
3422 Lill-Tvärselet
Kommun Dorotea Totalareal 545 ha
Naturgeografisk region 33h Areal land 520 ha
Objektskategori U1 Areal vatten 25 ha
Markägare Fastighetsverket Areal produktiv skogsmark 511 ha

          Ovanför fjällnära gräns 187 ha
    Nedanför fjällnära gräns 325 ha

Areal värdekärna 485 ha Areal skyddszon 0 ha
Areal utvecklingsmark 31 ha Areal arronderingsmark 0 ha

Kriterier för urval
• Större naturskog
• Värdefull livsmiljö för rödlistade arter
• Hög grad av naturlighet
• Gränsar till befintligt naturreservat
• Ingår i ett kluster av värdefulla områden

Beskrivning av området
Området ligger ca 6 mil nordväst om Dorotea och 
omedelbart norr om Oxfjällets naturreservat. Objektet 
utgörs av Oxfjällets nedre nordsluttning mot Korpån. I 
norra delen ligger några mindre sjöar och tjärnar och 
flera bäckar rinner genom området. En av de smala 
sjöarna är uppdämd av bäver. En mindre kraftledning 
tangerar i öster. I norr och väster gränsar området till 
privat slutavverkningsskog och i öster till hyggen. 
Höjden över havet är 360-530 meter. Områdets övre 
delar, knappt 1/3 av arealen, ligger ovan gränsen för 
fjällnära skog. Nordsluttningen är stenig och blockrik 
med ett flertal sump- och bäckdråg. Här finns också 
flera mindre myrar som mest utgörs av starrkärr. 
Skogen utgörs av barrnaturskog med sparsamt - 
allmänt inslag av aspkloner och sälg samt enstaka 
rönnar. I drågen dominerar granskog av frisk ristyp, 
med vist inslag av fuktig/våt örtristyp. Skogen är 
olikåldrig med i genomsnitt 120-åriga träd men med 
inslag av betydligt äldre granar. Granlågor 
förekommer allmänt och det finns allmänt inslag av 
äldre tall. Garnlav förekommer relativt ymnigt. Mellan 
drågen växer skiktad och gles talldominerad skog av 
frisk ristyp med rätt stort inslag av gran. Här 
förekommer också 200-300 år gamla tallar. Död ved i 
form av lågor och torrakor av tall förekommer här 
sparsamt – allmänt. I mellersta delen av området samt 
på ytterligare ett par platser finns stråk med 
urskogsartad skog av liknande skogstyper som 
beskrivits ovan. De grandominerade delarna är mer 
olikåldriga och har större inslag av äldre granar och 
mer lågor än i övriga delar. Brandspår är här sällsynta. 
Tallpartierna utgörs av fullskiktad

skog med upp till 400-åriga tallar, ofta med brandljud, 
samt sparsamt - allmänt med gamla grova tallågor. Vid 
inventeringen noterades följande arter: taigaskinn, 
tallstockticka, läderlappslav, rosenticka, gränsticka, 
harticka, rynkskinn, gammelgransskål, stor aspticka, 
dvärgbägarlav, skrovellav, stiftgelélav, knottrig 
blåslav, vitskaftad svartspik, tickmussling, svavelriska, 
lunglav, stuplav, bårdlav, skinnlav, vedflarnlav, 
vedskivlav, kolflarnlav, blanksvart spiklav, vitmosslav, 
torta, tjäder, järpe. 

Urskogsartad granskog kring Lill-Tvärseltjärnen.



Länsstyrelsens bedömning
Lill-Tvärselet är ett större variationsrikt 
naturskogsobjekt med urskogsartade delar. Objektet 
innehåller höga naturvärden knutna till det stora 
inslaget av äldre granar och tallar, lövinslag i form av 
asp och sälg samt allmän förekomst av stående och

liggande död ved. Området hyser ett stort antal 
rödlistade svampar och lavar. Objektet gränsar i söder 
till Oxfjällets naturreservat. Det är länsstyrelsens 
bedömning att bevarandet av områdets höga 
naturvärden inte går att förena med skogsbruk.

Skala 1:30 000




