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 2015-03-18 Dnr 511-8851-13 

Förord 

Stora delar av Västernorrlands kustområden domineras av öppna 
hällmarker, en naturtyp som överlag är dåligt dokumenterad vad gäller 
naturvärden. Vi känner dock till att det här är områden som ofta undgått 
mänsklig exploatering, och som idag utgör viktiga livsmiljöer för många 
växt- och djurarter. Ett sådant exempel är den starkt hotade 
jättepraktbaggen. En tre centimeter lång värmeälskande skalbagge, som är 
helt beroende av den solexponerade gamla döda ved som hällmarkerna 
erbjuder. Den befarades vara utdöd från landet när den vid inventeringar 
2007 helt oväntat påträffades i Skuleskogens nationalpark, långt från 
tidigare kända fyndplatser södra Sverige. Jättepraktbaggen kan stå som 
symbol för behovet av att uppmärksamma och bevara denna förbisedda 
naturtyp. 

Inventeringen, som presenteras i denna rapport, förbättrar kunskapsläget 
kring hällmarksskogar utmed ångermanlandskusten, och lägger en grund 
för fortsatta inventeringar. Förhoppningsvis kan denna och framtida 
inventeringar av hällmarker utgöra viktiga underlag vid fysisk planering av 
olika slag. 

Tack till Lena Högberg och Åsa Michold på Skogsstyrelsen som hjälpte till 
att skatta andelen impediment inom de besökta områdena. 

 

 

Torbjörn Engberg  
Enhetschef   
Enheten för skyddad natur 
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Sammanfattning 
Kustnära hällmarker i Västernorrland utgör generellt sett en dåligt 
dokumenterad naturmiljö där det av erfarenhet är känt att det finns delar 
med höga naturvärden. Syftet med denna inventering var att inventera och 
rangordna ett urval av hällmarksskogar med avseende på skogliga 
naturvärden. Ett stickprov av 26 lokaler, både skyddade och oskyddade, 
valdes ut och besöktes under sommaren 2011 samt enstaka objekt 2013. Vid 
fältbesöken låg fokus främst på att inventera och beskriva skogliga 
strukturer som gamla träd, grova träd, lågor, torrakor med mera. För varje 
område har så kallade värdekärnor avgränsats. Värdekärnorna har fler av 
de ovan beskrivna skogliga strukturerna och ett högre naturvärde än 
omgivande mark. 

Inventeringen visar att det finns en hög andel tallskog med högt naturvärde 
på kustnära hällmarker i Västernorrlands län. Medelvärdet för andelen 
värdekärna på de inventerade hällmarksimpedimenten var 27 procent. Det 
kan jämföras med andelen nyckelbiotoper i den produktiva skogen som 
ligger på knappt 1 procent i länet. 

Den förhållandevis stora förekomsten av ytor med höga naturvärden visar 
att det finns ett behov av ytterligare inventeringar av kustnära hällmarker. 
Jämfört med annan skogsmark saknar hällmarker nästan helst 
dokumentation av skogliga naturvärden. Sådan information torde utgöra 
ett viktigt underlag, inte minst vid fysisk exploatering. Höga skogliga 
värden kan också motivera olika former av områdesskydd liksom en 
skärpning av det nuvarande generella skyddet av hällmarksmiljöer i 
skogsvårdslagen.  

Rangordning och kategorisering av områden är författarens egna ord och 
utgör inget ställningstagande från länsstyrelsens sida. 
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Inledning 
Av erfarenhet är det känt att länets kustnära hällmarkstallskogar vid en 
jämförelse med den produktiva skogsmarken i delar hyser förhållandevis 
hög frekvens av bevarandebiologiskt värdefulla strukturer. Det gäller 
exempelvis gamla träd, företrädesvis tall, och död ved i glesa, 
solexponerade lägen. Hur mycket sådan hällmark med höga skogliga 
naturvärden som finns är dock inte känt och inte heller var de är belägna. 

Den ställvis goda förekomsten av naturvärdesstrukturer beror till del på att 
avverkning av hällmarksimpediment numera delvis inte är tillåten enligt 
skogsvårdslagen. Vidare är hällmarkerna längs länets kust ofta 
svårtillgängliga på grund av den bryska topografin, inte minst längs den 
ångermanländska brantkusten. Sammantaget gör dessa förhållanden 
hällmarkerna ekonomiskt ofördelaktiga, och de centrala delarna av 
hällmarkerna undgår vanligen avverkning. 

Glesa, solexponerade tallskogar med död tallved utgör ur ett skogligt 
naturvårdsperspektiv, en generellt sett skogsbiologiskt viktig naturtyp. De 
glesa hällmarkstallskogarna utgör ett specialfall av sådana skogar med sin 
låga produktivitet. Trots de karga förhållandena utgör 
hällmarksimpediment viktiga livsmiljöer för vissa organismer, exempelvis 
flera arter vedlevande skalbaggar (Cederberg m fl. 1997, Nitare 2011). 

Bland annat på grund av att hällmarkerna klassas som impediment har 
Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering endast i mycket begränsad 
omfattning berört denna naturtyp i Västernorrlands län. Fältinsatser har av 
naturliga skäl riktats till produktiv skogsmark. 

År 2007 lät länsstyrelsen genomföra entomologiska inventeringar i länet, 
varvid den då akut hotade insekten jättepraktbagge Chalcophora mariana 
påträffades i Skuleskogens nationalpark. Dessförinnan ansågs det oklart om 
huruvida arten överhuvudtaget fanns kvar i landet (Ehnström 2005). Arten 
inventerades mer noggrant under de följande åren och finns numera på 
några lokaler i och kring nationalparken. Under åren 2011-2013 
konstaterades arten finnas även på Hornslandet i Hälsingland, och dessa 
två förekomstområden utgör så vitt känt de enda i landet. Därtill finns 
ytterligare några lokaler längs Ångermanlandskusten med ett fåtal, gamla 
kläckhål, som av allt att döma vittnar om numera utgångna lokaler 
(Marklund & Marklund 2010, Ehnström & Bader 2013). Alla dessa lokaler 
återfinns i hällmarkstallskogar. 

I det förslag till åtgärdsprogram för jättepraktbagge som färdigställdes 
2013, anges som en åtgärd att inventera potentiella livsmiljöer för arten. På 
längre sikt bör de värdefullaste objekten skyddas på något sätt som 
potentiella framtida lokaler för arten (Ehnström & Bader 2013).  

Sammantaget utgör länets kustnära hällmarker en dåligt dokumenterad 
naturmiljö, där det av erfarenhet är känt att det generellt sett finns delar 
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med höga skogliga naturvärden. Däremot är inte omfattningen av sådana 
naturskogsmiljöer känd, och de enskilda objekten är inte identifierade. 
Sålunda finns ett behov av att naturvärdesinventera dessa miljöer, för att ta 
fram vederhäftigt underlagsmaterial som kan användas inom exempelvis 
fysisk samhällsplanering. Därtill utgör dylika inventeringar en del i ovan 
nämnda åtgärdsprogram för den starkt hotade arten jättepraktbagge. 

 

Syfte 
Syftet med inventeringen är att med avseende på skogliga naturvärden, 
inventera och rangordna ett urval av hällmarkstallskogar för att förbättra 
kunskapsläget kring dessa miljöer i den ångermanländska delen av länets 
kust. Inventeringen görs som en pilotstudie, med ett stickprov av lokaler, 
utan ambition att beskriva länets hela hällmarksyta. Inventeringen ska 
kunna ligga till grund för fortsatta inventeringar, bland annat genom att ge 
en uppfattning om omfattningen av områden med höga naturvärden för 
denna naturtyp. Resultatet ska även vara relevant för åtgärdsprogrammet 
för den hotade arten jättepraktbagge. 
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Metod 
Inom ramen för åtgärdsprogrammet för den starkt hotade arten 
jättepraktbagge (Ehnström & Bader 2013) har solexponerade hällmarker, 
det vill säga potentiell livsmiljö för jättepraktbagge, sökts ut längs länets 
kust (figur 1). Denna utsökning baseras på höjd- och exponeringsdata för 
platser där jättepraktbagge har påträffats. Lågt belägna, strandnära, 
tallskogar faller inte ut i utsökningen på grund av det höjdkriterium som 
använts, vilket innebär att ytterligare i övrigt lämplig miljö än vad som 
framgår av figur 1 finns i framför allt de södra delarna av länet. På grund av 
detta, samt närheten till förekomster av jättepraktbagge och behovet att 
begränsa inventeringens omfattning, har denna inventering genomförts 
längs norra delen av länets kust. 

 
Figur 1. Utsökning av solexponerade hällmarker längs Västernorrlands läns kust (öster om 
den blå linjen). Rödgula områden utgör koncentrationer av hällmarkstallskog 25–180 meter 
över havet och i exponering 80–210 (dvs. ung. ost–sydväst). Till grund för analysen ligger 
digitalt höjd- och exponeringsdata, samt naturtypskarteringen KNAS (Metria). 
Svartmarkerade ytor bedömdes som intressanta att inventera. I det slutgiltiga urvalet av 
områden besöktes dock inte alla av dessa. Lilastreckad cirkel anger kärnområdet för arten 
jättepraktbagge. (Kartan återfinns i figur 11 i Ehnström & Bader 2013.) 
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Fältinventeringen genomfördes under perioden 28/6-2011–28/8-2011 och 
omfattade totalt 21 fältdagar. Därtill gjordes kompletterande fältbesök på 
Södra Ulvön och södra delen av Mjältön under sommaren 2013. Vid 
fältbesöken har fokus legat på att inventera och beskriva skogliga strukturer 
som gamla träd, grova träd, lågor, torrakor, brandspår, spår av skogsbruk, 
samt solexponerade förhållanden. De delar av hällmarkerna som bedömts 
ha större mängd av dessa skogliga strukturer jämfört med andra hällmarker 
har benämnts värdekärna och avgränsats på karta.  

För att ge ett ungefärligt mått och en så enhetlig bedömning som möjligt på 
hur mycket död ved och gamla träd som finns i området har orden 
sparsamt, måttligt och rikligt använts. Sparsamt har använts för områden 
där man ser 1-2 gamla träd, lågor eller torrakor när man ser sig om från en 
given punkt. Vid måttliga mängder kan man i stort sett alltid se 3-4 gamla 
träd eller lågor/torrakor. Vid rikliga mängder ser man minst 5 gamla träd 
eller lågor/torrakor.  Det är delvis en subjektiv bedömning och kan variera 
något beroende på terräng och hur öppen hällmarken är. 

Definitionen av en ”gammal tall” i inventeringen är att den är 
spärrgrenig/knotig, ibland med grov stam, har grov skorplik barkstruktur 
och en uppskattad ålder på 200 år eller mer. Ibland används ordet 
utvecklingsmark i beskrivningen och betecknar då ett hällmarksområde 
som inom 50-100 år har potential att utveckla de kvalitéer som 
kännetecknar en värdekärna.  

Arter har inte systematiskt eftersökts men noterats när de påträffats. Alla 
artfynd har rapporterats till artportalen.se. Sedan tidigare kända kläckhål 
av jättepraktbagge har besökts och mätts. Mätningarna genomfördes inom 
ramen för åtgärdsprogrammet (Ehnström & Bader 2013, sid 13-14, figur 5).  
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Inventerade områden - Översiktskarta 
Figur 2 och 3 visar var de 26 inventerade områdena ligger. Hela 
inventeringsområdet längs den ångermanländska kusten sträcker sig från 
Häggdånger i söder till Köpmanholmen i norr. Totalt är de inventerade 
områdenas yta cirka 2880 hektar. 

 

 

Figur 2. Översiktskarta för norra inventeringsområdet. 
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Figur 3. Översiktskarta för södra inventeringsområdet. 
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Resultat 
Varje fältbesökt område har beskrivits i text med fokus på ovan nämnda 
kriterier såsom trädskikt, död ved, spår av huggningar, spår av brand och så 
vidare. Rödlistade arter som påträffats i samband med denna inventering 
samt äldre fynd inom området har noterats i den beskrivande texten. 
Rödlistekategorierna är angivna i texten som en förkortning där NT=Nära 
hotad, VU=Sårbar, EN=Starkt hotad och CR=Akut hotad enligt 2010 års 
rödlista. 

I tabell 1 nedan rangordnas alla inventerade objekt efter naturvärden med 
avseende på skogliga hällmarksvärden och ges en Ranking, där 1 är högsta 
värde. För att bedöma ranking har inventeraren bedömt värdekärnornas 
naturvärden, det vill säga skogliga strukturer som gamla träd, grova träd, 
lågor, torrakor, brandspår, spår av skogsbruk samt solexponerade 
förhållanden.  

Kategori anger om huruvida objektet eventuellt skulle kunna prioriteras 
för någon form av områdesskydd. En sammanvägd bedömning har gjorts 
inte bara av värdekärnans naturvärden utan också dess storlek samt 
eventuell närhet till andra hällmarksobjekt med höga naturvärden. 
Bedömningen väger dock inte in exempelvis hot mot området. Sålunda 
utgör denna kategorisering inte ett slutligt ställningstagande av 
länsstyrelsen kring skydd eller inte. Ett sådant ställningstagande måste ta 
hänsyn även till andra objekt som inte redovisas i denna rapport, och 
förutsättningar i övrigt för ett ställningstagande varierar över tid. Kategori 
A utgörs av objekt där naturvärdena är så höga att de skulle kunna motivera 
ett skydd i form av naturreservat. Kategori B utgörs av objekt med något 
lägre naturvärden och där dessa värden skulle kunna motivera att skydda 
en del av värdekärnorna, till exempel som biotopskyddsområde eller 
naturvårdsavtal. Objekten i kategori C bedömer länsstyrelsen hålla sådana 
värden som under dagens förutsättningar inte motiverar skydd med 
avseende på enbart skogliga hällmarksvärden.  

Notera att Rävsön har en lägre ranking än vissa högre kategoriserade 
objekt. Det beror på att det generella värdet av hällmarkerna inte rankas så 
högt, men om värdet av det brandfält som finns inom området vägs in lyfts 
det upp en kategori och skulle eventuellt kunna prioriteras för någon form 
av skydd. Både ranking och kategorisering är baserade enbart på skogliga 
hällmarksvärden vilket innebär att det kan finnas andra värden inom lågt 
rankade objekt, till exempel friluftsvärden, enstaka rödlistade arter eller 
värden knutna till annan naturtyp. 

Alla enskilda värdekärnor i inventeringen har höga naturvärden, även de 
som ingår i områden med totalt sett låg ranking eller låg kategorisering. 
Areal värdekärna och utbredning redovisas vid områdesbeskrivningen för 
respektive område. Arealer redovisas även i tabellform i bilaga 1.  
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Tabell 1. Inventerade objekt. I kolumnen ”Ranking” har områdena delats in i 7 olika 
grupper som baseras på förekomst av naturvärden där områden med ranking 1 har högst 
naturvärde med avseende på hällmarker. Områden med lika höga värden har fått samma 
ranking. I kolumnen ”Kategori” har områden delats in efter potentiellt skyddsvärde. NP, NR 
och NVA betyder att området redan är skyddat som nationalpark, naturreservat eller 
naturvårdsavtal. Kategori A utgörs av objekt där naturvärdena är så höga att de under 
dagens förutsättningar skulle kunna motivera ett skydd i form av naturreservat. Kategori B 
utgörs av objekt med något lägre naturvärden och där dessa värden skulle kunna motivera 
att skydda en del av värdekärnorna, till exempel som biotopskyddsområde eller 
naturvårdsavtal. Objekten i kategori C bedömer vi hålla sådana värden som under dagens 
förutsättningar inte motiverar skydd med avseende på enbart skogliga hällmarksvärden. 
Observera att klassningarna inte utgör ett slutligt ställningstagande av länsstyrelsen kring 
eventuellt områdesskydd.  

 

 

 

Namn Ranking Kategori
Skuleskogens nationalpark 1 NP
Fanön 2 A
Gropberget 2 A
Södra Ulvön 2 A
Sund 2 NVA
Gårdberget 3 B
Porsmyrberget 3 B
Rödnäsberget 3 B
Vårdkallberget 3 B
Hummelviks NR 3 NR
Rävsön 4 A
Flögberget 4 B
Långtoberget 4 B
Valkallen 4 B
Balesudden NR Väster 4 NR
Gyltberget 5 B
Mjältön (södra) 5 B
Fälleberget 6 B
Mossaberget branten 6 B
Bjestoberget 6 C
Förberget 6 C
Hultomsberget 6 C
Malarna 6 C
Trollarviksberget 7 C
Vittjärnen 7 C
Rammberget 8 C
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Balesuddens naturreservat 
Kategori: NR (Naturreservat) 
Ranking: 4 
Inventerad areal: 242 ha 
Areal värdekärna: 36 ha 
 
Balesuddens naturreservat ligger i Örnsköldsviks kommun och består av ett 
cirka 900 hektar stort kustnära skog- och hällmarkslandskap. Under 
inventeringen besöktes endast den västra delen av området som innefattar 
Täcksberget, Täcksklippen och hällmarkerna väster om Sör-Balesviken. 
Denna del är cirka 370 hektar. Den östra delen av reservatet, där cirka 40 
hektar skog brann sommaren 2008, besöktes inte under denna inventering. 

 
Foto 1. Vy mot värdekärnan norr om Täckstjärnen i Balesuddens naturreservat.  
 
 
Hela det besökta området är mosaikartat med omväxlande 
hällmarkstallskog på höjderna och granskog i svackorna. Värdekärnor med 
avseende på hällmark finns främst i de centrala delarna. Mest död ved och 
gamla träd finns kring Täckstjärnen och vid Täcksklippen. Spår av 
plockhuggning finns i hela området, även i värdekärnorna. I vissa delar är 
trädskiktet likåldrigt och det finns endast sparsamt med riktigt gamla träd 
och död ved. 

Rödlistade arter som påträffats inom området är dvärgbägarlav Cladonia 
parasitica (NT), gränsticka Phellinus nigrolimitatus (NT), gulporing 
Junghuhnia luteoalba (NT), långskägg Usnea longissima (VU), liten 
aspgelélav Collema curtisporum (VU), lunglav Lobaria pulmonaria (NT), 
rynkskinn Phlebia centrifuga (NT), stjärntagging Asterodon ferruginosus 
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(NT), stor aspticka Phellinus populicola (NT), ullticka Phellinus 
ferrugineofuscus (NT) och violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana (NT). 

Balesudden, Skuleskogens nationalpark och Hummelviks naturreservat 
besöktes främst för att få en referensbild att jämföra med inför besöken i de 
oskyddade inventeringsobjekten.  

 
Figur 4. Inventerad yta, värdekärna och reservatsgräns vid Balesuddens naturreservat. 
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Hummelviks naturreservat 
Kategori: NR 
Ranking: 3 
Inventerad areal: 182 ha 
Areal värdekärna: 27 ha 
 
Hummelviks naturreservat ligger i Örnsköldsviks kommun och består till 
största delen av hällmarkstallskog.  De södra och de västra delarna av 
området är branta och består av frodig granskog med inslag av både tall och 
lövträd.  Stigen i söder leder upp till en mindre svacka i de centrala delarna 
mellan två bergstoppar. Här finns ett par klapperfält som kantas av flera 
äldre tallar och gamla torrakor. Området är mosaikartat, i delar av området 
är gamla träd och död ved vanligt förekommande, i andra delar är tallarna 
yngre och död ved förekommer sparsamt eller saknas helt. Stubbar efter 
plockhuggning förekommer inom hela området. 

 
Foto 2. Hällmark från den nordvästra värdekärnan i Hummelviks naturreservat.  
 
 

Rödlistade arter som påträffats i området är bland annat barrpraktbagge 
Dicerca moesta (NT), gränsticka Phellinus nigrolimitatus (NT), kolflarnlav 
Hypocenomyce anthracophila (NT), läderlappslav Collema nigriscens (NT) 
och violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana (NT). 

De högsta naturvärdena med avseende på hällmarker finns i anslutning till 
klapperfälten. Även i norr finns områden med riktigt gamla tallar och rikligt 
med död ved i form av torrakor och lågor. 
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Detta område, Skuleskogens nationalpark och Balesuddens naturreservat 
besöktes främst för att få en referensbild att jämföra med inför besöken i de 
oskyddade inventeringsobjekten.  

 
Figur 5. Inventerad yta, värdekärna, reservatsgräns och nyckelbiotoper i Hummelviks 
naturreservat. 
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Skuleskogens nationalpark 
Kategori: NP 
Ranking: 1 
Inventerad areal: 55 ha 
Areal värdekärna: 32 ha 
 
Skuleskogens nationalpark ligger i både Örnsköldsviks och Kramfors 
kommun. Totalt är nationalparken 3062 ha stor, ligger inom kärnområdet 
för jättepraktbaggens utbredning och består till hälften av gles 
hällmarkstallskog.  
 
Den inventerade ytan ligger i en sydostsluttning cirka 75-150 meter över 
havet och består nästan enbart av öppna hällmarker. I de centrala delarna 
finns flera solöppna klapperfält som kantas av både gamla tallar och död 
ved. Vid en jämförelse med de övriga inventerade hällmarkerna ligger 
denna del av nationalparken högst i ranking. I princip hela områdets 
hällmarker är att betrakta som värdekärna. I större delen av området finns 
rikligt med gamla träd, vissa över 300 år gamla. Dessutom finns rikligt med 
både grov och klen död ved i form av lågor och torrakor.  
 

 
Foto 3. I den inventerade delen i Skuleskogens nationalpark är både liggande och stående 
död ved vanlig. Dessutom finns många knotiga gamla tallar. Här syns både en gammal tall, 
en torraka och en låga på ett av många klapperfält i Skuleskogen som får rikligt med 
solinstrålning och värme till många insekter. 
  
Andra rödlistade arter som påträffats i området utöver jättepraktbagge är 
barrpraktbagge Dicerca moesta (NT), nordlig svampklobagge Mycetochara 
obscura (NT), ragghornig kamklobagge Hymenophorus doublieri (VU), 
reliktbock Nothorhina muricata (NT), skrovlig flatbagge Calitys scabra 
(NT), stubbfuktbagge Cryptophagus lysholmi (VU), laxticka Hapalopilus 
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aurantiacus (VU), violmussling Trichaptum laricinum (NT) samt 
dvärgbägarlav Cladonia parasitica (NT). 

Nationalparken, Hummelviks naturreservat och Balesuddens naturreservat 
besöktes främst för att få en referensbild att jämföra med inför besöken i de 
oskyddade inventeringsobjekten. Den inventerade ytan beskrivs även i 
”Skuleskogens hällmarksskogar – Jättepraktbaggens livsmiljö” (Sandberg & 
Malm 2012). Se vidare under diskussion och slutsatser i denna rapport. 

 

 
Figur 6. Inventerad yta och värdekärna i Skuleskogens nationalpark. 
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Förberget 
Kategori: C 
Ranking: 6 
Inventerad areal: 83 ha 
Areal värdekärna: 16 ha 
 
Förberget ligger i Kramfors kommun, söder om Skuleskogens nationalpark 
och består mestadels av öppna hällmarker med hög solinstrålning. Området 
har, med några undantag, endast sparsamt med död ved. Riktigt gamla 
grova träd förekommer i sparsamma till måttliga mängder.  

 
Foto 4. Solöppen hällmark vid klapperfälten i de centrala delarna av Förberget. Mängden 
riktigt gamla träd och död ved är inte lika hög som på högre rankade hällmarker. 
 
 
I sydväst finns bitvis rikligt med död ved på hällmarken. Här finns två 
värdekärnor med ett par mindre klapperfält och död ved i form av enstaka 
grova lågor, torrakor samt några riktigt gamla tallar. I den södra 
värdekärnan finns mindre partier som kan klassas som utvecklingsmark 
och det är främst kring klapperfälten som de högsta naturvärden finns.  

Inom området finns några mer produktiva delar som domineras av gran. 
Dessa delar är påverkade av gallring och det saknas död ved. Det finaste 
granpartiet ligger i sydost och består i huvudsak av produktiv granskog med 
ganska mycket död ved (främst färska vindfällen), inslag av lövträd och 
rörligt markvatten. I anslutning till denna finns också en gallrad tallskog 
med sparsamt med död ved och enstaka inslag av björk och asp. Brandljud 
och brandstubbar förekommer i hela området. 
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Rödlistade arter som påträffats i området är spindelbock Aegomorphus 
clavipes (NT) samt gamla kläckhål från jättepraktbagge Chalcophora 
mariana (EN). Strax utanför området har barrpraktbagge Dicerca moesta 
(NT) påträffats. Även äldre angrepp av åttafläckig praktbagge har noterats i 
området. Åttafläckig praktbagge har sedan 2010 plockats bort från 
rödlistan och betecknas idag som livskraftig. 

Sammantaget finns de högsta naturvärdena i de sydvästra och mellersta 
delarna och då främst kring klapperfälten. Här finns enstaka grova lågor 
och torrakor. Förberget ligger inom kärnområdet för jättepraktbaggens 
utbredning och området har ett gynnsamt sydligt-östligt läge nära havet. 
Läget ger hög solinstrålning och ett fördelaktigt klimat för värmeälskande 
insekter men tyvärr finns endast sparsamt med substrat i form av gamla 
tallar och död ved.  

 
Figur 7. Inventerad yta och värdekärna på Förberget. 
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Gyltberget 
Kategori: B 
Ranking: 5 
Inventerad areal: 118 ha 
Areal värdekärna: 16 ha 
 
Gyltberget ligger delvis inom Skuleskogens nationalpark i Kramfors 
kommun. Berget utgörs av en tämligen platt topp med förhållandevis 
blockiga och svårframkomliga branter.  

 
Foto 5. Del av den sydöstligaste värdekärnan på Gyltberget. Just denna värdekärna ligger 
delvis inom nationalparken.  
 
 
I söder finns ett parti med produktiv granskog och brantare partier där det 
växer ung asp. Vid nyckelbiotopen i branten finns hyfsat med äldre tallar i 
de övre delarna men även äldre aspar. 

I övrigt är området en mosaik av hällmarkstallskog och barrblandskog till 
mer produktiva marker där gran dominerar. Den produktiva granskogen 
saknar riktigt gamla träd och död ved. På hällmarkerna kan man finna spår 
efter påverkan i form av stubbar och sammantaget finns ganska lite död 
ved. I norr finns dock partier med riktigt gamla tallar och död ved, främst 
torrakor men även lågor. Finast är det i en liten värdekärna strax öster om 
toppen. Här finns några riktigt gamla spärrgreniga tallar kring 300 år 
gamla och enstaka grova lågor. Ungefär hälften av denna värdekärna ligger 
i nationalparken. 
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Rödlistade arter som påträffats i området är ullticka Phellinus 
ferrugineofuscus (NT), stjärntagging Asterodon ferruginosus (NT) och 
lunglav Lobaria pulmonaria (NT). Strax utanför området finns fynd av 
barrpraktbagge Dicerca moesta (NT), skulderfläckig fallbagge 
Cryptocephalus distinguendus (NT), kronbock Monochamus 
galloprovincialis (NT) samt kläckhål från jättepraktbagge Chalcophora 
mariana (EN). Gyltberget ligger inom kärnområdet för jättepraktbaggens 
utbredning. Även äldre angrepp av åttafläckig praktbagge har noterats i 
området. Åttafläckig praktbagge har dock sedan 2010 plockats bort från 
rödlistan och betecknas idag som livskraftig. 

Sammantaget finns de största naturvärdena med avseende på hällmarker i 
de norra delarna. Här är andelen gamla tallar och död ved högre men även i 
värdekärnorna kan man finna enstaka stubbar.  

 
Figur 8. Inventerad yta, värdekärna, nationalparksgräns och nyckelbiotop på Gyltberget. 
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Bjestoberget 
Kategori: C 
Ranking: 6 
Inventerad areal: 192 ha 
Areal värdekärna: 16 ha 
 
Bjestoberget i Kramfors kommun ligger mellan Skulebergets naturreservat 
och Skuleskogens nationalpark strax norr om Käxed i Höga kusten. Berget 
ligger i nord-sydlig riktning och är ett ganska stort och variationsrikt berg 
bestående av ett par öppna hällmarkstoppar. Mellan hällmarkerna finns 
mer slutna delar där gran och barrblandskog dominerar. I de norra delarna 
finns en mindre myr som omgärdas av fuktigare granskog. I söder finns ett 
större parti med ung granskog, liksom ganska ung björk. Det finns också ett 
par hyggen i området. 

 
Foto 6. Solöppen hällmark i den sydligaste värdekärnan nära toppen på Bjestoberget.  
 
 
Tallarna på hällmarkerna är i huvudsak ganska unga (cirka 150 år) men det 
finns partier med betydligt äldre tall. Spärrgreniga tallar finns sparsamt i 
hela området men det är främst i de mellersta-nordligaste hällmarkerna i 
området som det finns en större andel äldre senvuxna tallar och mer död 
ved, både lågor och torrakor. Hällmarkerna på de sydliga branterna är 
öppna med god solinstrålning vilket skulle kunna passa bra för 
värmeälskande insekter. Bitvis saknas dock död ved i området. 

Sammantaget finns de högsta naturvärdena i de fyra värdekärnorna runt 
toppen. Här finns fler senvuxna tallar och mer död ved. Alla värdekärnor 
har dock bitvis endast sparsamt med död ved och pendlar ibland ner till 



Sida 26 av 77 
 
 

 
utvecklingsmark. Detta ger, jämfört med andra inventerade områden, en 
lägre ranking. 

 
Figur 9. Inventerad yta, värdekärna och nyckelbiotop på Bjestoberget. 
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Mossaberget 
Kategori: B 
Ranking: 6 
Inventerad areal: 45 ha 
Areal värdekärna: 13 ha 
 
Mossaberget ligger söder om Skuleskogens nationalpark i Kramfors 
kommun. I denna inventering inventerades i huvudsak den östra mer 
impedimentartade delen. Denna del består av en blockig sluttning med 
bitvis flackare lutning och bitvis brantare. Den dominerande 
beståndsåldern för tall i området är cirka 100-125 år och det saknas bitvis 
en del död ved. I mitten av området finns en mindre grotta. 

 
Foto 7. Del av den östra branten vid Mossaberget. 
 
 
Det är främst de östra delarna av branten som har högre naturvärden i form 
av sparsamt-måttligt med död ved och gamla tallar (150-200 år). Enstaka 
grov död ved finns också vid klapperfälten i väster. Här finns också enstaka 
gamla tallar. 

Sammantaget är naturvärdena jämnt utbredda i området men bitvis når de 
endast upp till utvecklingsmark. Högst naturvärden finns i den östra 
branten med fler äldre träd och mer död ved. I väster finns naturvärdena i 
form av död ved främst i anslutning till klapperfälten. 
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Figur 10. Inventerad yta och värdekärna på Mossaberget. 
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Sund 
Kategori: NVA (Naturvårdsavtal) 
Ranking: 2 
Inventerad areal: 32 ha 
Areal värdekärna: 12 ha 
 
Området ligger strax nordväst om byn Sund i Kramfors kommun och består 
av en mindre bergstopp med ganska branta sidor. Området är ett tydligt 
exempel på nyckelbiotopsinventeringens fokus på produktiv mark. Här 
omges impedimenten på hällmarkerna nästan helt av nyckelbiotoper på 
produktiv skogsmark. 

 
Foto 8. På toppen av det lilla berget vid Sund finns riktigt gammal tallskog och bitvis rikligt 
med död ved. Området är idag skyddat genom naturvårdsavtal. 
 
 

Toppen har höga hällmarksvärden, främst i form av de måttligt till rikligt 
förekommande gamla knotiga tallarna, flera upp till 300 år gamla. 
Dessutom finns måttligt, bitvis rikligt, med död ved. Den döda veden består 
främst av torrakor men också enstaka lågor. Några av tallarna och torrakor 
är grova. Hällmarken är något mer sluten jämfört med andra hällmarker i 
området. 

I den västra branten dominerar granskog med inslag av enstaka äldre tallar 
och lövträd, både asp och björk. Södra delen är brant och blockig. Här 
dominerar en blandning av gamla granar och gamla spärrgreniga tallar. I 
öster växer gammal lövrik granskog. Naturvärden i nyckelbiotoperna består 
främst av gamla grova spärrgreniga tallar, gamla grova aspar och torrträd. 
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Rödlistade arter som påträffats i området är tallticka Phellinus pini (NT), 
aspgelélav Collema subnigrescens (NT), stiftgelélav Collema furfuraceum 
(NT), lunglav Lobaria pulmonaria (NT) och spår av reliktbock Nothorhina 
muricata (NT). 

Sammantaget finns högst naturvärden med avseende på hällmarker på 
toppen i de centrala-sydliga delarna. Här finns många riktigt gamla tallar 
och måttligt till rikligt med död ved. Området är litet men hela ytan med 
hällmark håller hög klass och ligger inom kärnområdet för 
jättepraktbaggens utbredningsområde. Området är i dagsläget skyddat 
genom naturvårdsavtal. 

 
Figur 11. Inventerad yta, värdekärna och nyckelbiotoper vid Sund. 
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Gårdberget 
Kategori: B 
Ranking: 3 
Inventerad areal: 119 ha 
Areal värdekärna: 32 ha 
 
Gårdberget ligger strax norr om Fanön i Kramfors kommun och har en 
brant östsida med 20-30m höga lodväggar österut men flackar ut åt väster i 
en inte lika brant västsluttning. Inom området finns ett flertal 
fornlämningar, bland annat i söder i form av gravfält med både 
stensättningar och rösen. 

 
Foto 9. Sydsluttningen i den sydvästra värdekärnan på Gårdberget. Här finns gott om 
gamla tallar och död ved jämfört med omgivande hällmarker. 
 
 

I söder finn 30-50 årig, bitvis gallrad, granskog med inslag av lövträd som 
björk och asp. Enstaka gallrade 40-40 åriga aspbestånd finns. I söder finns 
också stora flacka öppna hällmarker som saknar riktigt gamla träd och död 
ved.  

I väster finns en värdekärna med måttligt till rikligt med gamla tallar och 
död ved. Det finns också en värdekärna nedanför branten i öster som är 
tämligen opåverkad, troligtvis på grund av det svåråtkomliga läget. Här 
finns måttligt med död ved och gamla tallar. 

Vid de östra kanterna av området, nedanför branten, är påverkan från 
skogsbruk större än i övriga delar. Hit är en väg dragen och det finns ett 
hygge samt, i de nordöstra delarna, uppväxande ung björk.  
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I norr finns ett par klapperfält med måttligt med död ved och gamla tallar 
men dessa når inte riktigt upp till samma klass som på exempelvis 
Rödnäsberget (se sid 54) och Porsmyrberget (se sid 56). På klapperfälten 
finns bitvis spår av fordon. På högsta toppen finns sparsamt med död ved 
och sparsamt med grövre träd. 

De högsta hällmarksvärdena finns i sluttningarna kring toppen, främst i de 
västra delarna men partier med äldre tall och mer torrakor finns även i 
öster och i norr. Området har ett gynnsamt sydligt-östligt läge nära havet 
vilket ger hög solinstrålning och fördelaktigt klimat för värmeälskande 
insekter. Dessutom ligger området inom kärnområdet för jättepraktbaggens 
utbredning och gamla kläckhål från jättepraktbagge är påträffade i 
området. Tyvärr saknas en del substrat i form av gamla tallar och död ved i 
de sydligaste lägena men däremot är mängden substrat något högre i den 
östra branten. Överlag är området mer påverkat än Fanön och håller inte 
riktigt samma jämna klass men jämfört med andra lägre rankade objekt 
håller värdekärnorna hög klass. 

 
Figur 12. Inventerad yta och värdekärna på Gårdberget. 
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Mjältön (södra) 
Kategori: B 
Ranking: 5 
Inventerad areal: 187 ha 
Areal värdekärna: 14,1 ha 
 
Mjältön ligger cirka 10 km öster om Docksta i Kramfors kommun. Mjältön 
är landets högsta ö och på de centrala delarna finns ett 600 m brett skifte 
som är skyddat som naturreservat.   

Den inventerade delen består huvudsakligen av glesa hällmarksimpediment 
men det finns även mer produktiv tallskog och några hyggen inom området. 
I den södra delen av inventeringsområdet är hällmarkspartierna 
förhållandevis unga och det finns endast sparsamt med död ved. Det finns 
dock ett par värdekärnor i söder, bland annat i anslutning till klapperfälten, 
där det finns rikligt med gamla tallar och måttligt med död ved men de är 
inte så stora till ytan. Lövträd i form av äldre vårtbjörkar förekommer 
främst vid klapperfälten inom hela inventeringsområdet. På hyggena finns 
en del kvarlämnade aspar och björkar. 

 
Foto 10. Vid klapperfälten i södra delen av inventeringsområdet finns gamla och 
grovbarkiga tallar. Bitvis finns måttligt med död ved men i andra delar endast sparsamt. 

 

I norra delen av inventeringsytan, närmare det befintliga naturreservatet, 
finns två större värdekärnor på 6 hektar respektive 3 hektar med rikligt 
med gamla träd och måttligt med död ved. Mellan de större värdekärnorna 
finns delar där hällmarkerna har karaktären av utvecklingsmark samt några 
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mindre värdekärnor. Här finns en del gamla tallar men inte så mycket död 
ved. 

Rödlistade arter som påträffats i området är bland annat stubbfuktbagge 
Cryptophagus lysholmi (VU), jättepraktbagge Chalcophora mariana (EN), 
björkpraktbagge Dicerca furcata (NT), lunglav Lobaria pulmonaria (NT) 
och knärot Goodyera repens (NT). 

Sammantaget finns de högsta hällmarksvärdena i den norra delen av 
området. Här finns större partier med riktigt gamla träd och måttligt med 
död ved, särskilt ett parti i väster och i Baggbergets sydsluttning. Inför en 
eventuell ytterligare hällmarksinventering vore det intressant att även 
inventera den del av ön som ligger norr om det befintliga reservatet. 

 
Figur 13. Inventerad yta, värdekärna och del av naturreservatet på södra Mjältön. 
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Fanön 
Kategori: A 
Ranking: 2 
Inventerad areal: 97 ha 
Areal värdekärna: 38 ha 
 
Fanön utgörs av en udde som sticker ut i Ullångersfjärden i Kramfors 
kommun. Udden sträcker sig i nord-sydlig riktning och består 
huvudsakligen av öppna hällmarker. Det sydvända läget nära havet ger hög 
solinstrålning och fördelaktigt klimat för värmeälskande insekter. I norra 
delen finns ett par stensättningar, bland annat den så kallade ”Dansbanan”. 
Fanön ligger inom kärnområdet för jättepraktbaggens utbredning. 

 
Foto 11. Vy söderut mot Fanöns spets. Här finns rikligt med gamla senvuxna tallar och 
bitvis måttligt med död ved.  
 
 

Norra delen av området utgörs av ganska ung gallrad tallskog. Söderut 
minskar andelen ung tallskog och glesare hällmarker tar vid. I de 
nordligaste delarna av hällmarkstallskogen är dock trädåldern fortsatt 
ganska låg och det finns endast sparsamt med död ved. I de mellersta och 
sydöstra delarna av området finns måttligt till rikligt med gamla tallar 
jämfört med norra delen och måttligt med död ved. I anslutning till 
klapperfälten finns rikligt med solbelyst död ved. Den dominerande 
beståndsåldern på tall i de mellersta och södra delarna är cirka 150-200 år.  

I sydväst finns ett parti med mer produktiv granskog. Skogen är inte så 
gammal (50-70år) och det finns lite död ved. I öppnare delar av granskogen 
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växer bland annat nattviol, getrams, blåsippa, och ormbär. I anslutning till 
granskogen i söder finns också en del gallrad tallskog.  

Rödlistade arter som påträffats i området är barrpraktbagge Dicerca 
moesta (NT), dvärgbägarlav Cladonia parasitica (NT), granticka Phellinus 
chrysoloma (NT), lunglav Lobaria pulmonaria (NT), liten aspgelélav 
Collema curtisporum (VU), stiftgelélav Collema furfuraceum (NT), stor 
aspticka Phellinus populicola (NT), ullticka Phellinus ferrugineofuscus 
(NT), violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana (NT), violmussling 
Trichaptum laricinum (NT) och gamla kläckhål av jättepraktbagge 
Chalcophora mariana (EN). 

Sammantaget ett värdefullt hällmarksområde där de högsta naturvärdena 
finns i de centrala och sydöstra delarna i form av rikligt med gamla träd och 
bitvis måttligt med död ved. Överlag skulle mer död ved behövas för att nå 
upp i lika hög klass som hällmarkerna i nationalparken men hällmarkerna 
är glesa med hög solinstrålning. Värdekärnan är också förhållandevis stor 
och sammanhängande vilket gör att området hamnar högt i ranking.  

 
Figur 14. Inventerad yta och värdekärna på Fanön. 
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Vårdkallberget 
Kategori: B 
Ranking: 3 
Inventerad areal: 133 ha 
Areal värdekärna: 21 ha 
 
Vårdkallberget ligger öster om Docksta i Kramfors kommun. En stig går 
upp till toppen med bra utsikt över Ullångersfjärden och ut mot Ulvöarna. I 
öster kan man se delar av både Fanön, Gårdberget och Sund.  

I området finns några riktigt branta partier, främst i öster men även i de 
södra delarna. I norr finns hällmarkstallskog som i svackorna övergår till 
mer sluten tallskog med blåbärsris i fältskiktet. Dominerande ålder för tall i 
de mer produktiva delarna, i anslutning till hällmarkerna, är cirka 80-150 
år.  

 
Foto 12. Hällmarker vid den sydvästra värdekärnan på Vårdkallberget. Här har ragghornig 
kamklobagge (VU) påträffats, en skalbagge som är knuten till döda och döende tallar och 
som även påträffats i gamla sågspånshögar. På lokaler där arten påträffas är det viktigt att 
lämpligt utvecklingssubstrat lämnas kvar.  
 
 
Den norra värdekärnan skiftar mellan värdekärna och utvecklingsmark. 
Här finns bitvis måttligt med gamla knotiga tallar och död ved, främst i 
form av torrakor. 

I söder, nedanför branten finns ett biotopskydd på blockig mark som består 
av blandskog med både gran och tall samt inslag av aspar och björkar. 
Asparna är inte så gamla och död ved finns främst i form av torrakor. 
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Denna del har ganska höga naturvärden men ytan är mer sluten och klassas 
inte som hällmark. Nordost om biotopskyddsområdet finns dock en mindre 
yta på blockrik mark med värdefull hällmark, strax sydost om det västra 
klapperfältet. Här finns rikligt med gamla tallar och död ved, främst 
torrakor.  

Rödlistade arter som påträffats inom området är barrpraktbagge Dicerca 
moesta (NT), ragghornig kamklobagge Hymenophorus doublieri (VU), 
garnlav Alectoria sarmentosa (NT), granticka Phellinus chrysoloma (NT), 
långskägg Usnea longissima (VU), lunglav Lobaria pulmonaria (NT), 
ullticka Phellinus ferrugineofuscus (NT) och violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornikiana (NT). Även äldre angrepp av åttafläckig praktbagge har 
noterats i området. Åttafläckig praktbagge har sedan 2010 plockats bort 
från rödlistan och betecknas idag som livskraftig. 

Objektet ligger inom kärnområdet för jättepraktbaggens utbredning och har 
ett gynnsamt sydligt läge nära havet vilket ger hög solinstrålning och bra 
förutsättningar för värmeälskande insekter. 

Sammantaget har området en jämn fördelning av gamla träd och död ved. 
Högst naturvärden med avseende på hällmarker finns i norr och i de 
mindre värdekärnorna i anslutning till klapperfälten. De allra brantaste 
partierna i öster och söder har inte besökts. 

 
Figur 15. Inventerad yta, värdekärna, biotopskydd samt nyckelbiotoper på Vårdkallberget. 
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Södra Ulvön 
Kategori: A 
Ranking: 2 
Inventerad areal: 106 ha 
Areal värdekärna: 32 ha 
 
Södra Ulvön ligger i Örnsköldsviks kommun. Ön är kuperad och består av 
en mosaik av granskogar, hällmarkstallskog och mindre delar lundartad 
skog. Den inventerade delen ligger längs den östra sidan av ön och består 
till största delen av öppen hällmarkstallskog.  I söder, inom reservatet, är 
hällmarkstallskogen förhållandevis ung och det finns endast sparsamt med 
död ved. Närmare Rensviken blir andelen äldre träd och död ved mer 
påtaglig. Här finns rikligt med knotiga gamla tallar inom värdekärnan. 

Längre norrut fortsätter karaktären av gammal hällmarkstallskog, det finns 
rikligt med gamla tallar och måttligt med död ved, främst torrakor men 
även enstaka lågor. I höjd med Blåstensrevet och norrut i riktning mot 
Ulvösundet avtar andelen gamla träd och det blir mer tydligt att skogen är 
påverkad av äldre skogsbruk.  

 
Foto 13. Norra delen av värdekärnan på Södra Ulvön. Inom hela värdekärnan finns många 
gamla tallar och bitvis rikligt med död ved.  

Sammantaget är detta en av de största och mest homogena värdekärnorna 
inom hällmarksinventeringen. Det är främst mängden gamla träd i ett 
ganska stort homogent område, måttligt med grova torrakor och sparsamt 
med lågor som utgör de högsta naturvärdena. Länsstyrelsen har inlett en 
reservatsbildning i området som innefattar huvuddelen av den inventerade 
hällmarken. 
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Figur 16. Inventerad yta, nyckelbiotoper och värdekärna på Södra Ulvön. 
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Flögberget 
Kategori: B 
Ranking: 4 
Inventerad areal: 57 ha 
Areal värdekärna: 11 ha 
 
Flögberget ligger strax sydost om Mjällom på Mjällomshalvön i Höga 
kusten i Kramfors kommun. Området domineras av öppna hällmarker men 
här finns även en mindre yta med granskog som utgör biotopskydd. Det 
sydliga läget nära havet ger hög solinstrålning och fördelaktigt klimat för 
värmeälskande insekter. Från Mjällom går en stig söderut till 
friluftsfrämjandets raststuga Bredviksstugan som ligger i de nordvästra 
delarna av området. Bossviksberget i väster ingår också i den inventerade 
ytan. 

 
Foto 14. Den lilla västra värdekärnan på Flögberget. I bakgrunden syns en del av Rävsön. 
 
 
Den västra delen har förvisso ett gammalt kläckhål från jättepraktbagge 
men tallarna är överlag ganska unga (50-100år) även om det finns enstaka 
äldre tallar på upp till 150-200 år. Det finns inte heller så mycket substrat i 
form av död ved i denna del.  

I söder, öster om Bossviksberget finns ett biotopskydd med granskog. Här 
finns rikligt med död ved men ganska klen och färsk sådan. Söder om 
biotopskyddet är tallskogen på hällmarkerna ganska klen och det finns 
enbart sparsamt med död ved. Däremot finns en mindre yta hällmark med 
värdekärneklass nordöst om biotopskyddet. Här är det något blockigare och 
det finns måttligt med knotiga gamla tallar, torrakor och lågor. Den östra 
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branten är den del av området som har högst naturvärden med avseende på 
hällmarker. Här finns måttligt med död ved och äldre tallar (150-200 år). 
Beståndet är mer storblockigt och något mer slutet än hällmarkerna uppe 
på berget. Sammantaget är beståendet i öster ganska mosaikartat och 
skiftar mellan värdekärna och utvecklingsmark men sträcker sig över en 
ganska stor yta. 

Söder om Bredviksstugan finns flacka mycket öppna hällmarker. För att 
vara så flacka, öppna och trädfattiga håller de trots allt bra klass. Här finns 
några gamla tallar kvar och hyfsat med död ved, främst klen sådan. Väster 
om raststugan, nedanför branten finns en nyckelbiotop som domineras av 
asp. 

Rödlistade arter som påträffats i området är granticka Phellinus 
chrysoloma (NT), lunglav Lobaria pulmonaria (NT), kötticka Leptoporus 
mollis (NT) samt gamla kläckhål av jättepraktbagge Chalcophora mariana 
(EN). 

Sammantaget ett fint område där de högsta naturvärdena finns i östra 
delen av området. Här finns måttligt med död ved och gamla tallar. 

 
Figur 17. Inventerad yta, värdekärna, biotopskydd och nyckelbiotoper på Flögberget. 
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Trollarviksberget 
Kategori: C 
Ranking: 7 
Inventerad areal: 39 ha 
Areal värdekärna: 6 ha 
 
Trollarviksberget i Kramfors kommun utgörs av en udde på 
Mjällomshalvön i Höga kusten. Området är beläget 700 meter väster om 
Rammberget med Trollarviken mellan de två bergen. Precis som 
Rammberget har Trollarviksberget ena bergssidan vänd mot söder vilket 
ger hög solinstrålning och fördelaktigt klimat för värmeälskande insekter. 

 
Foto 15. Delar av hällmarkerna på Trollarviksberget är mycket öppna. I delar är dock den 
dominerande beståndsåldern på tall ganska låg. 
 
 
Överlag är hällmarkerna mycket öppna med ganska mycket berg i dagen. 
Det saknas dock bitvis död ved.  I några delar finns måttligt-rikligt med död 
ved men det är förhållandevis små ytor. I mitten av området finns en mer 
produktiv del med granskog och inslag av björk där också brandspår 
påträffades. Möjligen har hela området brunnit ganska hårt någon gång och 
bränt bort det mesta av förnan. 

Längst i sydväst finns en barrblandskog med inslag av frodväxta tallar, 
bitvis måttligt med klen död ved och sparsamt med grov död ved.  

Gamla kläckhål från jättepraktbagge Chalcophora mariana (EN) finns i 
området samt möjliga spår av reliktbock Nothorhina muricata (NT). 
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Sammantaget finns högst naturvärden i delar av den östra branten och i ett 
parti i mitten. Här finns måttligt med död ved och flera gamla tallar. I 
jämförelse med andra inventeringsobjekt är dock den dominerande 
beståndsåldern för tall lägre. Det är mycket öppet och sydvänt vilket ger 
hög solinstrålning men det saknas bitvis substrat i form av död ved i större 
delen av området. 

 
Figur 18. Inventerad yta och värdekärna på Trollarviksberget. 
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Rammberget 
Kategori: C 
Ranking: 8 
Inventerad areal: 25 ha 
Areal värdekärna: 0 ha 
 
Rammberget är den sydligaste udden på Mjällomshalvön i Kramfors 
kommun. Berget består av sydligt sluttande bergshällar och block. Bitvis 
skär smala raviner genom området, från havet och inåt land. I ravinerna 
växer mer produktiv granskog och på hällarna tallskog. I östra delen av 
området finns en lökgrotta. 

 
Foto 16. Rammberget ligger alldeles vid kustbandet i sydligt läge. 
 
 
Skogen på hällmarkerna består av jämngammal tallskog som är cirka 100-
150 år gammal. Det finns sparsamt med död ved och gamla träd. Skogen är 
bitvis ganska tät och ung men längre söderut blir tallskogen öppnare och 
möjlighet till solinstrålning ökar. Kärlväxtfloran är spännande i området. I 
fuktigare partier finns bland annat ängsnycklar, skogsnycklar, knagglestarr 
och guldspärrmossa vilket kan tyda på kalkpåverkan i form av skalgrus. 
Inom området finns också rikligt med andra kärlväxter som läkevänderot, 
kärleksört, slåtterfibbla, backtimjan, gul fetknopp och hällebräken. Gamla 
kläckhål från jättepraktbagge Chalcophora mariana (EN) är också 
påträffade i området.   

De högsta naturvärdena finns i form av kärlväxtfloran samt skogligt i ett 
stråk som går i väst-östlig riktning i mitten av området. Här är andelen 
gamla träd och död ved något högre men det finns ingen tydlig värdekärna. 
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Området har ett gynnsamt sydligt läge nära havet vilket ger hög 
solinstrålning och fördelaktigt klimat för värmeälskande insekter och 
växter. Sammanfattningsvis är dock hällmarksvärdena låga och jämfört 
med andra hällmarksområden är mängden död ved och andelen gamla träd 
lägre. 

 
Figur 19. Inventerad yta på Rammberget. Ingen tydlig värdekärna konstaterades i detta 
område. 
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Rävsön 
Kategori: A 
Ranking: 4 
Inventerad areal: 336 ha 
Areal värdekärna: 85 ha (inklusive brandfältet) 
 
Rävsön är en halvö som ligger 10 km öster om Nordingrå i Höga kusten, 
Kramfors kommun. Terrängen är kraftigt kuperad och består av 
hällmarkstallskog på höjderna och granskog i svackorna. Området har ett 
gynnsamt sydligt-östligt läge nära havet vilket ger hög solinstrålning något 
som torde gynna värmeälskande insekter. 

 
Foto 17. Bränd gammal tall på Rävsöns brandfält från 2008.  
 
 
Delar av skogen brann sommaren 2008 och skapade ett cirka 50 ha stort 
brandfält i sydväst. Under denna inventering lades ingen tid på att 
inventera brandfältet men området passerades. Det är inte många träd 
inom brandfältet som är opåverkade av branden. Här finns rikligt med död 
ved. Förutom många medelålders tallar (cirka 100 år) finns några riktigt 
gamla tallar (cirka 250 år) som står kvar som torrakor men det är främst 
något klenare lågor som dominerar.  

På södra spetsen av Rävsön finns hällmarker med enstaka knotiga tallar 
men det är ganska ung klen tall som dominerar. Här finns också inslag av 
medelålders barrblandskog i svackorna, plockhuggen och delvis gallrad.  

I sydost finns några hällmarker med rikligt med gamla tallar och måttligt 
med död ved. Terrängen är kuperad och bitvis storblockig. I svackorna 
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växer ofta medelålders-äldre gran och det finns ofta hyfsat med död ved. 
Huvuddelen av granbeståndet är delvis plockhugget men enstaka gamla 
granar finns kvar. 

I de mellersta delarna av området är den produktiva skogen delvis 
avverkad. På höjderna öster om brandfältet växer ganska fin 
hällmarkstallskog med måttligt med gamla knotiga tallar och måttligt med 
död ved, både lågor och torrakor. 

I norr dominerar granskog i sprickdalarna. Terrängen är kuperad med små 
branta hällmarkshöjder och bitvis storblockig. På höjderna finns måttligt 
med gamla tallar och död ved. Granskogen i sänkorna är kring 80-90 år (ev. 
yngre) och har ett visst inslag av yngre lövträd, främst sälg och björk. 

Rödlistade arter som påträffats i området är kortvingen Batrisodes 
hubenthali (VU), fuktbaggen Atomaria alpina (NT), kortvingen Cyphea 
curtula (NT), brandkortvinge Paranopleta inhabilis (NT), orange rödrock 
Ampedus nigroflavus (NT), nordlig svampklobagge Mycetochara obscura 
(NT), timmertickgnagare Stagetus borealis (NT), gamla kläckhål från 
jättepraktbagge Chalcophora mariana (EN), skuggviol Viola selkirkii (NT), 
knärot Goodyera repens (NT) och skrovellav Lobaria scrobiculata (NT). 
Även skiktdyna Daldinia loculata noterades på brandfältet. 

Sammantaget finns hällmarksvärden i de sydöstra och norra delarna. Det 
finns även mer produktiv tallskog och barrblandskog i lägre liggande delar. 
Här finns naturliga luckor och även inslag av lövträd, främst björk och asp. 
På hällmarkerna i sydöst finns gamla tallar även om mängden död tallved 
är låg. I norr finns en värdekärna med hällmarksskog och gamla tallar men 
även här är det sparsamt med död ved även om det finns enstaka torrakor. 
Hällmarkerna i området har inte högsta klass jämfört med andra 
hällmarker i Höga kusten men om väger man in de naturvärden som 
brandfältet ger hamnar området ändå ganska högt i rankingen. 
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Figur 20. Inventerad yta och värdekärna på Rävsön. 
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Valkallen 
Kategori: B 
Ranking: 4 
Inventerad areal: 148 ha 
Areal värdekärna: 28 ha 
 
Valkallen ligger i Kramfors kommun, cirka 8 km öster om Högakustenbron 
och vandringsleden Högakustenleden passerar området i norr. En stig går 
upp på toppen av berget där en raststuga finns.  

 
Foto 18. Från Valkallen har man utsikt mot Högakustenbron. Hällmarkerna i denna 
nordvästra del har endast sparsamt med död ved och få riktigt gamla tallar. 
 
 
Längst i norr på hällmarkerna öster om raststugan finns sparsamt med död 
ved men måttligt med gamla träd. Här och var finns inslag av medelålders 
granar. Söder om stugan finns ett stråk med produktiv granskog (50-60 år). 
Här finns inga riktigt gamla granar. Stråket övergår i ung björkskog längre 
österut där granskogen tidigare avverkats. På den hällmarksrygg som går 
genom de centrala delarna finns rikligt med död ved och många gamla 
tallar, några upp till 250-300 år gamla. Andelen gamla tallar och död ved 
ökar ju längre öster ut på ryggen man kommer. Det blir också något mer 
slutet krontäcke österut och andelen senvuxen gran ökar.  

Södra delen består omväxlande av hällmarker med tall och svackor med 
produktiv medelålders granskog samt i en övergångszon mellan dessa en 
blandning av tall och gran. I söder finns tre värdekärnor där andelen gamla 
tallar och död ved är högre. Den västra värdekärnan har måttligt med död 



Sida 51 av 77 
 
 

 
ved och de båda östligaste värdekärnorna har endast sparsamt med död ved 
och pendlar mellan värdekärna och utvecklingsmark.  

Den rödlistade stekelbocken Necydalis major (NT) är påträffad i området. 

Sammantaget är Valkallen ett omväxlande område där de högsta 
naturvärdena finns på hällmarksryggen i de centrala delarna samt i den 
sydvästra värdekärnan. Överlag saknas dock död ved i området vilket drar 
ner det sammanlagda värdet. 

 
Figur 21. Inventerad yta och värdekärna på Valkallen. 
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Hultomsberget 
Kategori: C 
Ranking: 6 
Inventerad areal: 71 ha 
Areal värdekärna: 19 ha 
 
Hultomsberget ligger på den norra delen av Hemsön i Härnösands 
kommun. Området består till största delen av öppna hällmarker men 
genomkorsas av några raviner. I norr finns en raststuga. 

 
Foto 19. Södra värdekärnan är en öppen småblockig sydsluttning. Här finns måttligt med 
plattkroniga tallar men inte så mycket död ved. 
 
 
I ravinerna dominerar gran, huvudsakligen medelålders gran, men här 
finns också enstaka gamla granar. Den största ravinen i de centrala delarna 
av området varierar mellan att klassas som utvecklingsmark och 
värdekärna.  

I den sydöstra branten finns bitvis rikligt med knotiga gamla tallar (150-
200 år) och måttligt med död ved. Även i den sydvästra delen av området 
finns naturvärden i form av måttligt med riktigt gamla tallar och måttligt 
med död ved. Överlag är området dock ganska fattigt på lågor. I den norra 
delen av området finns partier med yngre tallbestånd och inte lika mycket 
död ved. På de högre liggande hällmarkerna växer genomgående yngre 
tallar och död ved saknas delvis. Alla hällmarker är dock öppna med stor 
solinstrålning. 
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Den rödlistade laven glanstagel Bryoria nitidula (EN) är sedan tidigare 
funnen i området. Glanstagel är en istidsrelikt som upptäcktes i början av 
1940-talet och är i Sverige känd endast från Ångermanlandskusten. 
Glanstagel är den enda svenska tagellav som enbart växer på marken. 

Sammantaget finns de högsta naturvärdena med avseende på hällmarker i 
sydsluttningarna i de södra delarna. Värdekärnorna på Hultomsberget har i 
princip lika höga värden som övriga värdekärnor i inventeringen. Däremot 
är det ganska stor skillnad mellan hällmarken inom värdekärnorna och 
utanför. Utanför värdekärnorna är tallskogen ung och bitvis saknas död ved 
nästan helt. Högre rankade områden i inventeringen håller en mer jämn 
klass. 

 
Figur 22. Inventerad yta och värdekärna på Hultomsberget. 
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Rödnäsberget 
Kategori: B 
Ranking: 3 
Inventerad areal: 113 ha 
Areal värdekärna: 23 ha 
 
Rödnäsberget ligger på den sydöstra delen av Hemsön i Härnösands 
kommun. Inom området finns flera spår efter militär verksamhet, bland 
annat spår efter fordon på klapperfälten, skyttevärn och en bunker. Det 
finns även en grillplats i söder. Området ligger vid kusten och består av 
öppna hällmarker i de centrala delarna och en mosaik av hällmarker och 
mer produktiv tallskog mot ytterkanten av området. Det gynnsamma 
sydliga läget intill havet ger hög solinstrålning och fördelaktigt klimat för 
värmeälskande insekter. 

 
Foto 20. Vid klapperfälten i nordvästra delen av Rödnäsberget finns rikligt med död ved i 
form av torrakor men även enstaka grova lågor. 
 
 

Västra delen av området utgörs av blockiga hällmarker med måttligt med 
död ved och rikligt med gamla senvuxna tallar (minst 300 år). I anslutning 
till de nordvästra klapperfälten finns också rikligt med död ved, främst 
torrakor men även grova lågor. Gamla tallar och död ved finns också kring 
klapperfälten vid Rödnäsmalen. I väster finns mindre ytor med produktiv 
granskog som inte är så gammal men som har ganska mycket död ved, dock 
mest klen färsk död ved. 
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Mellersta delen, öster om det största klapperfältet vid Rödnäsmalen, är 
också blockig men här är skogen yngre och det finns inte heller lika mycket 
död ved. 

I söder vid kusten finns ett mindre område med mycket bukettbjörkar. 
Tallarna på hällmarken i östra delen av området är yngre. Här finns få 
riktigt gamla träd och död ved förekommer endast sparsamt. Den 
dominerande beståndsåldern är troligtvis cirka 150 år, något yngre norrut. 
Här är tallskogen mer sluten och inte lika solexponerad som i övriga delar 
av området och markskiktet domineras av risvegetation. I norr finns en 
mindre yta med gallrad produktiv tallskog. 

Sammantaget finns de högsta naturvärdena med avseende på hällmarker i 
de västra delarna av området. Här rikligt med gamla tallar och bitvis rikligt 
med död ved, främst i anslutning till klapperfälten. 

 
Figur 23. Inventerad yta och värdekärna vid Rödnäsberget. 
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Porsmyrberget 
Kategori: B 
Ranking: 3 
Inventerad areal: 70 ha 
Areal värdekärna: 28 ha 
 
Porsmyrberget ligger på södra delen av Hemsön i Härnösands kommun. 
Området är kuperat och bitvis blockigt i norr och med jämna kalspolade 
hällar i söder. Hällmarkstallskog dominerar i området men det finns ett par 
mindre ytor med granskog.  

 
Foto 21. Gamla knotiga tallar och död ved i anslutning till klapperfälten vid Porsmyrberget. 
 
 

I norr ligger Porsmyrbergets topp (175 meter över havet) och strax söder 
om den finns några klapperfält. Bitvis finns sänkor med mer produktiv 
mark, här dominerar granskog och blåbärsris och på flera ställen finns 
gamla träd samt rikligt med död ved i anslutning till dessa sänkor. De norra 
delarna av området är blockigare än de södra. 

Gamla tallar och grov död ved från tall finns främst i anslutning till 
klapperfälten i norr samt vid klapperfälten i de mellersta delarna. Här är 
det mer öppet med mer solinstrålning vilket bör gynna värmeälskande 
insekter. I övriga delar av hällmarkerna finns gamla tallar ganska jämnt 
spritt i området men mest påtagligt i norr. Här pendlar skogsmarken bitvis 
mellan värdekärna och utvecklingsmark. Mängden död ved är högst i 
anslutning till klapperfälten och lägst i de södra delarna av området som 
upplevs som mer påverkat av äldre skogsbruk. Här är tallskogen också 
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yngre och klenare. Det finns en mindre värdekärna i söder. Här är mängden 
död ved något högre än på omgivande mark. 

Rödlistade arter som påträffats i området är tallticka Phellinus pini (NT) 
och gamla kläckhål av jättepraktbagge Chalcophora mariana (EN). 

Sammantaget finns de allra högsta naturvärdena i norr och i anslutning till 
klapperfälten. Här finns en av de lite finare värdekärnorna i 
hällmarksinventeringen med rikligt med död ved och riktigt med gamla 
tallar. 

 
Figur 24. Inventerad yta och värdekärna på Porsmyrberget. 
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Fälleberget 
Kategori: B 
Ranking: 6 
Inventerad areal: 103 ha 
Areal värdekärna: 14 ha 
 
Fälleberget ligger cirka 3 km söder om Härnösand och är ett populärt 
friluftsområde för vandring sommartid och skidåkning vintertid. I de norra 
delarna ligger Fällestugan.  

 
Foto 22. På södra delen av Fälleberget, utanför värdekärnorna, finns visserligen några 
spärrgreniga och plattkroniga tallar men andelen död ved är låg.  
 
 
Under inventeringen besöktes främst den östra branten av området. 
Branten är blockig och består av tallskog på hällmark. I söder finns 
medelålders tallskog och endast sparsamt-måttligt med död ved och få 
riktigt gamla träd. Några mindre hyggen finns i södra delen av området.  
Längs bergsbranten i de centrala delarna av området är naturvärdena 
högre. Här i de två värdekärnorna är andelen gamla tallar riklig. Här finns 
också måttligt med död ved, främst torrakor men även lågor. Branten är 
bitvis rik på sprickor och lite fuktigare skrevor. Längst i söder är skogen 
mer utvecklingsmark, här finns enstaka gamla tallar men nästan ingen död 
ved. Öster om Fällestugan är skogen mer påverkad och det saknas nästan 
helt död ved. Väster om Fällestugan finns inte heller mycket död ved och 
endast sparsamt med gamla träd.  

Rödlistade arter som påträffats i den fältbesökta delen är spår från 
reliktbock Nothorhina muricata (NT) och kötticka Leptoporus mollis (NT).  
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Sammantagen finns de högsta naturvärdena i den östra branten. Längst i 
sydöst finns gamla tallar men nästan ingen död ved. I branten finns rikligt 
med gamla tallar och måttligt med död ved. Jämfört med de högre rankade 
områdena har dock Fälleberget totalt en lägre andel död ved.  

 
Figur 25. Inventerad yta och värdekärna på Fälleberget. 
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Malarna 
Kategori: C 
Ranking: 6 
Inventerad areal: 54 ha 
Areal värdekärna: 10 ha 
 
Malarna ligger sydväst om Fälleberget i Härnösands kommun. Det besökta 
området består av cirka 100-150 årig tallskog på lite mer slutna hällmarker. 
Den flackare delen i norr är tydligt påverkad av plockhuggning, speciellt i 
nordost. Här finns spår av stubbar och det finns bara sparsamt med död 
ved. I nordväst utanför värdekärnorna finns enstaka spärrgreniga tallar 
men bara sparsamt med död ved. I den södra delen av området, i 
bergssluttningen, är skogen inte lika påverkad som i norr. Här finns 
måttligt med gamla spärrgreniga tallar, enstaka upp till 300 år gamla och 
ganska högresta. Det finns måttligt med död ved, främst stående men inte 
så mycket grov död ved. Här i sydsluttningen är trädskiktet lite glesare än i 
norr vilket ger mer ljusinstrålning. 

 
Foto 23. Del av den västra värdekärnan vid Malarna. 
 
 
I området är motaggsvamp Sarcodon squamosus (NT), orange taggsvamp 
Hydnellum aurantiacum (NT), druvfingersvamp Ramaria botrytis (NT) 
och jättemusseron Tricholoma colossum (NT) funna. Strax nordväst om 
området är tallticka Phellinus pini (NT) och violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornikiana (NT). 

De högsta naturvärdena finns i de södra delarna av området och då i form 
av gamla tallar samt mer död ved. Jämfört med andra hällmarker hamnar 
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dock området lägre i ranking, dels på grund ganska liten areal värdekärna 
samt lägre andel död ved. 

 

 
Figur 26. Inventerad yta, värdekärna och nyckelbiotoper vid Malarna. 
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Långtoberget 
Kategori: B 
Ranking: 4 
Inventerad areal: 82 ha 
Areal värdekärna: 18 ha 
 
Långtoberget ligger cirka 4 km nordost om Häggdånger i Härnösands 
kommun. Berget sträcker sig i öst-västlig riktning och terrängen är bitvis 
blockig, främst i de södra delarna.  

 
Foto 24. Vy från sydsluttningen vid Långtoberget som bitvis är blockig och ganska 
svårframkomlig. I förgrunden står några yngre tallar och i bakgrunden syns en plattkronig 
gammal tall med knotiga grenar. 
 
 
Största delen av området utgörs av hällmarker men det finns inslag av 
mindre ytor granskog i de lägre liggande partierna, bland annat en kil med 
produktiv granskog som går genom de centrala delarna av området i nord-
sydlig riktning. I värdekärnorna på hällmarkerna finns bitvis rikligt-
måttligt med död ved (både torrakor och lågor) samt rikligt-måttligt med 
gamla spärrgreniga tallar runt 150-250 år. Få tallar är riktigt grova men 
många är gamla.  

Hällmarkerna i öster saknar riktigt gamla tallar och det finns bara sparsamt 
med död ved. Skogen är mer påverkad ju längre norrut man kommer i 
området, den blir också mer tillgänglig för skogsbruk i norr. Spår efter 
plockhuggning blir vanligare här och det saknas riktigt gamla träd. 
Tallskogen längst i väster är också påverkad av plockhuggning och den 
dominerande beståndsåldern är cirka 100-150 år. 
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Rödlistad art som påträffats i området är tallticka Phellinus pini (NT). 

Sammantaget finns de högsta naturvärdena med avseende på hällmarker på 
de högsta partierna och i den södra branten. Här är tallskogen inte lika 
påverkad och andelen gamla träd och död ved är högre. 

 
Figur 27. Inventerad yta och värdekärna på Långtoberget. 
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Vittjärnen 
Kategori: C 
Ranking: 7 
Inventerad areal: 109 ha 
Areal värdekärna: 8 ha 
 
Området ligger ca 7 km söder om Härnösand i Härnösands kommun och 
består av fyra hällmarksområden i området kring Vittjärnen. 
Vittjärnskullen har bitvis måttligt med gamla och måttligt-sparsamt med 
död ved. Överlag är dock tallarna klena och cirka 100-150 år gamla. 

 
Foto 25. Hällmark från värdekärnan vid Vittjärnen. I resten av området finns få gamla 
knotiga tallar. 
 
 
Detsamma gäller hällmarkerna söder om Vittjärnskullen men här är det 
något färre gamla träd och andelen död ved är lägre.  

Det stora området i söder har också överlag sparsamt med död ved och 
gamla träd. I de centrala delarna av området är det också avverkat och 
bitvis finns här gallrad tallskog. 

Vid hällmarkerna nordväst om Vittjärnen finns också övervägande ganska 
unga träd, 100-150 år, och inte så mycket död ved. 

I området påträffade kläckhål som skulle kunna vara gamla kläckhål från 
jättepraktbagge Chalcophora mariana (EN) men hålen smalnar av ganska 
mycket inåt likt vissa av hålen på Gropberget (se detta område) vilket kan 
indikera att det rör sig om en annan art. 
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Delar av området har ett ganska gynnsamt läge nära havet vilket ger hög 
solinstrålning och fördelaktigt klimat för värmeälskande insekter. Tyvärr 
saknas en del substrat i form av död ved. Sammantaget finns högst 
naturvärden på Vittjärnskullen. Här finns måttligt med gamla tallar och 
måttligt-sparsamt med död ved. 

 
Figur 28. Inventerad yta, värdekärna och nyckelbiotop runt Vittjärnen. I väster skymtar 
Långtobergets inventeringsyta och värdekärna. 
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Gropberget 
Kategori: A 
Ranking: 2 
Inventerad areal: 86 ha 
Areal värdekärna: 42 ha 
 
Gropberget ligger ca 10 km sydväst om Härnösand i Härnösands kommun 
och består till största delen av hällmarkstallskog som i söder och öster är 
ganska blockiga. I väster, vid Sundtjärnen finns gallrad medelålders 
tallskog och söderut något äldre tallskog men sparsamt med död ved. I 
söder går en avverkad yta in som en kil i området. Här växer bara ung gran 
och tall samt enstaka björkar. 

Det är främst i den sydöstra och östra delen man hittar höga naturvärden 
med avseende på hällmarker. Här finns rikligt med gamla tallar, några över 
300 år och bitvis rikligt med död ved i form av lågor och torrakor. Den 
södra och sydöstra branten är storblockig med många små skrevor och 
smågrottor. På höjden i söder finns två gamla stenrösen. På de centrala lite 
mer flacka hällmarkerna finns färre gamla tallar och mindre andel död ved. 
Värdekärnan i väster är solöppen, har måttligt med gamla träd men bara 
sparsamt med död ved. 

 
Foto 26. Blockigt parti vid Gropberget i den södra delen av den stora värdekärnan. I 
sluttningen finns tallticka. 
 
 

I de norra delarna av området är skogen mer påverkad av äldre skogsbruk, 
stubbar syns här och var men några gamla tallar står kvar. Det finns endast 
sparsamt med död ved i denna del. 
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Rödlistade arter som påträffats i området är tallticka Phellinus pini (NT), 
skrovlig flatbagge Calitys scabra (NT), spår av reliktbock Nothorhina 
muricata (NT) samt enstaka gamla kläckhål som sannolikt är gjorda av 
jättepraktbagge Chalcophora mariana (EN, jfr figur 5 i Ehnström & Bader 
2013). Dessutom har grovticka Phaeolus schweinitzii påträffats i de 
centrala delarna. 

Sammantaget finns de högsta naturvärdena med avseende på hällmarker i 
söder och öster och i de centrala delarna. Här finns fler äldre tallar och mer 
död ved, främst i form av torrakor men även lågor. Området har ett 
gynnsamt sydligt läge nära havet vilket ger hög solinstrålning och 
fördelaktigt klimat för värmeälskande insekter. 

 
Figur 29. Inventerad yta och värdekärna på Gropberget. 
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Andel värdekärna av hällmarksimpediment 
För att få en enhetlig bedömning av vad som är impediment och vad som är 
produktiv skogsmark har Skogsstyrelsen gjort uppskattningar av andelar 
hällmarksimpediment inom den inventerade ytan samt andel 
hällmarksimpediment i värdekärneytorna. Dessa redovisas i bilaga 1.  

Från dessa uppskattningar har andelen värdekärna av inventerade 
hällmarksimpediment räknats ut och redovisas i tabell 2 nedan. 

  

Tabell 2. Andel värdekärna av den totala arealen hällmarksimpediment inom den 
inventerade ytan för alla inventerade objekt. Medelvärdet andel värdekärna av häll-
marksimpediment för hela inventeringen är 27 procent. Viktning har gjorts för inventerad 
yta vid beräkning av medelvärdet. I övriga kolumner redovisas areal hällmarksimpediment 
inom värdekärnan för respektive område samt ranking. Övriga arealer och andelar redovisas 
i bilaga 1. Kolumnen ranking baseras på förekomst av skogliga naturvärden på hällmarker. 
För närmare förklaring av ranking se avsnittet om resultat (sid 13). 

Namn

Andel värdekärna av 
hällmarksim-
pediment (%)

Areal 
hällmarksimpedi-

ment inom 
värdekärna (ha) Ranking

Skuleskogens nationalpark 69 23 1
Gropberget 62 38 2
Fanön 50 34 2
Sund 44 8 2
Rävsön 35 59 4
Porsmyrberget 34 17 3
Södra Ulvön 31 29 2
Hultomsberget 31 15 6
Balesudden NR väster 30 22 4
Mossaberget branten 29 5 6
Långtoberget 28 18 4
Gårdberget 27 19 3
Valkallen 26 20 4
Flögberget 21 10 4
Gyltberget 21 10 5
Malarna 21 8 6
Rödnäsberget 20 18 3
Förberget 19 9 6
Hummelviks NR 18 16 3
Fälleberget 17 12 6
Trollarviksberget 17 5 7
Vårdkallberget 16 11 3
Bjestoberget 10 11 6
Mjältön (södra) 10 13 5
Vittjärnen 8 5 7
Rammberget 0 0 8
Medelvärde 27
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Diskussion och slutsatser 
Inventeringen visar att det finns en hög andel tallskog med högt 
naturvärde, så kallad värdekärna, på de kustnära hällmarkerna. Enligt 
inventeringsresultatet finns det i medeltal 27 procent sådan värdekärneyta i 
de inventerade objekten (se tabell 2). Det kan jämföras med nyckelbiotoper 
på produktiv skogsmark i Västernorrland där andelen ligger kring 1 
procent. 

Inventeringar som Skogsstyrelsen gjort inför planerade 
vindkraftsanläggningar visar också att det hittas nya nyckelbiotoper på 
hällmarker när väl inventeringen görs. Vid Lindomsberget och 
Truggsberget i Härnösands kommun påträffades tre nya nyckelbiotoper vid 
en naturvärdesinventering som genomfördes inför en planerad 
vindkraftsanläggning (Michold 2011). De nya nyckelbiotoperna berörde tre 
verksplaceringar och vägdragningar.  

Att värdekärnor och nyckelbiotoper inte alltid överlappar i denna 
inventering kan bero på att begreppet värdekärna och nyckelbiotop 
tillämpats på olika sätt. Det kan också bero på nyckelbiotopsinventeringens 
fokus på produktiv skogsmark, till skillnad från hällmarksinventeringen där 
fokus låg på att inventera impediment. Troligtvis har även de olika 
inventerarna besökt delvis olika ytor.  

Normalt är värdekärnebegreppet ganska brett. Enligt Nationell strategi för 
formellt skydd av skog (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2005) är 
värdekärna ”ett sammanhängande skogsområde som av länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen bedömts ha en stor betydelse för fauna och flora och/eller 
prioriterad skogstyp”. Ofta ingår till exempel nyckelbiotoper som en 
delmängd i begreppet värdekärna. I denna inventering har dock begreppet 
värdekärna tillämpats förhållandevis strängt och skulle även kunna kallas 
”skyddsvärd värdekärna”. 

Troligen utgör andelen 27 procent värdekärna av hällmarkerna en 
överskattning. Utsökningen av besökta objekt är delvis riktad till områden 
som på förhand ansågs vara ringa påverkade av skogsbruk. Under alla 
omständigheter är dock andelen klart högre än i det generella skogs-
landskapet. Det beror sannolikt på den kraftiga kuperingen längs stora 
delar av den ångermanländska brantkusten, vilket minskat tillgängligheten. 

Hällmarkerna har alltså jämförelsevis hög andel yta med höga naturvärden. 
Naturtypen har också endast i begränsad omfattning inventerats inom 
Skogsstyrelsens nyckelbiotopinventering i denna region (jfr Nitare 2011, 
figur 30). Sammantaget visar detta på ett behov av kunskap om var dessa 
värdekärnor/nyckelbiotoper finns i landskapet. Detta gäller inte minst som 
underlag för fysisk planering och tillståndsprövning. I dagsläget är 
underlaget generellt sett bristfälligt för hällmarker, i jämförelse med det 
generella skogslandskapet. 
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Figur 30. Till vänster berg i dagen i Sverige i rött. Västernorrlands län markerat med grå 
linje. Till höger nyckelbiotoper med hällmarker i rött (Nitare 2011).  

Den biologiska produktionen är mindre på hällmarker jämfört med 
produktiv skog. På hällmarker finns också förhållandevis få arter och 
individer. Icke desto mindre kan hällmarkerna utgöra mycket värdefulla 
miljöer för arter som är beroende av solexponerad tallved (jfr Cederberg 
m.fl. 1997).  

Tidigare inventeringar (Hedgren 2011, Marklund & Marklund 2010 och 
Anonym 2007) har visat att det finns en fauna av ovanliga insekter knutna 
till äldre solbelyst tallved i Höga kusten-området. Arter som 
jättepraktbagge och ragghornig kamklobagge är mycket sällsynta i Sverige 
och har sina nordligaste förekomster här. De gynnas troligen av det 
kuperade landskapet med de sydvända sluttningarnas varma klimat 
(Marklund & Marklund 2010). Andra rödlistade skalbaggar som kan 
påträffas i hällmarksmiljöerna i Höga kusten är bland andra skrovlig 
flatbagge, spindelbock, barrpraktbagge, stubbfuktbagge, timmertickgnagare 
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och reliktbock. Även äldre spår av åttafläckig praktbagge har noterats. I 
hällmarksmiljöerna finns också ett mindre inslag av solbelyst äldre björk 
och asp, särskilt vid klapperfält. Dessa är värdefulla substrat för 
lövträdsberoende skalbaggar, bland andra stekelbock, asppraktbagge och 
björkpraktbagge (Marklund & Marklund 2010).  

Eftersom hällmarkerna generellt sett är dåligt dokumenterade genom 
artinventeringar kan man förvänta sig att finna fler ovanliga insekter vid 
framtida inventeringar. En sådan art är raggbock, vars ekologi mycket 
påminner om jättepraktbaggens. Dock verkar en avgörande klimatisk 
skillnad finnas. Raggbock förekommer såväl vid kust som inland i 
Norrland, medan jättepraktbagge endast finns vid kusten. Varför raggbock 
så vitt känt saknas vid den västernorrländska kusten är inte helt givet. 

Troligtvis utgör uppskattningen av andelen värdekärna av hällmarken en 
relevant uppskattning av mängden lämplig livsmiljö för den ovan nämnda 
starkt hotade arten jättepraktbagge. Inom ramen för åtgärdsprogrammet 
för arten (Ehnström & Bader 2013) följs den årliga produktionen av kläckta 
individer inom en yta i artens kärnområde i Höga Kusten. Baserat på 
mängden lämplig livsmiljö samt artens reproduktion, kan en beräkning av 
potentiell högsta totalproduktion av individer i länets kustland göras. 
Därvid kan man anta olika grader av nyttjande av lämpliga lokaler i 
regionen. Detta kan sedan ligga till grund för en på faktiska data baserad 
analys av artens möjligheter till långsiktig överlevnad. I förlängningen ger 
det en bättre grund för bedömning av artens hotklassning och vilka 
bevarandeåtgärder för arten som kan och bör vidtas.  

Ser man till svampar kan man konstatera att vedlevande arter på tall är 
förhållandevis oregelbundna i sitt uppträdande som fruktkroppar. Likt 
vissa marklevande arter kan man hitta åtskilliga arter under vissa år, men 
vanligtvis är det låg frekvens av fruktkroppar på dessa torra marker (pers 
obs). Därför vore det intressant att med dna-analys kunna artbestämma det 
mycel som finns i tallågorna (Carlsson 2014). 

Det finns andra arter som gynnas av den dramatiska topografin längs den 
ångermanländska kusten och som inte är knutna till skog. Laven glanstagel 
växer på marken och är i Sverige endast känd från Härnösands kommun 
(Granbo 2002 och Granbo 2014). För glanstagel är det inte det varma 
klimatet vid sydsluttningarna utan snarare det faktum att många av de 
exponerade kustnära topparna blåses fria från snö på vintern som gjort att 
denna torktåliga art kunnat fortleva i området.  

För fler exempel på arter som förekommer i hällmarksmiljöer, se bilaga 2. 

I den inventerade ytan i Skuleskogens nationalpark visade Sandberg & 
Malm (2012) att träden i den undersökta ytan var i genomsnitt 167 år 
gamla. Vidare fanns det tio tallar som var 280 år eller äldre per hektar. Den 
äldsta levande tallen etablerades någon gång före 1556 (provet saknade 
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märg) vilket gör den mer än 455 år gammal. Den äldsta tallågan dog för 849 
år sedan och den äldsta torrakan för 532 år sedan(vilket innebär att den 
faktiskt stått upp under 532 år efter att den dog).  

Inom den studerade ytan i Skuleskogen var mängden döda tallar 71 
st/hektar vilket i volym motsvarar cirka 6-7 m3/ha. Det är ungefär lika 
mycket död ved som på den brukade produktiva skogsmarken i Sverige 
idag. Det kan jämföras med mängden död ved i naturliga boreala skogar i 
Fennoskandien som ligger kring 20-120 m3/ha (exempelvis Siitonen 2001). 
Studien visar också att cirka 1-2 tallar dör per hektar och årtionde i 
Skuleskogen. Med en tillväxthastighet på 0,53 mm/år produceras en liten 
mängd död ved på hällmarkerna men det gör också att betydelsen av varje 
producerad substratenhet ökar. Den långsamma tillväxttakten och de torra 
förhållandena gör sannolikt också att en god del av den döda veden bryts 
ned tämligen långsamt. Det innebär att varje stycke död ved potentiellt kan 
nyttjas under mycket lång tid av exempelvis vissa insekter. Man bör alltså 
inte plocka ut stora, gamla träd från impediment eftersom dessa träd inte 
återskapas på flera hundra år. Även ett begränsat uttag på 3-5 träd per 
hektar kan ge stora negativa konsekvenser för impedimentets naturvärden 
(Jasinski & Uliczka 1998). 

Den förhållandevis höga andelen ytor med höga skogliga värden skulle 
kunna motivera olika former av områdesskydd. Det skulle också kunna 
motivera en skärpning av det nuvarande generella juridiska skyddet av 
hällmarksimpediment. Enligt 13a § i skogsvårdslagen får avverkning, 
skogsvårdsåtgärder och gödsling inte ske på skogliga impediment som är 
större än 0,1 hektar men enstaka träd får avverkas så länge det inte 
förändrar naturmiljöns karaktär. Ett förstärkt lagligt generellt skydd skulle 
på sikt kunna bidra till att delar som idag är starkt påverkade av 
genomförda avverkningar återhämtar sig och återbildar 
naturvärdesstrukturer, såsom död ved. En sådan återhämtning är sannolikt 
en långsam process, och det torde för vissa organismer vara oklart om 
huruvida hällmarker med höga skogliga värden kan hysa långsiktigt 
livskraftiga förekomster, på grund av den låga trädtillväxten och 
produktionen av död ved.  

Om betingelserna långsiktigt är för karga, kan man tänka sig restaurering 
av tallskogar på intilliggande produktiva marker, och att hällmarkerna 
småningom fungerar som spridningskällor för organismer som etablerar sig 
i de restaurerade områdena. Detta gäller arter som är knutna till tall, men 
kanske även arter knutna till exempelvis äldre lövträd vilka förekommer i 
körtlar i topografiskt otillgängliga områden.  

 

 

 



Sida 73 av 77 
 
 

 
Slutsatser 
• Det finns en hög andel tallskog med höga naturvärden på kustnära 

hällmarker i jämförelse med produktiv skogsmark i länet. 

• Denna tallskog är till stora delar inte identifierad i länet, och således 
saknas underlag för fysisk planering. 

• Stor yta icke beskriven naturskog av nyckelbiotopskvalitet motiverar 
fortsatta inventering, förslagsvis i Skogsstyrelsen regi. 

• Den förhållandevis stora förekomsten av ytor med höga skogliga värden 
skulle kunna motivera olika former av områdesskydd. 

• En skärpning av det nuvarande generella juridiska skyddet av 
hällmarksimpediment skulle på sikt kunna medföra en ökad yta lämplig 
livsmiljö för arter knutna till gammal tallskog, och potentiellt underlätta 
spridningen av arter knutna till denna miljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 74 av 77 
 
 

 

Litteratur 
Anonym 2005. Strategi för formellt skydd av skog i Västernorrlands län. 
Länsstyrelsen Västernorrland och Skogsvårdsstyrelsen Mellannorrland. 

Carlsson, F. 2014. Wood fungi and forest fire. Doktorsavhandling. 
Mittuniversitetet, Sundsvall. 

Cederberg, B., Ehnström, B., Gärdenfors, U., Hallingbäck, T., Ingelög, T. 
och Tjernberg, M. 1997. De trädbärande impedimentens betydelse för 
rödlistade arter. ArtDatabanken rapporterar 1. Artdatabanken, SLU. 
Uppsala. 

Ehnström, B. & Bader, P. 2013. Åtgärdsprogram för jättepraktbagge, 
2013-2017. Rapport 6584. Naturvårdsverket. 

Granbo, J. 2002. Glanstagel – en sällsynt istidsrelikt vid Höga kusten. 
Svensk botanisk tidskrift 96:3-4(2002). 

Granbo, J. 2014. Åtgärdsprogram för glanstagel, 2014-2018. Rapport 6637. 
Naturvårdsverket. 

Hedgren, O. 2011. Inventering av Jättepraktbagge Chalcophora mariana vid 
Höga kusten 2010. Länsstyrelsen Västernorrland. Rapport 2011:5. 

Jasinski, K. & Uliczka, H. 1998. De trädbevuxna impedimentens betydelse 
som livsmiljöer för växt- och djurarter. Meddelande 16. Skogsstyrelsen. 

Marklund, S. 2007. Inventering av skalbaggar på äldre tallved 2007. 
Länsstyrelsen Västernorrland. Rapport 2007:14. 

Marklund, D. & Marklund, S. 2010. Inventering av jättepraktbagge, Höga 
kusten, Ångermanland. Länsstyrelsen Västernorrland. Rapport 2010:7. 

Michold, Å. 2011. Naturvärdesinventering Lindomsberget. Skogsstyrelsen 

Nitare, J. 2000. Signalarter – Indikationer på skyddsvärd skog. Flora över 
kryptogamer. Skogsstyrelsens förlag. 

Nitare, J. 2011. Barrskogar – nyckelbiotoper i Sverige. Skogsstyrelsen. 

Sandberg, E. & Malm, Y. 2012. Skuleskogens hällmarkstallskogar – 
Jättepraktbaggens livsmiljö. Examensarbete i biologi. Mittuniversitetet. 

Siitonen, J. 2001. Forest management, coarse woody debris and saproxylic 
organisms: Fennoscandian boreal forests as an example. Ecological 
Bulletins, 49: 11-41.  

Stockland, J.N., Siitonen, J. & Jonsson, B.G. (red.). 2012. Biodiversity in 
dead wood. Cambridge University Press, England. 



Sida 75 av 77 
 
 

 

  Bilaga 1 – Tabell över resultat 

 

Bilaga 1. Sammanfattande tabell med ranking, kategori samt arealer för inventerad yta, värdekärna och hällmarksimpediment inom värdekärna. Kolumnerna [Andel 
hällmarksimpediment av totalt inventerad yta] samt [Andel hällmarksimpediment av värdekärna] är uppskattningar gjorda av Skogsstyrelsen, förutom för Södra Ulvön och 
Mjältön (södra) där länsstyrelsen gjort bedömningen. Med hjälp av dessa uppskattningar har sedan andel värdekärna av hällmarksimpediment räknats ut.

Namn Ranking Kategori
Inventerad 
areal (ha)

Andel 
hällmarksimpedi-

ment av total 
inventerad yta 

(%)

Areal 
värdekärna 

(ha)

Andel värdekärna 
av inventerad yta 

(%)

Andel 
hällmarksimpedi-

ment av 
värdekärna (%)

Areal 
hällmarksimpedi-

ment inom 
värdekärna (ha)

Andel värdekärna 
av 

hällmarksimpedi-
ment (%)

Balesudden NR väster 4 NR 242,2 30,00 36,2 15 60 21,7 30
Bjestoberget 6 C 191,7 60,00 16,1 8 70 11,3 10
Fanön 2 A 97,0 70,00 37,8 39 90 34,0 50
Flögberget 4 B 57,0 80,00 10,9 19 90 9,8 21
Fälleberget 6 B 102,8 70,00 13,8 13 90 12,4 17
Förberget 6 C 82,7 60,00 15,5 19 60 9,3 19
Gropberget 2 A 86,4 70,00 42,0 49 90 37,8 62
Gyltberget 5 B 117,9 40,00 16,5 14 60 9,9 21
Gårdberget 3 B 119,3 60,00 31,9 27 60 19,1 27
Hultomsberget 6 C 70,9 70,00 19,0 27 80 15,2 31
Hummelviks NR 3 NR 182,0 50,00 26,8 16 60 16,1 18
Långtoberget 4 B 81,6 80,00 18,0 22 100 18,0 28
Malarna 6 C 54,2 70,00 9,9 18 80 7,9 21
Mjältön (södra) 5 B 187,0 70,00 14,1 8 90 12,7 10
Mossaberget branten 6 B 45,3 40,00 13,2 29 40 5,3 29
Porsmyrberget 3 B 69,6 70,00 27,8 40 60 16,7 34
Rammberget 8 C 25,3 50,00 0,0 0 0 0,0 0
Rävsön 4 A 336,0 50,00 84,7 25 70 59,3 35
Rödnäsberget 3 B 112,9 80,00 22,6 20 80 18,1 20
Skuleskogens nationalpark 1 NP 54,8 60,00 32,3 59 70 22,6 69
Sund 2 NVA 31,7 60,00 12,0 38 70 8,4 44
Södra Ulvön 2 A 105,8 70,00 32,3 31 90 28,6 36
Trollarviksberget 7 C 38,7 80,00 5,9 15 90 5,3 17
Valkallen 4 B 148,4 50,00 28,0 19 70 19,6 26
Vittjärnen 7 C 109,4 60,00 8,4 8 60 5,0 8
Vårdkallberget 3 B 133,0 50,00 21,4 15 50 10,7 16
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Bilaga 2 – Arter i hällmarkstallskog 
Art (Vetenskapligt namn) Art eller familj (Svenskt namn) Typ Rödlistad* 

Aegomorphus clavipes  Spindelbock Insekter NT 
Ampedus nigroflavus  Orange rödrock Insekter NT 
Anthaxia similis Svart praktbagge Insekter  
Arhopalus rusticus Brun barkbock Insekter  
Asemum striatum Strimmig barkbock Insekter  
Buprestis octoguttata Åttafläckig praktbagge Insekter  
Buprestis rustica Allmän praktbagge Insekter  
Calytis scabra  Skrovlig flatbagge Insekter NT 
Chalcophora mariana  Jättepraktbagge Insekter EN 
Cryptophagus lysholmi  Stubbfuktbagge Insekter VU 
Cryptophagus parallelus  Insekter  
Ctesias serra  Insekter  
Dicerca furcata Björkpraktbagge Insekter NT 
Dicerca moesta Barrpraktbagge Insekter NT 
Globicornis emarginata  Insekter  
Hymenophorus doublieri  Ragghornig kamklobagge  Insekter VU 
Ipidia binotata  Insekter NT 
Leiopus nebulosus Fläckig splintbock Insekter  
Monochamus galloprovincialis Kronbock Insekter NT 
Mycetochara obscura  Nordlig svampklobagge Insekter NT 
Necydalis major Stekelbock Insekter NT 
Nothorhina muricata  Reliktbock Insekter NT 
Ostoma ferruginea Vanlig flatbagge Insekter  
Poecilonota variolosa Asppraktbagge Insekter NT 
Sphaeriestes castaneus  Insekter  
Stagetus borealis  Timmertickgnagare Insekter NT 
    
Bryoria furcellata Nästlav Lavar  
Bryoria nitidula  Glanstagel Lavar EN 
Cladonia parasitica  Dvärgbägarlav Lavar NT 
Collema curtisporum Liten aspgelélav Lavar VU 
    
Boletopsis grisea Tallgråticka Svampar VU 
Hapalopilus aurantiacus Laxticka Svampar VU 
Hydnellum caeruleum Blå taggsvamp Svampar NT 
Hydnellum ferrugineum Dropptaggsvamp Svampar  
Irpicodon pendulus Vintertagging Svampar  
Lactarius musteus Tallriska Svampar NT 
Phaeolus schweinitzii  Grovticka Svampar  
Phellinus pini  Tallticka Svampar NT 
Postia leucomallella  Svampar  
Sarcodon scabrosus Skrovlig taggsvamp Svampar NT 
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Art (Vetenskapligt namn) Art eller familj (Svenskt namn) Typ Rödlistad* 

Sarcodon squamosus  Motaggsvamp Svampar NT 
Sparassis crispa Blomkålssvamp Svampar  
Trichaptum laricinum  Violmussling Svampar NT 
Tricholoma apium Lakritsmusseron Svampar VU 
Tricholoma matsutake Goliatmusseron Svampar VU 
    
Cardaminopsis petraea Strandtrav Växter  
Lycopodium clavatum Mattlummer Växter  
Monotropa hypopitys Tallört Växter  
Polygonatum odoratum Getrams Växter  
Spergula morisonii Vårspärgel Växter  

 
Bilaga 2. Exempel på ett antal arter som förekommer i hällmarkstallskogar längs kusten i 
Västernorrlands län. Urvalet av rödlistade arter gjordes genom att söka arter i artportalen som 
förekommer inom eller inom 25m från hällmark. För att definiera hällmark användes kategorierna 
impediment och substratmark (nr 11, 19, 41 och 57) i KNAS (Kontinuerlig naturtypskartering av skyddade 
områden), som avgränsning. Efter utsökningen har arter som inte är knutna till de öppna och karga 
förhållandena på hällmarker rensats bort liksom observationer med för dålig noggrannhet (sämre än 
100m noggrannhet). Vissa arter förekommer även utanför hällmarker och några är knutna till lövträd 
som vid hällmarkerna främst finns vid kanten till klapperfält. Arter som inte är rödlistade har sökts ut 
från litteratur, bland annat Nitare 2011, Nitare 2000 samt Cederberg m.fl.. 1997.  

*) I Kolumnen rödlistad anges rödlistekategorierna NT=Nära hotad, VU=Sårbar och EN=Starkt hotad. 



Postadress: 871 86 Härnösand
Telefon: 0611-34 90 00

www.lansstyrelsen.se/vasternorrland


	Sammanfattning
	Inledning
	Syfte

	Metod
	Inventerade områden - Översiktskarta

	Resultat
	Balesuddens naturreservat
	Hummelviks naturreservat
	Skuleskogens nationalpark
	Förberget
	Gyltberget
	Bjestoberget
	Mossaberget
	Sund
	Gårdberget
	Mjältön (södra)
	Fanön
	Vårdkallberget
	Södra Ulvön
	Flögberget
	Trollarviksberget
	Rammberget
	Rävsön
	Valkallen
	Hultomsberget
	Rödnäsberget
	Porsmyrberget
	Fälleberget
	Malarna
	Långtoberget
	Vittjärnen
	Gropberget
	Andel värdekärna av hällmarksimpediment

	Diskussion och slutsatser
	Litteratur
	Bilaga 1 – Tabell över resultat
	Bilaga 2 – Arter i hällmarkstallskog


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects true
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 120
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /SVE <FEFF005B00420061007300650072006100640020007000E50020002700540069006C006C006700E4006E0067006C0069006700200050004400460027005D0020005B00420061007300650072006100640020007000E500200027005B004D0069006E007300740061002000660069006C00730074006F0072006C0065006B005D0027005D00200041006E007600E4006E00640020006400650020006800E4007200200069006E0073007400E4006C006C006E0069006E006700610072006E00610020006F006D002000640075002000760069006C006C00200073006B006100700061002000410064006F006200650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E007400200073006F006D002000E400720020006C00E4006D0070006C0069006700610020006600F6007200200061007400740020007600690073006100730020007000E500200073006B00E40072006D002C0020006900200065002D0070006F007300740020006F006300680020007000E500200049006E007400650072006E00650074002E002000200053006B006100700061006400650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E00740020006B0061006E002000F600700070006E00610073002000690020004100630072006F0062006100740020006F00630068002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020006F00630068002000730065006E006100720065002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.10000
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 150
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 300
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


