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Beslut om bildande av Jackestjärnens naturreservat 
i Åsele kommun 
(3 bilagor) 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att det 
område som redovisas på bifogad karta, bilaga 1, ska vara naturreservat.  

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar länsstyrelsen 
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd att nedan angivna föreskrifter 
ska gälla för naturreservatet.  

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer 
Länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 2. 

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild 
rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 
reservatsområdet. Beslutet riktar sig även till allmänheten. 

Administrativa uppgifter 
Namn Jackestjärnen 
Dossiénummer 2402381 
NVR-id 2046694 
Kommun Åsele 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning 12 km OSO Åsele 
Ekokarta 21H 3h 
Mittkoordinat 626972, 7114494 (SWEREF99 TM) 
Naturgeografisk 
region 

32c: Norra Norrlands barrskogsområden och 
bergkullslätter 

Gräns för reservatet Se bifogad beslutskarta, bilaga 1 
Markägarkategori Staten genom Naturvårdsverket 
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal 21 ha 
Landareal 
Areal produktiv skog 

21 ha 
18 ha 
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Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara områdets värdefulla 
naturmiljöer i form av grannaturskogar och andra ingående naturtyper med i 
huvudsak orörd karaktär. Syftet är också att bevara biologisk mångfald 
knuten till dessa miljöer. Inom ramen för bevarandet av naturmiljöer ska 
reservatet även tillgodose behovet av områden för friluftslivet. 

Syftet ska uppnås genom att naturmiljöerna utvecklas fritt genom intern 
dynamik. Åtgärder vidtas för att underlätta för allmänhetens friluftsliv. 

Skälen för beslutet 
Jackestjärnen består av välskiktad grannaturskog med ett mycket stort inslag 
av naturskogsstrukturer såsom gamla träd och död ved i olika grovlekar och 
nedbrytningsstadier. Området är rikt på sällsynta vedsvampar och andra 
arter som är beroende av naturskogsmiljöer och därför har mycket små 
möjligheter att fortleva i ett brukat skogslandskap. De höga naturvärden som 
dokumenterats i reservatsområdet kräver ett omfattande och långsiktigt 
skydd för att de ska kunna bevaras och utvecklas. 

Reservatsföreskrifter 
För att uppnå syftet med reservatet gäller följande föreskrifter. 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om 
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden. 
Det är förbjudet att: 
 
1. uppföra byggnad eller annan anläggning som till exempel mast eller 

vindkraftverk, 
 

2. bygga om eller ändra befintlig byggnads eller anläggnings konstruktion, 
funktion eller användningssätt,  
 

3. anlägga väg, parkeringsplats, stig, spång eller stängsel, 
 

4. dra fram ledning eller rör,  
 

5. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi eller 
dräneringsförhållanden som till exempel att gräva, plöja, spränga, borra, 
schakta, dika, rensa eller utfylla,  
 

6. bedriva verksamhet som förändrar vattenflöde eller bottentopografi som 
till exempel att muddra, dämma eller reglera, 
 

7. tippa, dumpa eller anordna upplag, 
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8. utföra skogsbruksåtgärder som till exempel att avverka samt att flytta, ta 

bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl 
stående som liggande, 

 
9. införa för området främmande arter, 
 
10. framföra motordrivet fordon med undantag för uttransport av fällt 

högvilt samt för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark, 
 

11. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, kemiska eller biologiska 
bekämpningsmedel, jordförbättringsmedel, kalk eller växtnäringsämnen. 

 
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad fastighetsägare och 
innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktigas att tåla. 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att 
följande anordningar uppförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet 
med reservatet, där inget annat anges avses hela reservatet: 
 
1. utmärkning av reservatets gränser enligt Naturvårdsverkets riktlinjer, 
 
2. uppsättning och underhåll av informationstavlor, 

 
3. avlägsnande av främmande arter vid behov, 
 
4. undersökning och dokumentation av områdets djur- och växtarter samt 

mark- och vattenförhållanden. 
 
C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas, 
samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet. 
Det är förbjudet att: 
 
1. göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, 

hacka, gräva eller omlagra, 
 

2. fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller 
buskar, såväl stående som liggande, 

 
3. störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet 

uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, 
 
4. framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid 

på snötäckt, väl tjälad mark, 
 

5. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning 
annat än tillfälligt (högst en vecka). 
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Undantag från föreskrifterna 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för 
a) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att 
vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet 
och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta 
beslut, 
b) renskötsel enligt rennäringslagen (1971:437). 

Ärendets beredning 
Jackestjärnen ägdes tidigare av SCA Skog AB. Områdets höga naturvärden 
uppmärksammandes under Länsstyrelsens inventering av skyddsvärda 
statliga skogar och urskogsartade skogar (SNUS) 2003-2004.  

Jackestjärnen har förvärvats genom ESAB-överenskommelsen, en 
markbytesaffär där Naturvårdsverket fick områden med höga naturvärden 
från skogsbolagen som i gengäld ersattes med Sveaskogsmark. 

Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och 
myndigheter. Följande remissinstanser har yttrat sig: 

• Skogsstyrelsen tillstyrker förslaget. 

• Vilhelmina norra sameby har inget att erinra mot förslaget men 
framför följande synpunkter: Samebyn ska tillfrågas innan några 
åtgärder genomförs (t.ex. naturvårdsbränning eller stängsling), 
föreskrifterna ska inte utgöra hinder för bedrivande av renskötsel, 
samt att samebyns jakträtt inte får inskränkas. 

Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsens rutin är att samråd med 
berörd sameby alltid genomförs innan eventuell åtgärd som kan 
påverka renskötseln (t.ex. naturvårdsbränning eller stängsling). 
Föreskrifterna i detta beslut utgör inget hinder mot bedrivande av 
renskötsel och inskränker inte på någon jakträtt. 

• Åsele kommun avstyrker förslaget eftersom det planerade reservatet 
ligger inne i ett av kommunens utpekade områden för vindkraft, där 
TCO Förvaltning AB och Nordex Sverige AB fått tillstånd att 
uppföra 34 vindkraftverk. Länsstyrelsen har gett tillstånd till en s k 
boxmodell, vilket innebär att vindkraftverkens exakta placeringar 
inom parken ännu inte är bestämda. Kommunens allmänna utskott 
anser att beslutet om naturreservat strider mot kommunens 
markanvändningsplanering och andra kommersiella intressen. 

Länsstyrelsens kommentar: Även om reservatsområdet ligger inom 
ett av kommunens utpekade områden för vindkraft, står 
reservatsbeslutet inte i konflikt med det faktiska tillståndsbeslutet för 
vindkraft, av två skäl: 

 Reservatsområdet redovisas som naturvärdesklass 1 
(nyckelbiotop) i miljökonsekvensbeskrivningen för 
vindkraftsparken. I sin ansökan anger vindkraftsbolagen att 
de, för att reducera vindkraftsprojektets påverkan på 
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projekteringsområdets naturmiljöer, åtar sig att planera vägar, 
fundament och andra anläggningar inom parken på ett sådant 
sätt att de undviker områden med naturvärdesklass 1. Enligt 
Länsstyrelsens beslut 2011-08-26 (dnr 551-288-2010) om 
tillstånd till vindkraftsanläggning måste dessa åtaganden för 
att begränsa påverkan och skada till följd av etableringen 
efterlevas. Utifrån detta kriterium bedömer Länsstyrelsen att 
ett beslut om naturreservat för Jackestjärnen inte förändrar 
förutsättningarna för uppförandet av vindkraftverk i 
projekteringsområdet.  

 I och med att markägaren SCA Skog AB sålde det aktuella 
reservatsområdet till Naturvårdsverket exkluderades det ur 
vindkraftsparken. I köpekontraktet (NV-08922-16) framgår 
att Naturvårdsverket, i egenskap av ägare till området, 
förbinder sig att inte agera och/eller vidta åtgärder som kan 
begränsa omfattningen och driften av vindparken utöver vad 
som anges i tillståndsbeslutet. Enligt köpekontraktet ska 
denna överenskommelse inte påverka Naturvårdsverkets 
möjlighet att såsom myndighet agera i enlighet med sitt 
uppdrag att tillvarata allmänna miljöintressen enligt 
miljöbalken.  

Övriga remissinstanser (se sändlista i detta beslut) har avstått från att yttra 
sig. 

Beskrivning av reservatet 
Jackestjärnen ligger på Storsjöliden ca 12 km ostsydost om Åsele. Det be-
står av gammal välskiktad grannaturskog med stort inslag av björk. Det är 
bitvis gott om stående döda granar och lågor i olika tjocklekar och nedbryt-
ningsklasser. Kring tjärnen finns gamla och knotiga tallar med en ålder av 
200–250 år. Det finns sparsamt med avverkningsstubbar. Flera rödlistade 
vedsvampar har påträffats i området, bland annat rynkskinn och lappticka. 

Länsstyrelsens motivering  
Motiv för skyddet är att bevara områdets helhetsvärden och att motverka 
exploatering. Områdets värdefulla strukturer har utvecklats genom att 
naturliga processer fått verka relativt ostört under lång tid. För att områdets 
naturvärden ska bestå behöver det därför undantas från exploatering som 
innebär att naturvärdena påtagligt skulle skadas.  

Skyddet bidrar till att nå det nationella miljökvalitetsmålet Levande skogar 
genom att ca 18 hektar produktiv skogsmark ges ett långsiktigt skydd. 
Reservatet bidrar även till att nå miljömålet Ett rikt växt- och djurliv genom 
att förekommande typiska arter ges ett långsiktigt skydd, samt det nationella 
friluftsmålet Tillgänglig natur för friluftsliv genom att naturmiljöernas 
upplevelsevärden bevaras. 
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Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk inte går att förena med ett bevarande 
av områdets höga naturvärden. Länsstyrelsen bedömer också att andra 
arbetsföretag eller anläggningar inte är förenliga med ett bevarande av 
områdets naturvärden.  

Naturreservat är en lämplig skyddsform för områden där det krävs starka 
restriktioner under lång tid för att värdena ska kunna bevaras och utvecklas. 
Länsstyrelsen har bedömt att Jackestjärnen därför, i enlighet med 
miljöbalkens mål om skydd av värdefulla naturmiljöer och bevarande av 
biologisk mångfald (1 kap. 1 § miljöbalken), bör förklaras som naturreservat 
enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. 

Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna av att bevara området 
överväger de negativa effekterna som orsakas av inskränkningarna i 
markanvändning. Vid avvägning enligt 7 kap. 25 § har länsstyrelsen funnit 
att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att syftet ska uppnås. 

Konsekvensutredning 
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer länsstyrelsen att 
föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade 
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en 
konsekvensutredning av regelgivning. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även 
andra lagar, förordningar och föreskrifter för området.  

Föreskrifterna under C ovan, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att 
färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller 
omedelbart även om beslutet överklagas.  

Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken medge dispens från 
meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl. 

Före anordnandet av fasta renskötselanläggningar ska samråd ske med 
Länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken, enligt vad som framgår av 7c § 
förordningen (1998:904) om anmälan för samråd. 

Enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken gäller bland annat att brott mot 
föreskrift som meddelats enligt 7 kap. miljöbalken kan medföra straffansvar. 
Har någon vidtagit åtgärd i strid med meddelad föreskrift, kan Länsstyrelsen 
enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse. 

Enligt skogsvårdslagens 4 § ska lagens bestämmelser eller föreskrifter inte 
tillämpas i den mån de strider mot föreskrifter som har meddelats med stöd 
av 7 kap. miljöbalken. 
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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara områdets värdefulla 
naturmiljöer i form av grannaturskogar och andra ingående naturtyper med i 
huvudsak orörd karaktär. Syftet är också att bevara biologisk mångfald 
knuten till dessa miljöer. Inom ramen för bevarandet av naturmiljöer ska 
reservatet även tillgodose behovet av områden för friluftslivet. 

Syftet ska uppnås genom att naturmiljöerna utvecklas fritt genom intern 
dynamik. Åtgärder vidtas för att underlätta för allmänhetens friluftsliv. 

 

2. Prioriterade bevarandevärden 
• Grannaturskog med rik vedsvampflora 

 

3. Beskrivning av naturreservatet 
3.1 Administrativa uppgifter 
Namn Jackestjärnen 
Dossiénummer 2402381 
NVR-id 2046694 
Kommun Åsele 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning 12 km OSO Åsele 
Ekokarta 21H 3h 
Mittkoordinat 626972, 7114494 (SWEREF99 TM) 
Naturgeografisk region 32c: Norra Norrlands barrskogsområden och 

bergkullslätter 
Gräns för reservatet Se bifogad beslutskarta, bilaga 1 
Markägarkategori Staten genom Naturvårdsverket 
Fastigheter Storsjö 1:12 (fastighetsförrättning pågår) 
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal 21 ha 
Landareal 
Areal produktiv skog 

21 ha 
18 ha 

 
3.2 Naturtypsindelning 
 
Naturtyp enligt NNK1 Natura 2000-kod Areal (ha) 
Myrsjö 3160 0,5 
Öppna mossar och kärr 7140 2 
Taiga 9010 17 
Skogbevuxen myr 91D0 1 
Icke natura-skog 9900 0,5 

1 Natura-naturtypskartans naturtyper, kartering enligt Naturvårdsverket. 
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3.3 Beskrivning av reservatet  

Läge och landskap 
Jackestjärnen ligger ca 12 km ostsydost om Åsele. Det är ett flackt område 
uppe på Storsjöliden med lite svag lutning åt sydväst. Höjden över havet är 
510–550 meter. Området har fått sitt namn efter den lilla tjärnen i södra 
delen. Området omges av hyggen, ungskogar och en del påverkad 
höjdlägesskog. 

 

Geologi 
Jackestjärnen ligger över högsta kustlinjen. Bergarten är granitoid och 
jordarten består av morän.  

Skog 
Skogen i Jackestjärnen är grandominerad, välskiktad och 120–170 år 
gammal. Bitvis finns inslag av träd som är över 200 år gamla. Det finns ett 
allmänt inslag av björk, varav en del är riktigt grova. Död ved förekommer 
allmänt till rikligt i form av stående döda granar och lågor i olika tjocklekar 
och nedbrytningsklasser. Hänglavar förekommer rikligt och området ger ett 
orört intryck, särskilt i den norra halvan där det finns mycket få 
avverkningsstubbar. Söder om tjärnen förekommer stubbar mer allmänt, 
men de är oftast helt mossövertäckta och svåra att upptäcka. Kring tjärnen 
växer gamla och knotiga tallar med en ålder av 200–250 år.   

Friluftsliv 
Jackestjärnen är litet och ligger mer än 500 meter från närmsta skogsbilväg. 
Reservatet kan vara intressant att besöka för den som vill uppleva 
naturskog, men reservatet är nästan helt omgivet av hyggen och ungskogar. 
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Finaste vägen till reservatet torde vara över Faresmyrkullen, som är det sista 
området kring reservatet som ännu ej är avverkat.  

Naturvårdsarter 
I området finns många rödlistade vedsvampar, se bilaga 2. 
 

4. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och 
åtgärder 
Reservatet är indelat i två skötselområden med utgångspunkt från de 
övergripande naturtyperna i området (bilaga 1). För skötselområdena 
redovisas bevarandemål och skötselåtgärder.  

För båda skötselområdena gäller att främmande arter ska kunna tas bort vid 
behov. 

4.1 Skötselområde 1, grannaturskog med fri utveckling (19 ha) 
Skötselområdet omfattar all skog i reservatet.  

Bevarandemål  
Skötselområdets skogar ska huvudsakligen präglas av naturliga processer 
som stormfällningar, översvämningar, trädens åldrande och döende, insek-
ters och svampars nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. 
Skogen ska vara olikåldrig och skiktad. I perioder efter störning kan områ-
det komma att få en annan karaktär. Normalt hyser skogen betydande 
mängder död ved som bland annat erbjuder gynnsamma livsbetingelser för 
typiska vedlevande organismer. Främmande arter som utgör ett hot mot den 
naturliga biologiska mångfalden ska inte förekomma. Arealen taiga är minst 
19 ha. 
 
Skötselåtgärder  
Fri utveckling. 

4.2 Skötselområde 2, myr och myrsjö med fri utveckling (2 ha) 
Skötselområdet består av Jackestjärnen med omgivande öppna och 
skogbevuxna myrar. 

Bevarandemål 
Skötselområdet ska utvecklas fritt och präglas av naturliga processer med de 
strukturer och artsamhällen som hör till dessa naturtyper. Våtmarkerna och 
vattenmiljöerna ska ha en i intakt, naturlig hydrologi och hydrokemi. 
Främmande arter som utgör ett hot mot den naturliga biologiska mångfalden 
ska inte förekomma. Arealen myr och myrsjö i reservatet ska utgöra ca 2 ha. 

Skötselåtgärder 
Fri utveckling. 
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5. Mål och åtgärder för friluftslivet 
Jackestjärnen är ett relativt litet reservat som ligger mer än 500 meter från 
närmsta skogsbilväg, till stor del omgivet av hyggen och ungskogar. Därför 
bedöms antalet besökare bli mycket begränsat. 

Mål för friluftslivet 
Det övergripande målet för friluftslivet är att reservatet ska vara tillgängligt 
för naturupplevelser, rekreation och naturstudier utifrån sina befintliga 
förutsättningar. 

Det ska vara möjligt att på olika sätt få information om naturreservatet inför 
och under besök i området. Information om reservatet ska också i lämplig 
omfattning finnas via internet eller andra tekniska lösningar. 

Informationen i området ska förhöja upplevelsen av besöket genom att den 
är lättläst och fokuserar på upplevelser i området samt har informativa 
kartor. Informationen ska bidra till att syftet med områdesskyddet uppnås. 
Områdets skylt ska vara i gott skick och underlätta för besökare att uppleva 
området. 

Åtgärder för friluftslivet 
En informationsskylt, utformad i enlighet med Naturvårdsverkets 
anvisningar, ska sättas upp och underhållas i anslutning till reservatet. 
Förslag på lämplig plats för informationsskylt redovisas i bilaga 1. Det ska 
på skylten finnas en karta över reservatet, en lägesbeskrivning av skyltens 
plats i förhållande till reservatet samt en kort beskrivning av naturmiljöerna 
och föreskrifter för allmänheten.  

Information om Jackestjärnens naturreservat på länsstyrelsens webb, via 
appar och andra tekniska lösningar publiceras utifrån tillgängliga resurser 
och prioriteringar tillsammans med information om andra naturreservat i 
länet. 

 

6. Övriga anläggningar 
Det finns inga kända anläggningar i reservatet. 

 

7. Nyttjanderätter 
Jakt och fiske får bedrivas av jakt- och fiskerättsinnehavare enligt gällande 
lagstiftning och i enlighet med gällande reservatsföreskrifter. 

Renskötselrätten i området innehas av Vilhelmina norra sameby. 
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8. Utmärkning av gränser 
Reservatet ska hållas väl utmärkt enligt svensk standard och 
Naturvårdsverkets anvisningar. Gränserna bör ses över vart 10:e år och 
målas om vid behov. 

 

9. Sammanställning av skötselåtgärder 
Skötselåtgärd Var Prioritet1 
Montering av informationsskylt Se bilaga 1 1 
Gränsmarkering Se bilaga 1 1 
1Siffran anger prioriteringsordning om genomförandet av skötselåtgärderna begränsas av 
tillgängliga resurser, där 1 är högsta prioritet och 3 lägsta. 

 
10. Uppföljning och tillsyn 
Tillsynen av området utförs av naturvårdsförvaltaren och ska dokumenteras 
skriftligt. Tillsynen innefattar, utöver en besiktning av att 
reservatsföreskrifterna efterlevs, även alla anläggningar, utmärkningar och 
skyltar inom reservatet. Brister och fel ska dokumenteras och åtgärdas.  
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra 
underlag för en eventuell revidering av skötselplanen. 

10.1 Uppföljning av skötselåtgärder 
I samband med att skötselåtgärder utförs ska utgångsläget innan åtgärden, 
tidpunkt för åtgärd, åtgärdens omfattning och utförande samt uppnått 
resultat dokumenteras för att möjliggöra en långsiktig uppföljning.  

10.2 Uppföljning av bevarandemål 
Områdets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för 
uppföljning av skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån 
reservatets skötselområden (bilaga 1) och enligt indelningen i naturtyper för 
basinventering av skyddad natur. 

Bilagor 
1. Karta med skötselområden och förslag på infoskyltens läge 
2. Lista över funna naturvårdsarter 
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Rödlistade arter och naturvårdsarter 
Bland annat följande naturvårdsarter har noterats vid översiktlig inventering. 
Naturvårdsarter definieras enligt ArtDatabanken som fridlysta arter, nyckel-
arter, rödlistade arter, ansvarsarter, typiska arter och signalarter. Den här är 
ingen komplett artlista utan endast ett urval av funna arter som Länsstyrel-
sen anser vara intressanta ur naturvårdssynpunkt. 

Hotkategorier presenteras enligt Artdatabankens rödlista 2015. CR=Akut 
hotad, EN=Starkt hotad, VU=Sårbar, NT=Nära hotad, LC=Livskraftig, 
DD=Kunskapsbrist. 

Svampar 
 Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

1. Blodticka Meruliopsis taxicola LC 
2. Doftskinn Cystostereum murrayi NT 
3. Gammelgransskål Pseudographis pinicola NT 
4. Gränsticka Phellinus nigrolimitatus NT 
5. Kötticka Leptoporus mollis NT 
6. Lappticka Amylocystis lapponica VU 
7. Rosenticka Fomitopsis rosea NT 
8. Rynkskinn Phlebia centrifuga VU 
9. Ullticka Phellinus ferrugineofuscus NT 

Lavar 
 Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

10. Garnlav Alectoria sarmentosa NT 
11. Kortskaftad ärgspik Microcalicium ahlneri NT 
12. Lunglav Lobaria pulmonaria NT 

Kärlväxter 
 Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

13. Torta Lactuca alpina LC 
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