REGISTERBLAD
Namn och datum: H Öhrling (990219)
Område av riksintresse för naturvård i Västernorrlands län
Områdesnummer: 26. Y 84080
Områdesnamn: Lillsjöslåttern
Kommun: Örnsköldsviks kommun
Kartblad: 20 I NV
Läge: 20I6A 0A1G
Area: 6 ha
Naturgeografisk region: 30a. Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala
skogsområden.
Kust/havsregion:
Regionindelning för sjöar och vattendrag:
Agrara kulturlandskapsregioner: 15
Landskapsformer: Vågig bergkullterräng
Riksvärde
Odlingslandskap
Våtmarkskomplex

Siläng

Värdeomdöme:
Representativt och idag mycket sällsynt silängssystem i hävdad våtmark.
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
Stödkriterier: storlek, kontinuitet, representativitet, raritet, säregenhet
Förutsättningar för bevarande:
Fortsatt traditionellt ängsbruk med översilning och underhåll av hässjor och ängslador.
Restaurering av igenvuxen äng.
Områdets värden kan påverkas negativt av skogsavverkning och dikning i omgivande skogsmark.
Säkerställande:
Naturreservat sedan 1980 (MB 7 kap 4 ).
Natura 2000:
Lillsjöslåttern (pSCI 0710084).

Områdets huvuddrag: Lillsjöslåttern är en slåttermyr som man på konstlad väg periodiskt har
översilat med vatten, en s k siläng. Den anlades på 1870-1880-talet och har troligen brukats
kontinuerligt fram till 1967 då hävden upphörde.
Silängen har sedan i början av 80-talet delvis restaurerats liksom befintliga lador, gärdsgårdar och
sildiken. Hävden har återupptagits genom årlig lieslåtter liksom översilningen under vår och
sommar. Vanligaste vegetationstypen är högstarräng. Bland växterna förekommer bland annat
flaskstarr, kråkklöver, kärrviol, brunrör och gråstarr.
Anmärkningar: VMI-id: 20I6A01. Ingår i länsstyrelsens program för bevarande av natur- och
kulturmiljövärden i odlingslandskapet (objekt nummer 8419), i myrskyddsplan för Sverige (Y4)
och i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. Ä-H-id: 84-257.
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