REGISTERBLAD
Namn och datum: H Öhrling (990219)
Område av riksintresse för naturvård i Västernorrlands län
Områdesnummer: 12. Y 83203
Områdesnamn: Resele nipravinlandskap
Kommun: Sollefteå kommun
Kartblad: 19 H NV
Läge: 19H5C 1B8F
Area: ca 900 ha
Naturgeografisk region: 28a. Sydligt boreala kuperade områden; Medelpad och Höga Kusten i
Ångermanland.
Kust/havsregion:
Regionindelning för sjöar och vattendrag:
Agrara kulturlandskapsregioner: 14
Landskapsformer: Vågig bergkullterräng
Riksvärde
Odlingslandskap

Naturbetesmark

Flora

Äng
Nipor, raviner
Värdeomdöme:
Resele nip- och ravinlandskap utgör ett både representativt och sällsynt odlingslandskap med en
för länet unik frekvens av värdefulla naturbetesmarker i bl a byarna Höven, Myre och Tängsta
samt äng i Sorte. Delvis art- och individrika växtsamhällen med arter som rysk drakblomma,
låsbräken, backruta, dvärglummer och vårfingerört.
Älvavsnittet som helhet ger en mycket god och mångsidig bild av landskapets utveckling och de
processer/former som präglar en älvdal av denna typ. De flesta niporna, särskilt på norra sidan av
älven, har stabiliserats på grund av att älven inte längre eroderar.
Huvudkriterier:
A. Områden med framstående exempel på landskapstyper eller naturtyper eller kombinationer av
naturtyper, som särskilt väl visar landskapets utveckling samt processer och naturlig utveckling i
olika ekologiska system såväl på land som i vatten
C. Områden med sällsynta naturtyper, hotade eller sårbara biotoper och arter
D. Områden med mycket rik flora/fauna
Stödkriterier: storlek, mångformighet, kontinuitet, representativitet, raritet, nyckelområde

Förutsättningar för bevarande:
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av ängsmark och
landskapselement. Restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Naturvårdsinriktat
skogsbruk. Områdets värden kan påverkas negativt av minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift
skogsplantering på jordbruksmark, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, täkter,
lednings- och vägdragningar.
Säkerställande:
Områdets huvuddrag: I Resele ligger Ådalens vackraste och tydligaste exempel på uppodlat
nip- och ravinlandskap med typisk bebygelselokalisering och landskapszonering från älven till
skogsbrynen. Inom byarna Höven, Myra, Tängsta och Sorte finns cirka 32 hektar naturbetesmark,
framför allt i nipor och raviner. De övre delarna av de sydexponerade nipsluttningarna har inslag
av sydliga vår- och försommararter som sandnarv, vårveronika, vårfärgätmigej och ullört. Den
rödlistade arten rysk drakblomma förekommer också inom en av betesmarkerna. För övrigt finns
hävdgynnade arter som som låsbräken, kattfot, revfibbla, backruta, dvärglummer och vårfingerört.
Vanliga vegetationstyper är rödvenäng, fårsvingeltorräng, tuvtåteläng, skogsnävaäng och
högstarräng. Många raviner är idag i övrigt igenväxta med lövskog.
Landskapsbilden är mycket tilltalande och området hör till ett av de vackraste utefter
Ångermanälven.
Anmärkningar: Ingår i länsstyrelsens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i
odlingslandskapet (objekt nummer 8317) och i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. ÄH-id: 83-125, -126, -127, -128, -129, -130, -131, -132, -133, -134, -135, -136, -137, -138, -139,
-140, -141, -143.
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