Area:

x 6630000

y 1350300

3
Bi, G, K, F, L
232 ha

Naturvärdesbedömning
På södra delen av Malön häckar sedan cirka 10 år tillbaka en koloni med vitkindad
gås. Detta är en arktisk art som i sen tid börjat häcka i Sverige. Tillväxten under
1990-talet var kraftig, men det var ändå mycket överraskande att arten slog sig till i
branterna på Malön i Mellanfryken. Vitkindad gås har en liten världsutbredning och
listas som en särskilt skyddsvärd art i Fågeldirektivet Annex 1. Malön ligger mycket
vackert i Mellanfryken och är ett omtyckt utflyktsmål. Malön och strandområdet (med
intressant insektsliv) på fastlandssidan är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Malön i Mellanfryken 3.5 km norr om Västra Ämtervik är ett omtyckt utflyktsmål i
en sjö som annars helt saknar öar. På den långsmala ön som består av kalt berg
och moränåsar växer naturskogslika barrblandskogar som domineras av tall. På
sydligaste spetsen finns en buske med häggmispel. Södra delen av ön höjer sig 20talet meter över vattenytan och sluttningarna är branta. Norra delen av ön består
av en mindre markerad ås av sten och grus. Centralt finns sandstränder, både mot
väster och öster. Där finns bl a bänkar, eldplatser och soptunnor utställda.
Kolonin med vitkindad gås finns i branterna på södra delen av ön. 2004 inräknades
12 häckande par, och 2007 var antalet färre, mellan 5 och 10 par. Efter häckningen
ses ofta gåsflocken i Präsbolsviken. Senare på sommaren och hösten när ungarna
blivit flygga rör sig flocken (>75 individer) i jordbrukslandskapet mellan Östra
Ämtervik i söder och Björken i norr. På Malön häckar också kanadagås (flera par),
drillsnäppa och gråtrut (>5 par), troligen också gräsand och småskrake.
Fynd av ett flertal stenredskap, huvudsakligen yxor, vittnar om bosättning på Malön
redan ett par årtusenden före Kristi födelse. På öns högsta parti i söder har 5
gravrösen anlagts, vilka dock torde vara något yngre än de upphittade lösfynden.
Rösena utgör goda exponenter för bronsålderns gravskick genom sin lokalisering
och förhållandevis välbevarade karaktär. Det topografiska läget nära vatten är
betecknande för tidens gravanläggningar och ger en inblick i seder och bruk under
årtusendet kring Kristi födelse.
I de sandiga miljöerna längs Malvikens stränder och i örtrika vägkanter samt
ängsplättar där intill, finns fynd av flera rödlistade insektsarter. Det gäller t ex
backhumla, storfibblebi och småfibblebi som påträffades vid inventeringar 2005.
Tidigare år har även bl a mindre bastardsvärmare och klöverhumla noterats här.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Då Malön är ett
populärt utflyktsmål finns risk för störning. Fågelskyddsområde (1 maj - 31 juli) bör
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övervägas för södra delen av ön. Den skogbevuxna delen av ön bör lämnas för fri
utveckling
Malön och strandområdet inom hemmanen Ingeby, Sånebytorp och S Såneby har
förordnande enligt 19 § NVL (Landskapsbildsskydd)
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Landskapsbildsskyddat område
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 86
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 62
Länsstyrelsen 1989 Kulturmiljöprogram för Värmland
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län, Riksintressen rapport 1988:11
Hedvall, S. & Berglind, S-Å 2007. Inventering och övervakning av fibblebin m fl
insekter i sandiga jordbruksmiljöer i Värmlands län 2005. Länsstyrelsen i Värmlands
län rapport nr 2006:32
Länsstyrelsen i Värmlands län. Kulturmiljöprogram. ISBN 91-7970-412-3
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123. Aplungsälven, Västra Ämtervik
Klass:
Motiv:
Area:

x 6662016

y 1350128

4
Bi, F, K
7,0 ha

Naturvärdesbedömning
Bäckravinen utgör ett trevligt rekreationsområde i både natur- och kulturmiljö. De
biologiska värdena består i den fuktiga och skuggiga bäckmiljön, lövträdsrikedomen
och tillgången på död ved. Området är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av Aplungsälvens avslutande sträcka, nedströms dammen i Västra
Ämtervik.
Från dammen uppströms bilbron leds vatten i ett rör ner till kraftverket. I ravinens
sluttningar och utmed vattendraget finns gott om lövträd, bl a ek, lönn, alm, lind, ask,
björk och alar. Vissa träd är insnärjda av humle. I övrigt finns snår av gullris, hallon,
jasmin, jättebalsamin, jättebjörnloka, knölklocka och spireor. Bland ”vilda” växter kan
nämnas älggräs, stinksyska och mjölkört.
Från kraftstationen leds vatten i en konstgjord fåra parallellt med en mer naturlig. Här
strömmar vattnet bland stenar och block ner till ett parti med lugnare vatten innan
utflödet i Fryken.
Forsärla häckar inom området. Av fågelarter i övrigt märktes drillsnäppa,
härmsångare, grå flugsnappare, entita, gärdsmyg och koltrast.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets natur- och kulturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län, Riksintressen rapport 1988:11
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124. Damm vid Liane
Klass:
Motiv:
Area:

x 6622305

y 1350040

4
Bi
0,3 ha

Naturvärdesbedömning
Våtmarker är betydelsefulla i skogs- och odlingslandskapet, både som
vattenreservoarer, för att hindra översvämningar vid kraftiga regn och som naturliga
reningsverk. De är dessutom viktiga uppväxtplatser för många arter och rika på bl a
fåglar och groddjur. Dammen vid Liane är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består ursprungligen av en krigsbranddamm som är cirka 20 m lång
och 10 m bred. Dammens vallar är intakta och intill rinner ett naturligt mindre
vattendrag. Idag har dammen spelat ut sin ursprungliga funktion men den viktig för
den biologiska mångfalden. Vid besöket bubblade vattnet i dammen av groddjur
och vatteninsekter. Lövträd (asp o björk) har växt upp runt dammen och nått sådana
dimensioner att naturvärden uppstått även i dammens omgivningar. Hackspetthål
finns, likaså död ved och intill dammen växte bl a tibast. Trots att miljön är störd av
brus från riksväg 45, så utgör dammen en verklig oas.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Dammen ligger i
odlingslandskapet och omfattas därför av det generella biotopskyddet.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Statens Räddningsverk, branddamm 1766-11
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län, Riksintressen rapport 1988:11
Miljöbalken 7 kap 11§
Förordning (SFS1998:1252) om områdesskydd
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125. Damm vid Säljebacka
Klass:
Motiv:
Area:

x 6621830

y 1351060

4
Bi
0,1 ha

Naturvärdesbedömning
Våtmarker är betydelsefulla i skogs- och odlingslandskapet, både som
vattenreservoarer, för att hindra översvämningar vid kraftiga regn och som naturliga
reningsverk. De är dessutom viktiga uppväxtplatser för många arter och rika på bl a
fåglar och groddjur. Dammen vid Säljebacka är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består ursprungligen av en krigsbranddamm, cirka 20 m lång och 10
m bred. Söderut finns klippta gräsmattor. Åt övriga håll växer en grandominerad
medelålders blandskog. Beskuggningen är måttlig.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Dammen ligger i
odlingslandskapet och omfattas därför av det generella biotopskyddet.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Statens Räddningsverk, branddamm 1766-12
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län, Riksintressen rapport 1988:11
Miljöbalken 7 kap 11§
Förordning (SFS1998:1252) om områdesskydd
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126A. Brännberget, Ribäcken
Klass:
Motiv:
Area:

x 6619330

y 1355360

1
Bi
7,4 ha

Naturvärdesbedömning
Skogsbeståndet intill Ribäcken är klassat som nyckelbiotop i Skogsstyrelsens
inventering. Växtbetingelserna är goda och skogen intill bäcken är grovstammig
och har ett örtrikt fältskikt. I den skuggiga och fuktiga miljön har flera rödlistade
och skyddsvärda arter påträffats, bl a sötgräs och grön sköldmossa som båda
listas som särskilt skyddsvärda i bilaga 2 till EU:s habitatdirektiv. Ribäcken ingår i
det europeiska nätverket för värdefull natur, Natura 2000 och är av riksintresse för
naturvården.
Beskrivning av området
Ribäcken är en liten bäck i en brant, östvänd skogssluttning mot sjön Mellanfryken.
Vattenflödet i bäcken varierar kraftigt beroende på snösmältning och nederbörd.
Åtskilliga stenblock har eroderat fram i bäckfåran och vid sidan av denna. Miljön är
skuggig och luftfuktigheten hög. På stenblocken växer rikligt med mossor. Grova
granar och gott om örter (t ex springkorn, stinksyska, trolldruva, dvärghäxört och
underviol) tyder på goda växtbetingelser. I övrigt finns gott om lövträd bl a asp och
lind. Död ved finns, främst i form av lågor på marken. Branten är svårframkomlig på
grund av lågor och riklig förekomst av stenblock. I den nedre delen av sluttningen
finns Värmlands enda växtlokal med sötgräs. Sötgräset upptäcktes i Ribäcken 1986.
År 2004 inräknades 220 exemplar. Förekomsten är isolerad och därmed sårbar.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Ett cirka 5 hektar
stort område intill Ribäcken är sedan 2005 skyddat som biotopskyddsområde. Hotbild
i form av skogsavverkning och markskador i närområdet kring bäcken har därmed
eliminerats. Vid samråd och annan rådgivning om skogsbruksåtgärder uppströms
Ribäcken skall särskild uppmärksamhet riktas mot att eliminera risken för markskador
som kan förändra hydrologin eller orsaka kraftig slamning inom området.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Biotopskydd
Natura 2000-område
Riksintresse Naturvård
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 92
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – sötgräs
ArtDatabanken, artfaktablad – grön sköldmossa
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Länsstyrelsen i Värmlands län. Bevarandeplan för Natura 2000-området Ribäcken
Länsstyrelsen i Värmlands län, Riksintressen rapport 1988:11
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126B. Brännberget
Klass:
Motiv:
Area:

x 6619330

y 1355360

2
Bi
93 ha

Naturvärdesbedömning
Området består av en koncentration av nyckelbiotoper i anslutning till Ribäcken.
Totalt rör det sig om cirka 30 hektar i stort sett sammanhängande värdekärna.
Brännberget är av regionalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området ligger i en brant östsluttning ner mot Mellanfryken. Sju i stort sett
sammanhängande nyckelbiotoper på sammanlagt 30 hektar har registrerats.
Gemensamt för nyckelbiotoperna är att de ligger i en blockrik bergbrant, att det finns
gott om trädlågor, och att miljön är skuggig och fuktig. Inom området finns också
minst två skogsbäckar där vattenflödet varierar kraftigt beroende på snösmältning
och nederbörd. Branten, trädlågor och fuktiga stenblock gör området mycket
svårtillgängligt. Växtbetingelserna är goda och skogen är ställvis grovstammig och
har ett örtrikt fältskikt. Bland kryptogamer har bl a de rödlistade arterna aspgelélav
och vedtrappmossa påträffats. Fågelfaunan är inte närmare undersökt, men
områdets naturkvalitéer (lövträd, död ved mm) borde attrahera t ex hackspettar.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Koncentrationen
av naturvärden i branten vid Brännberget hänger samman med likaledes ur
naturvårdssynpunkt värdefulla Sjöbergen i Kils kommun. Långsiktigt områdesskydd
bör övervägas för hela området.
Ett cirka 5 hektar stort område intill Ribäcken är sedan 2005 skyddat som
biotopskyddsområde. Vid samråd och annan rådgivning om skogsbruksåtgärder
intill och uppströms Ribäcken skall särskild uppmärksamhet riktas mot att eliminera
risken för markskador som kan förändra hydrologin eller orsaka kraftig slamning inom
området.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 92
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län, Riksintressen rapport 1988:11
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127. Hästhaget
Klass:
Motiv:
Area:

x 6620500

y 1356700

3
Bi; K
46 ha

Naturvärdesbedömning
Objektets värden består i den ovanligt stora och sammanhängande förekomsten
av hassel. Kalk i berggrunden ger också upphov till en i övrigt intressant flora.
Skogssluttningen vid Hästhaget är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en dryg kilometer lång sträcka av skog i den branta östsluttningen
av Mellanfryken. Aktivt skogsbruk de senaste åren (och vid besöket) har splittrat
upp området i flera skogsbestånd. Hyggen finns nu både på toppen av berget och
även bitvis i branten. I den kvarstående skogen är andelen lövträd över genomsnittet
för traktens skogar. Här och var står också grova lövträd (främst aspar) och
insektsangripna granar. Drygt fyra hektar av skogen i branten har uppmärksammats
i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Tre hektar (två delområden) utgörs av
skogsbestånd med rik hasselförekomst. I båda fallen finns spår efter skogsbete.
Vid besöket i februari 2007 var marken snötäckt. Vid tidigare inventeringar anges
ställvis rik förekomst av rikmarksarter bland kärlväxter. Bohlin (1986) anger bl a
blåsippa, trolldruva, skogstry, underviol, getrams, sötvedel, häckvicker och stinknäva.
Brelin (1973) anger dessutom förekomst av den vackra orkidén skogsknipprot.
Bland områdets fåglar bör framhållas nötkråkan som har ett säkert tillhåll i de
hasselrika sluttningarna. Vid besöket 2007 noterades mindre hackspett, större
hackspett, spillkråka, korp och mindre korsnäbb.
Nere vid Frykens branta strand av hällar och stenblock står ett flertal gamla knotiga
tallar. Längs med stranden finns också flera fornlämningar utmärkta på kartan. I snön
på stranden fanns spårstämplar efter lodjur.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Nyckelbiotoperna
bör lämnas orörda, eller skötas för att utveckla naturvärden knutna till hassel, övriga
lövträd och den rika floran.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Biotopskyddsbeslut finns för en av nyckelbiotoperna
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 94
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 1
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Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – nötkråka
Länsstyrelsen i Värmlands län, Riksintressen rapport 1988:11
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128. Prästbol, Östra Ämterviks kyrka
Klass:
Motiv:
Area:

x 6626700

y 1353500

3
Bi; K, L
191 ha

Naturvärdesbedömning
Områdets värden är framförallt knutna till landskapsbilden och den intressanta
kulturmiljön med flertusenåriga anor. Biologiska värden inom området är bristfälligt
undersökta. Sammanfattningsvis är området av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Ur Bohlin 1986. ”Att döma av stenrösen och röseliknande stensättningar har
sluttningen ned mot Fryken tagits i anspråk av människor redan under bronsåldern
för 2500 – 3500 år sedan. Knappt 2000 år senare har en järnåldersbefolkning haft
sitt gravområde på samma plats. 26 gravar finns fördelade på två fält. Århundradena
efter kristendomens genombrott i länet fick Ö Ämtervik sin första kyrka och kristna typ
av kyrkogård.
På 1500-talet bodde i trakterna gott om folk, och stora arealer var sannolikt redan
då uppodlade. Kanske var då som nu stora delar av sluttningen med mot Fryken
öppen ängsmark med ett skyddande stråk av granskog längs uddens östra strand.
Öppenheten gav en vidunderlig utsikt över Fryken från gårdar och kyrkbacke.
Den nuvarande kyrkan av vitslammad sten uppfördes 1798. I anslutning till kyrkan
byggdes 1825 en klockargård och 1860 en skola i samma stil. Från 1912 och framåt
har dessa fungerat som bygdegård i välbevarat skick och utseende.
Kyrka och klockargården omnämns i Selma Lagerlöfs böcker under namnet Borg,
och Selma själv ligger begravd i den Lagelöfska släktgraven. Detta faktum har på ett
avgörande sätt bidragit till områdets berömmelse och turisttrafik”.
Tillägg 2007. Den glesa hällmarkstallskogen i sluttningen mot Fryken har
uppmärksammats i nyckelbiotopsinventeringen. Under 2007 konstaterades både
skogsduva och steglits hävda revir inom kyrkområdet. Den grunda Prästbolsviken
och Ämtans mynningsområde är betydelsefull för rastande fåglar, framförallt änder,
måsar och vadare. På sommaren fungerar viken som uppsamlingsplats för familjerna
av vitkindad gås som häckar på Malön. Vintertid är viken ofta isfri och då ses bl a
svanar, änder och skäggdopping. I januari 1999 gjordes en mycket anmärkningsvärd
observation av en alförrädare.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Riksintresse Kulturmiljövård K33 – Östra Ämtervik
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Landskapsbildsskydd
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 65
Länsstyrelsen 1989 Kulturmiljöprogram för Värmland
Läsa mer:
Värmlandsornitologen nr 1 1999. Prästbolsviken i Östra Ämtervik
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
Länsstyrelsen i Värmlands län. Kulturmiljöprogram. ISBN 91-7970-412-3
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129. Stavik
Klass:
Motiv:
Area:

x 6631300

y 1351800

3
Bi
26 ha

Naturvärdesbedömning
Områdets naturvärden består i den rika tillgången på lövträd, bl a hassel. Generellt
råder brist på lövträd i det omgivande skogslandskapet och lövträdskoncentrationer
liknande denna är därför extra värdefulla. Naturvärdena inom området kommer
att öka ytterligare med trädens ålder och den allt större tillgången på död ved och
döende träd. Sluttningen vid Stavik är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av ett relativt stort (cirka 15 ha) sammanhängande lövskogsbestånd
i västsluttningen mot Fryken. Skogen är av igenväxningskaraktär. Lövträden
representeras av lönn, rönn, björk, alm, ask, asp, sälg och hassel. Närmast Fryken
står en bård av klibbal. Bland alla lövträd återfinns enstaka tallar och grupper av
medelålders granar. Död ved och döende träd finns, men än så länge i måttlig
omfattning. I luckor där solljus når marken växer bl a strätta, brännässlor, skogskovall
och ormbunksväxter. Annars är floran tämligen artfattig.
Nötkråkan har enligt boende i området ett säkert tillhåll i sluttningen. På fågelsidan
i övrigt noterades bl a större hackspett, ringduva, härmsångare, svarthätta, grå
flugsnappare, svartvit flugsnappare, rödvingetrast, entita, stjärtmes och nötväcka.
Genom området går flera små vägar till stugor nere vid stranden. Högre upp i
sluttningen finns stenmurar och rester efter husgrunder.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla naturvärden bör skogsskötseln inriktas på att utveckla värden knutna
till lövträd. Det gäller t ex avverkning av gran och punktvisa röjningsinsatser runt
buketter med hassel.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad - nötkråka
Länsstyrelsen i Värmlands län. Riksintressen rapport 1988:11
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130. Damm vid Mårbacka
Klass:
Motiv:
Area:

x 6631800

y 1355640

4
Bi
0,1 ha

Naturvärdesbedömning
Våtmarker är betydelsefulla i skogs- och odlingslandskapet, både som
vattenreservoarer, för att hindra översvämningar vid kraftiga regn och som naturliga
reningsverk. De är dessutom viktiga uppväxtplatser för många arter och rika på bl a
fåglar och groddjur. Dammen vid Mårbacka är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Mellan Selma Lagerlöfs födelsehem Mårbacka och parkeringsplatsen ligger
”Ruddammen”. Förr användes dammen bl a för skridskoåkning vintertid. Dammen
är cirka 30 m lång och 20 m bred och innehåller idag gott om vattenvegetation. Runt
dammen finns ett bälte med kaveldun och på den öppna vattenytan ligger tätt med
vita näckrosor. De röda näckrosorna som också ska finnas i dammen, blommade
inte vid besöket. Omgivningarna utgörs av parklandskap med gräsmattor och
trädgårdsodlingar. Beskuggningen av vattnet är måttlig. Dammen är värdefull för
groddjur, bl a fångades mindre vattensalamander 2007. Samtidigt konstaterades
riklig förekomst av ruda.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Dammen ligger i
odlingslandskapet och omfattas därför av det generella biotopskyddet.
Inplantering av fisk i lekvatten för salamandrar är förödande för salamandrarna då
larverna utsätts för predation. Rudor och salamandrar kan i vissa fall samexistera,
men endast om fisktätheterna är låga (Niesel & Berglind 2003).
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse Kulturmiljövård K32 - Mårbacka
Läsa mer:
Miljöbalken 7 kap 11§
Förordning (SFS1998:1252) om områdesskydd
Niesel, J. & Berglind, S-Å. 2003 Habitat och hotsituation för större vattensalamander.
Länsstyrelsen Värmland rapport 2003:16
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131. Norra Åsberget
Klass:
Motiv:
Area:

x 6631300

y 1356200

3
Bi
44 ha

Naturvärdesbedömning
I berggrunden inom området finns hyperitinslag vilket ger goda växtbetingelser
och förutsättningar för en intressant flora. Tre nyckelbiotoper med lövträdsvärden
finns i västbranten. På solexponerade klippor växer bl a hällebräcka som listas som
en särskilt skyddsvärd art i bilaga 2 till EU:s habitatdirektiv. Norra Åsberget är av
kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Från parkeringen vid Mårbacka utgår vandringsleden ”Back-Kajsas väg” mot en
torplämning och utkiksplats på Åsbergets topp. Skogsmarken längs leden upp
mot toppen är uppenbarligen mycket bördig för granarna som står i de äldre
skogsbestånden har en imponerande volym. Ställvis finns också inslag av hassel.
Det mesta av skogen utgörs dock av ungskogar och färska kalhyggen.
Strax innan toppen passerar vandringsleden genom ett kalhygge där hällar och
block blivit solexponerade. Här växer gott om blåsippor och getrams. Bland
övriga floranoteringar kan nämnas stor blåklocka, sötvedel, vippärt, vårärt och
skogsknipprot. Hällebräcka konstaterades på två platser 2006. På hyggesmarken
med stinksyska flyger rikligt med den intressanta pantermätaren. Från en bänk på
toppen kan man njuta av den vackra utsikten över klassiska Mårbackadalen. I söder
ses även ett avsnitt av Fryken.
I de branta och blockrika partierna finns en del äldre skog kvar. Tre områden är
klassade som nyckelbiotoper i Skogsstyrelsens inventering. Den gemensamma
nämnaren för nyckelbiotoperna är naturvärden kopplade till lövträdsförekomsten.
Bland rödlistade kryptogamer som påträffats kan nämnas aspgelélav och
kandelabersvamp.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området lämnas för fri utveckling. Röjning kring vissa av
växtplatserna vore önskvärd för floran (i synnerhet hällebräckan) och insektslivet.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 91
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – hällebräcka, kandelabersvamp
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132. Gårdsjösnipan
Klass:
Motiv:
Area:

x 6632805

y 1356500

3
Bi
14 ha

Naturvärdesbedömning
Branten utgör ett representativt exempel på naturtypen 8220 - klippvegetation på
silikatrika bergssluttningar. I branten växer bl a nordisk klipptuss, en mossa som
listas som en särskilt skyddsvärd art i bilaga 2 till EU:s habitatdirektiv. Gårdsjösnipan
är av kommunalt värde för naturvården.
Beskrivning av området
Området utgörs av den mycket branta östsluttningen (Fallet) på västra sidan av
Gårdsjön. Skogen i branten har uppmärksammats i nyckelbiotopsinventeringen.
På aspar växer den rödlistade aspgelélaven och på klippväggarna har hittats den
sällsynta mossan nordisk klipptuss.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området lämnas för fri utveckling. Vid skogsbruksåtgärder i
angränsande områden bör en väl tilltagen skyddszon lämnas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Läsa mer:
Naturvårdsverket, Art- och naturtypsvisa vägledningar – nordisk klipptuss
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133. Fjällbergets västsluttning
Klass:
Motiv:
Area:

x 6635800

y 1355500

3
Bi
15 ha

Naturvärdesbedömning
Branten utgör ett representativt exempel på naturtypen 8220 - klippvegetation på
silikatrika bergssluttningar. I branten växer bl a nordisk klipptuss, en mossa som listas
som en särskilt skyddsvärd art i bilaga 2 till EU:s habitatdirektiv. Branten som också
uppmärksammats i nyckelbiotopsinventeringen är en lämplig miljö för klipphäckande
fåglar. Fjällbergets västsluttning är av kommunalt värde för naturvården.
Beskrivning av området
Intill den uppodlade slätten norr om Mårbacka ligger Fjällbergets branta västsluttning.
Branten är glest tallbevuxen och innehåller flera lodytor och klipphyllor. Vatten sipprar
fram här och där i branten och miljön är ganska fuktig trots det solvända läget. Vid
besöket observerades korp.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För bibehållande
av naturvärden bör området lämnas för fri utveckling. Vid skogsbruksåtgärder i
angränsande områden bör en väl tilltagen skyddszon lämnas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Läsa mer:
Naturvårdsverket, Art- och naturtypsvisa vägledningar – nordisk klipptuss
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134. Gårdsjö
Klass:
Motiv:
Area:

x 6634000

y 1358000

4
G
439 ha

Naturvärdesbedömning
Grusavlagringar som är av lokalt intresse för naturvården. Förutom de geologiska
värdena har objektet visst värde för landskapsbilden.
Beskrivning av området
Ur Bohlin 1986. ”Ned mot Gårdsjön leder en svag sydsluttning som kuperas er
påtagligt i O-V riktning av flera mindre höjder med relativt väl sluttande sidor. Det
är på de här sidorna, åt O och V, som ett väl utvecklat och vackert system av
skvalrännor finns. På flera ställen finns också tvärgående slukrännor.
Miljön i området är olika typer av barrskogar som t ex planterade ungskogar, tallskog
av lavtyp, granskog av blåbärs- och lågörttyp. Skogarna är alla välskötta och ej
av högre ålder. Tallmarkerna är koncentrerade till de blockiga partierna i själva
rännorna”.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 80
Läsa mer:

280

135. Botten och Falla
Klass:
Motiv:
Area:

x 6636200

y 1359000

1
Bi, K
13 ha

Naturvärdesbedömning
Områdets gräsmarker innehåller art- och individrika växtsamhällen och utgör
representativa exempel på naturtypen 6510 – slåtterängar i låglandet. I floran
påträffas ett flertal arter som indikerar långvarig hävd t ex låsbräken, slåtterfibbla,
ängsklocka, ormrot och prästkrage. Förekomsten av den rödlistade ängsfjärilen
allmän metallvingesvärmare stärker naturvärdet ytterligare. Ängs- och betesmarkerna
vid Botten är av riksintresse för naturvården.
Beskrivning av området
Botten och Falla utgörs av två representativa och väl bevarade gårdar i skogsbygden
i östra delen av Sunne kommun. Kring gårdarna finns ängar i form hackslått
och naturbetesmarker i form av öppen hagmark och björkhage. Vid ängs- och
betesmarksinventeringen 2002-2004 konstaterades att ängsskötsel bedrivs på de
små åkrarna men att hackslåtten däremellan håller på att växa igen.
1980 gjordes fynd av den mycket sällsynta arten topplåsbräken. Arten har eftersökts
därefter utan att återfinnas. Samma förhållande gäller för rutlåsbräken som senast
sågs i området 1994.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden bör ängarna hävdas genom slåtter med skärande
redskap följt av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar
samt undantas från gödselpåverkan. Området ingår i Länsstyrelsens program för
bevarande av odlingslandskapts natur- och kulturmiljövärden (objekt nr 66-14).
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse Naturvård N69 Botten-Falla
Länsstyrelsen 1994. Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004. Ängs- och betesmarksinventering
Läsa mer:
ArtDatabanken artfaktablad – topplåsbräken
ArtDatabanken artfaktablad – rutlåsbräken
Värmlandsfloran nr 1 2003
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136. Åsen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6634950

y 1359250

3
Bi, K
2,9 ha

Naturvärdesbedömning
Områdets gräsmarker utgör representativa exempel på naturtypen 6510
– slåtterängar i låglandet. Förekomst av den rödlistade ängsfjärilen allmän
metallvingesvärmare stärker naturvärdet ytterligare. Ängsmarkerna vid Åsen är av
kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Den kuperade miljön vid Åsen gör området mycket vackert och idylliskt.
Markförhållande varierar från fuktigt intill fuktdrågen i svackan till torrt intill hällar i den
soliga sluttningen. Gräsmarkerna utgörs av flera små åkrar insprängda i hackslåtten.
Området är välhävdat och ängarna innehåller bl a blåsuga, borsttistel, hirsstarr,
kattfot, klasefibbla, gråfibbla, gökärt, ormrot, prästkrage, stagg och skogsnäva.
Förutsättningar finns för en intressant fjärilsfauna. Bland påträffade arter kan nämnas
pantermätare, prydlig pärlemorfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril, gulbrokigt slåtterfly,
hagtornsfjäril, makaonfjäril, allmän metallvingesvärmare, skogsnätfjäril, sotnätfjäril,
smultronvisslare och slåttergräsfjäril.
I södra delen finns lämningar efter ”Laggåssätern”. I omgivningarna finns husgrunder,
odlingsrösen och buskar i form av syrén, humle, krusbär och en.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden bör ängarna hävdas genom slåtter med skärande
redskap följt av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt
undantas från gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 81
Länsstyrelsen 1994. Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004. Ängs- och betesmarksinventering
Läsa mer:
ArtDatabanken artfaktablad – allmän metallvingesvärmare
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137. Skogsområde väster om Rannsjötorp x 6637200
Klass:
Motiv:
Area:

y 1361250

3
Bi
32 ha

Naturvärdesbedömning
Västra delen av skogsområdet ingår i ett större sammanhängande stråk med
hyperitberggrund. Österut finns ett relativt stort (15 hektar) sammanhängande
barrskogsområde med naturskogskvalitéer. Här finns gott om grova träd, död ved
och en värdefull kryptogamflora. Området är värdefullt som restbiotop i ett annars
hårt brukat och lövträdsfattigt landskap. Skogsområdet väster om Rannsjötorp är av
kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Skogslandskapet i omgivningarna präglas av skogsbruk och det finns gott om
kalhyggen. Landskapet är kuperat och ger ändå en känsla av vildmark. Av spår i
snön att döma är området viltrikt. Vid besöket fanns rikligt med spår efter älg, rådjur,
hare och ekorre. Rovdjuren var också välrepresenterade av räv, mård och lodjur.
Fågelfaunan innehåller typiska skogsarter som t ex orre, spillkråka, korp, tofsmes,
talltita och mindre korsnäbb. Västbranten 1 km väster om Rannsjötorp ligger inom
hyperitstråket och omnämns i flera sammanhang som en fin floralokal. I det varma
västläget växer bl a skogsknipprot, vårärt och vippärt. I östra delen finns en relativt
opåverkad barrskog med naturskogskvalitéer.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Området saknar
formellt skydd.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 83
Läsa mer:
Värmlandsfloran 2-93
Nyckelbiotopsinventering
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138. Björkallé vid Gårdsjö
Klass:
Motiv:
Area:

x 6630500

y 1358700

4
Bi; K
6,4 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet består av en björkallé med ett flertal döda och döende, relativt grova träd.
Flera av träden har håligheter. Allén är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Söder om Gårdsjö herrgård finns en cirka 300 meter lång dubbelsidig allé som till
största delen består av björkar.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Björkarna intill
står i alléformation och omfattas därför av det generella biotopskyddet.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Biotopskydd
Läsa mer:
Miljöbalken 7 kap 11§
Förordning (SFS1998:1252) om områdesskydd
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139. Gårdsjöälven
Klass:
Motiv:
Area:

x 6629000

y 1359300

2
Bi
x ha

Naturvärdesbedömning
Gårdsjöälven utgör lekområde för öring och har en i övrigt mycket skyddsvärd
vattenfauna. I älvens närmaste omgivningar finns lövträdsrika skogsbestånd av
betydelse för fågellivet samt inslag av ängsmark av betydelse för traktens insektsliv.
Området är av regionalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Gårdsjön, högst uppe i det beskrivna området, är en relativt näringsfattig sjö. Vid
sjöns nordöstra sida finns en del jordbruksmark, annars omges sjön av blandskogar.
Vid sjöns utlopp finns en mindre kraftstation som utgör ett definitivt vandringshinder.
Gårdsjön kalkas och pH har sedan 1995 legat stadigt över 6,5.
Gårdsjöälven avvattnar Gårdsjön och mynnar efter cirka 6 km i Visten. Älven
passerar genom skogsmark, odlingsmark och igenväxta lövträdsrika f d
odlingsmarker. Långa avsnitt av de lövträdsrika omgivningarna är klassade som
naturvärdesobjekt i nyckelbiotopsinventeringen.
Den övre delen av älven är forsande och strömmande. Längre ner mot Visten blir
älven mer lugnflytande och vid utloppet till Visten kanallik där älven rinner genom
odlingsmarker. Vid provfiske i Gårdsjöälven år 2000 konstaterades en god öringstam
och bottenfaunaundersökningar visar på obetydlig försurningspåverkan. I älven finns
också stensimpa, en fiskart som listas som särskilt skyddsvärd i bilaga 2 till EU:s
habitatdirektiv.
Från öster ansluter den mindre Bogerudsälven. Gårdsjöälven rinner här en
betydande sträcka genom myrmarker och längs östra sidan växer sumpskogar med
gott om döda björkar. Detta område hyser höga naturvärden och utnyttjas frekvent
av hackspettar och arter som t ex entita, stjärtmes och gärdsmyg. Intill vägen finns
också igenväxande åkermark som nu har en högörtsflora av t ex älggräs, borsttistel,
kärrtistel, midsommarblomster, humleblomster, måror och hundloka. Här påträffades
gott om fjärilar, bl a de rödlistade arterna sotnätfjäril, violettkantad guldvinge och
allmän metallvingesvärmare samt rödhalsad lavspinnare (få fynd i Värmland tidigare)
och midsommarblåvinge.
Skacksjön är en näringsfattig skogssjö. I omgivningarna förekommer inslag av
myrmarker. Skacksjöälven är ett 2,5 km långt vattendrag som avvattnar Skacksjön
och mynnar i Gårdsjöälven. Utmed älvsträckan finns gott om spår av mänsklig
aktivitet, bl a rester efter en kvarn. Stenar har lyfts och lagts utmed stränderna så att
älven på kortare sträckor har karaktären av en kanal. Närmast Skacksjön är älven
lugnflytande och rinner genom jordbruksmark. I älvens mellersta och nedre delar
finns strömmande vatten och små fall.
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Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För det värdefulla
vattenekosystemet är det förutom en god vattenkvalitet viktigt att vandringsvägarna
hålls fria, att lek- och uppväxtmiljöer finns för fiskarterna, och att omgivningarna
innehåller skuggande lövträd. Vid skogsbruksåtgärder i angränsande områden
bör en väl tilltagen skyddszon lämnas. Särskild uppmärksamhet bör riktas på att
minimera risken för körskador. Hänsyn till vattenmiljön måste också iakttas vid
underhållsarbete av vägar och broar. Delar av omgivningarna i den nedre delen
utgörs av odlingsmark. Vikigt att hänsyn tas i jordbruket så att gödning och andra
ämnen (t ex bekämpningsmedel) inte når vattendraget. Tunga betesdjur kan skada
bottnarna, dels genom trampskador, dels genom erosion och slamning.
Gårdsjöälven ingår i det Norsk/Svenska kärnområdet för flodkräfta. Skacksjöns
FVOF och Gårdsjöns FVOF har gått samman och bildat ett skötselområde för att
gemensamt bevara det bestånd av flodkräfta som finns inom området. Samarbetet
innehåller bl a inventeringar, biotopvård, minkjakt samt information för att förhindra
illegal inplantering av signalkräftor och spridning av kräftpest.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 92
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad - flodkräfta
Länsstyrelsen i Värmlands län 2002. Rapport 2002:9 Elfiskeundersökningar i
försurade och kalkade vattendrag 2000-2001.
Hushållningssällskapet i Värmland. Projekt Astacus. Norsk/Svenska kärnområdet för
flodkräfta ”Gårdsjöälven”.
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140. Medskogsdammen
Klass:
Motiv:
Area:

x 6628350

y 1362350

3
Bi
0,9 ha

Naturvärdesbedömning
Dammen vid Medskog är värdefull för fågellivet. Området är av lokalt intresse för
naturvården.
Beskrivning av området
Objektet består av en gårdsnära medelstor damm i anslutning till Medskogs
vandrarhem och konferensanläggning. Vid besök i april 2007 noterades
svarthakedopping 5 ex, sångsvan 1 par, gräsand och knipa. Svarthakedopping
konstaterades häcka (2-3 par) för första gången i dammen 2005, en av få kända
häckplatser för arten i Värmland. Sångsvan häckar också i dammen.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Inplantering av
fisk skulle missgynna svarthakedoppingen som då skulle få konkurrens om födan.
Groddjur (dammen är en potentiell lokal för salamander) skulle också missgynnas av
höga fisktätheter.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Läsa mer:
Värmlandsornitologen nr 1 2006, Fågelrapport i Värmland 2005
ArtDatabanken, artfaktablad - svarthakedopping
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141. Visten
Klass:
Motiv:
Area:

x 6642800

y 1331300

3
Bi; F
873 ha

Naturvärdesbedömning
Vistens har en mycket bra vattenkvalitet och sjön fungerar som vattentäkt för
Forshaga kommun. Sjön har biologiska värden (värdefull fiskfauna, fågelliv mm)
och är dessutom av stor betydelse för friluftslivet (bad, fritidsfiske mm). Visten är av
kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Visten är en stor oligotrof sjö som delas av flera kommuner varav en mindre del
ligger inom Sunne kommun. Sjön är 14 km lång och delas på mitten av Västbynäset.
Det mesta av omgivningarna utgörs av skogsmark. Bitvis finns avsnitt med fritidshus
samt små gårdar.
Fritidsfisket i Visten är omfattande och tidigare har sjön haft flera yrkesverksamma
fiskare där bl a siklöjefisket varit av ekonomisk betydelse. Visten har en värdefull
storöringstam (se även objektet Gårdsjöälven). De glacialrelikta kräftdjuren mysis
relicta och pallasea quadrispinosa finns också i sjön.
Sjöns fågelfauna innehåller bl a häckande storlom. På sensommaren och hösten kan
lommarna ses i grupper om flera tiotal. Smålom och fiskgjuse från intilliggande revir
fiskar regelbundet i sjön. Lärkfalk häckar på öarna och ses regelbundet jaga sländor
utmed stränderna. Gråtrutar, fiskmåsar och fisktärnor hör också till sommarbilden.
På senhösten (och även isfria vintrar) är Visten en viktig uppsamlingsplats för
skäggdopping.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 97
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmland. Rapport 2004:20 Bottenfauna i Värmlands län
Länsstyrelsen i Värmland. Rapport 2002:4 Glacialrelikta kräftdjur i Värmlands län
2001
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142. Höjdberget
Klass:
Motiv:
Area:

x 6650908

y 1358145

3
Bi
33 ha

Naturvärdesbedömning
Objektet ligger på hyperitberggrund vilket skapar förutsättningar för ett intressant
djur- och växtliv. Delar av granskogen i sluttningen har ett örtrikt fältskikt och utgör
representativa exempel på naturtypen 9050 – örtrika granskogar. Här har också
påträffats grön sköldmossa, en art som listas som särskilt skyddsvärd i bilaga 2 till
EU:s habitatdirektiv. Höjdberget är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av Höjdbergets östsluttning som är brant och ställvis stupartad.
Granen dominerar sett över hela området men här och var finns inslag av t ex asp
och hassel. 10 ha av branten är klassad som naturvärdesobjekt i Skogsstyrelsens
inventering. Längre ner i sluttningen finns två nyckelbiotoper; en kalkbarrskog (2,1
ha med bl a grön sköldmossa) och en aspskog (0,5 ha med bl a aspgelélav). I listan
över påträffade kärlväxter finns en rad rikmarksarter bl a sötvedel, skogsvicker,
vårärt, underviol och stinknäva.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 96
Brelin I. 1973. Översiktlig naturvårdsinventering i Sunne kommun, objekt nr 3
Skogsstyrelsen nyckelbiotopsinventering
Läsa mer:
ArtDatabanken artfaktablad – grön sköldmossa
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143. Bössviken
Klass:
Motiv:
Area:

x 6619350

y 1357800

4
Bi
3,9 ha

Naturvärdesbedömning
Området består av betesmarker och är av lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av tämligen svagt hävdade betesmarker i västsluttning på båda sidor
av grusvägen ut mot Bössviken. Idag betas området av ett 10-tal får. I östra delen,
närmast ladugården växer täta snår av brännässlor och tistlar. I väster har området
karaktär av fuktäng med tuvor av tåg. Vägkanterna längs vägen ut mot Bössviken
är artrika och det är kanske här de högst naturvärdena finns i dagsläget. Här
växer bl a gökärt, kråkvicker, fyrkantig johannesört, backnejlika, rödklint, gullklöver,
kungsljus, röllika, strätta, gråbo, måror, fibblor, rödklöver, renfana, liten blåklocka,
nysört, hundloka, åkervädd och rikligt med tistlar (åker-, kärr-, borst- och vägtistel).
Denna miljö är viktig som nektarkälla för traktens insektsliv. På fjärilssidan noterades
silverblåvinge, skogsnätfjäril och tämligen rikligt med slåttergräsfjäril. Norr om vägen,
i enbuskmarkerna, häckar bl a törnskata.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. För att bibehålla
och utveckla områdets naturvärden bör området hävdas genom bete eller slåtter med
skärande redskap följt av höbärgning, hållas fritt från inväxande barrträd, sly och buskar samt undantas från gödselpåverkan.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Riksintresse med geografiska bestämmelser G3 - Fryksdalen
Länsstyrelsen 1994 Ängar och Hagar i Värmlands län
Länsstyrelsen 2002-2004 Ängs- och betesmarksinventering
Läsa mer:
Länsstyrelsen i Värmlands län, Riksintressen rapport 1988:11
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144. Stora Bonäs
Klass:
Motiv:
Area:

x 6619495

y 1359260

4
Bi
1,1 ha

Naturvärdesbedömning
I vägkanten och kring en åkerholme vid Stora Bonäs finns en intressant och
skyddsvärd flora, bl a riklig förekomst av den rödlistade skogsklockan. Området är av
lokalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en liten gnejskulle som delas mitt på av en grusväg. Söder om
vägen går kullen ut i en åker. Kullen, som där mest liknar en åkerholme, håller på att
växa igen med lövsly. I kanterna växer snår av hallon och björnbär. I diket norr om
vägen växer rikligt med skogsklockor. Räknade snabbt till 100 ex. Skogsklockor finns
här och var i diket ända upp mot Bonäs gård, men de största grupperna finns inom
det inringade området. I diket och i dikeskanten växer också bl a åkervädd, fyrkantig
johannesört, flockfibbla, kråkvicker och täta snår av björnbär. Österut finns öppna
betesmarker. På fjärilssidan noterade slåttergräsfjäril och silverblåvinge.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Skogsklockan
är en solälskande art och lokalerna bör hållas öppna, men arten kan missgynnas av
alltför intensiv hävd. Vägkantsslåttern bör anpassas så skogsklockan hinner blomma
och sätta frö innan slåttern.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Bohlin J. 1986. Naturinventering av Sunne kommun, objekt nr 95
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad - skogsklocka
Värmlandsfloran nr 1 2005
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145. Knutserudshöjden
Klass:
Motiv:
Area:

x 6619800

y 1362000

3
Bi
26 ha

Naturvärdesbedömning
I berggrunden inom området finns hyperitinslag vilket ger goda växtbetingelser och
förutsättningar för en intressant flora. I den branta och soliga miljön i södra delen
växer bl a hällebräcka som listas som en särskilt skyddsvärd art i bilaga 2 till EU:s
habitatdirektiv. Knutserudshöjden är av kommunalt intresse för naturvården.
Beskrivning av området
Området består av en skogklädd höjd med Knutserudshöjden i söder och
Kopphålshöjden i norr. Till allra största delen består området av unga till medelålders
granbestånd med relativt låg andel lövträd. På toppen och ställvis i de brantaste
partierna finns dock avsnitt med äldre skog. I sydostsluttningen av Knutserudshöjden
har ett litet skogsområde klassats som naturvärdesobjekt i Skogsstyrelsens
inventering. Södra delen av Knutserudshöjden och den smala bergryggen söderut
avverkades för några år sedan. Här står nu glest med tallar och lövträd som asp
och björk. I de solexponerade blockmarkerna i sydsluttningen har påträffats bl a
hällebräcka, sötvedel, berberis och skogsklocka. I det varma söderläget har även
svedjenävans (2005) frön grott.
Hällebräckanoteringar 2007
6619628-1361879, 11 ex
6619628-1361894, 8 ex
6619632-1361911, 6 ex
6619636-1361914, 2 ex
6619610-1361912, 1 ex
6619603-1361966, 6 ex
6619604-1361969, 20 ex
6619605-1361991, 2 ex
6619625-1361921, 1 ex
6619664-1361817, 16 ex
6619646-1361803, 23 ex
6619640-1361804, 50 ex
Fågelfaunan är inte närmare studerad. Vid vinterbesöket påträffades bl a korp, större
hackspett, mindre korsnäbb, tofsmes, talltita och kungsfågel. Från hyggesmarken
i söder lyfte en ung kungsörn som suttit och ätit på ett utlagt kadaver. Vid besök i
maj konstaterades häckning av spillkråka i en asp. I övrigt hördes bl a gröngöling,
göktyta, rödstjärt, dubbeltrast och trädpiplärka. På det örtrika hygget påträffades
smultronvisslare och klöverblåvinge.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Hällebräckans
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växtplatser i sydsluttningen kommer inom några år att bli alltför skuggiga då ny skog
växer upp. Röjning kring växtplatserna vore önskvärd för floran och insektslivet.
Skyddsstatus, inventeringar mm
Skogsstyrelsen Nyckelbiotopsinventering, Naturvärdesobjekt finns inom området
Läsa mer:
ArtDatabanken, artfaktablad – hällebräcka
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