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Framsidans bilder visar trubbnate och laven blågryn – två av områdets sällsyntare arter. 
 
 

 
Detta är en projektrapport skriven av Fennicus Natur AB. Företaget drivs av Mikael Hagström. 

Fennicus Natur genomför såväl bredare allmänekologiska inventeringar som mer specialiserade 

inventeringar av kryptogamer och fåglar. Företaget skriver också skötselplaner, genomför guidningar 

och håller enstaka föredrag. Samtliga foton är tagna av Mikael Hagström.  
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Sammanfattning 
Inventeringsområdet utgörs av ett flackt skogsområde alldeles norr om Motala. Området är i huvudsak 
starkt präglat av skogsbruk och har låga eller vissa naturvärden, men här finns också partier med äldre 
granskog med vissa naturvärden och ett par sumpskogar med högre naturvärden. I en av 
sumpskogarna finns rikligt med naturvårdsarter, däribland flera rödlistade. Av arter som berörs av 
fridlysning så förekommer revlummer tämligen rikligt och i området finns också blåsippa på enstaka 
platser.  
I området finns en del värdeelement i form av grova träd och hålträd och här finns också två stenmurar 
som bedömdes som värdeelement. 

Allmän beskrivning av naturmiljön 
Inventeringsområdet utgörs av flack skogsmark där planterad gran och tall dominerar arealmässigt, 
men i kanterna finns fuktiga blandskogsbestånd och rena lövbestånd på en del platser. I området finns 
ett gammalt granskogsbestånd (ca 130 år) och en sumpskog med träd i ungefär samma ålder. I övrigt 
är skogen ung, mellan ca 15 och 70 år. Marken är i huvudsak frisk eller fuktig med några blöta partier. 
Underlaget är morän dominerad av silikatsten men med visst inslag av kalk i de finare fraktionerna 
vilket ger en relativt bördig skogsmark. 

Metodik och avgränsning 

Inom det avgränsade inventeringsområdet (se Karta 1) har naturvärdesinventering genomförts i 
landmiljöer, som i huvudsak följer ”Svensk standard för naturvärdesinventering SS 199000 2014” med 
ambitionsnivå ”Medel” och tillägget ”Värdeelement” och ”klass 4”.  

Metodiken innebär förenklat att områden med större positiv betydelse för biologisk mångfald än den 
genomsnittliga miljön redovisas och beskrivs samt klassas i en tregradig skala där klass 1 är högsta 
naturvärde (av stor betydelse på nationell eller global nivå), klass 2 är högt naturvärde (av stor 
betydelse för biologisk mångfald på regional nivå) och klass 3 är påtagligt naturvärde och klass 4 är 
visst naturvärde. Värdeelement, dvs punkt eller linjeformiga strukturer av särskild vikt för hotad 
biologisk mångfald, redovisas som punkter eller linjer på en särskild karta och levereras som gisskikt 
(shp). För ytterligare detaljer om metodik och klassning hänvisas till standarden. 

Området fältbesöktes 21e och 28e februari samt 12e maj 2020. Artuppgifter har även hämtats från 
Artportalen 2020-03- 05.  
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Karta 1: Översiktskarta över det undersökta området (rastrerat). 

Begreppet rödlistad art och naturvårdsart 
Rödlistade arter är arter som minskar, är särskilt känsliga för pågående markanvändning eller är så 
sällsynta att de löper risk att dö ut från landet enligt ArtDatabankens expertkomittéer (Gärdenfors, U 
(ed) 2015). De rödlistade arterna delas in i olika kategorier utefter hur stor risken för att de ska dö ut 
från Sverige bedöms vara. Kategorin NT är den kategori som innebär den lägsta risken men ändå 
nästan hotade (Near Threatened), VU står för Vulnerable = sårbar, EN står för Endangered dvs starkt 
hotad, CR står för Critically Endangered akut hotad och sedan finns en kategori DD, Data Deficient, 
där arter som man saknar tillräcklig kunskap om men som ändå tros uppfylla kraven för rödlistning 
hamnar. 

Naturvårdsarter omfattar arter som indikerar att ett område har högt naturvärde och arter som i sig 
själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Med naturvårdsarter avses i detta fall skyddade 
arter (fridlysta), rödlistade arter, ansvarsarter och signalarter. Undantag utgörs av de rödlistade 
trädslagen alm och ask som båda är rödlistade men inte räknas som naturvårdsarter då det är 
sjukdomar och inte förändrad markanvändning som utgör det stora hotet mot deras fortlevnad i landet. 
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Resultat 
Resultatet av inventeringen redovisas i en del som berör områden med naturvärden och en del 
redovisar värdeelement, i de flesta fall särskilt gamla träd eller hålträd. 
 

Områden med biologiska naturvärden 
Vid inventeringen identifierades 20 naturvärdesobjekt enligt metodiken. En sumpskog bedömdes ha 
höga naturvärden, en sumpskog, en damm och ett bryn påtagliga värden medan övriga bedömdes ha 
vissa naturvärden. Se vidare nedan. 

Naturvärdesobjekt 
 

Karta 2: Naturvärdesobjekt klass 1 - 4. Översiktligt. 
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Karta 3: Naturvärdesobjekt norra delen. 

Område 1 0,4 ha  Blandsumpskog Klass 4, Visst naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde då det handlar om våt skogsmark relativt opåverkad av dikning. Här 
finns vissa värdefulla strukturer som socklar och enstaka öppna vattenspeglar, men områdets trädskikt 
är mycket kraftigt påverkat av skogsbruk. Artvärdet bedöms som obetydligt.  
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Beskrivning 

Området utgörs av en liten sumpskog dominerad av klibbal och glasbjörk med inslag av gran och 
enstaka tallar. Beståndet är gallrat och åldern ser i huvudsak ut att ligga kring 50 år med enstaka träd 
som kan vara några decennier äldre. Marken är ordentligt blöt och här finns inget tydligt dike. Många 
av träden står på socklar, ett träd på varje efter gallring. I sumpskogen finns enstaka av de vanligaste 
naturvårdsarterna som blåmossa och revlummer. 

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Området bör lämnas helt utan åtgärder. Området är känsligt för dränering. 

Naturvårdsarter 

Blåmossa, revlummer (fridlyst)  

Källor 

I fält 

Osäkerhet/kommentar 

Delen av sumpskogen som ligger norr om fastighetsgränsen, utanför inventeringsområdet har högre 
värden. 

Område 2 0,02 ha  Blandsumpskog Klass 4, Visst naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde då det handlar om våt skogsmark relativt opåverkad av dikning. Här 
finns vissa värdefulla strukturer öppna vattenspeglar och två grövre lågor, men områdets trädskikt är 
mycket kraftigt påverkat av skogsbruk. Artvärdet bedöms som obetydligt då inga särskilt krävande 
arter klarat det bedrivna skogsbruket.  

Beskrivning 

Området utgörs av en liten sumpskog dominerad av gråvide, kantad av klibbal, gran och glasbjörk i 
20-årsåldern. Området är ordentligt blött med öppna vattenspeglar större delen av året. Här finns också 
två grövre lågor av tall. 

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Området bör lämnas helt utan åtgärder. Området är känsligt för dränering. 

Naturvårdsarter 

Ingen noterad 
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Källor 

I fält 

Osäkerhet/kommentar 

Objektet egentligen mindre än metodikens minsta areal. 

Område 3 0,02 ha  Blandsumpskog Klass 4, Visst naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde då det handlar om våt skogsmark relativt opåverkad av dikning. Här 
finns vissa värdefulla strukturer som socklar och enstaka öppna vattenspeglar, men områdets trädskikt 
är mycket kraftigt påverkat av skogsbruk. Artvärdet bedöms som obetydligt då inga särskilt krävande 
arter påträffats.  

Beskrivning 

Området utgörs av en liten sumpskog dominerad av klibbal och glasbjörk med inslag av gran. 
Beståndet är i huvudsak slyartat, ca 10-årigt, men i den norra halvan står en lite äldre grupp träd och 
åldern ser i huvudsak ut att ligga kring 70 år här. Marken är ordentligt blöt och här finns inget tydligt 
dike. Några av träden står grupperade på socklar.  

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Området bör lämnas helt utan åtgärder. Området är känsligt för dränering. 

Naturvårdsarter 

Ormbär 

Källor 

I fält 

Osäkerhet/kommentar 

Objektet egentligen mindre än metodikens minsta areal. 
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Karta 4: Naturvärdesobjekt i den sydvästra delen. 

 

Område 4 1,2 ha Blandsumpskog 9080 Klass 2, Högt naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett påtagligt biotopvärde då det handlar om odikad skogsmark med väldigt lite spår av 
skogsbruk. Här finns värdefulla strukturer som död ved, socklar och äldre träd. Biotopvärdet skulle 
klassas som högt om arealen varit större. Artvärdet är högt då det förekommer många naturvårdsarter 
och även några rödlistade arter här. 
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Beskrivning 

Området utgörs av en lövdominerad sumpskog där glasbjörk och klibbal är de rikligast förekommande 
trädslagen. Här finns också ett stort inslag av tall och i den södra delen gran. Marken är våt och i delar 
står träden på välutvecklade socklar. Framförallt i den västra delen finns rikligt med grov fuktig död 
ved av både tall och gran och på veden växer flera intressanta mossor och vedsvampar. Här finns t ex 
de rödlistade arterna kådvaxskinn, gransotdyna, vedtrappmossa och kornknutmossa. 

Längst i norr finns en lite större vattensamling som ser ut att vara lämplig för lekande groddjur. 

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Området bör lämnas helt utan åtgärder. Området är känsligt för dränering. En skyddszon behövs för att 
inte öppna för uttorkande sol och vind. 

Naturvårdsarter 

Långflikmossa, blåmossa, krusig ulota, rörsvepemossa, västlig hakmossa, vedtrappmossa (NT), 
kornknutmossa (NT), gammelgranslav, glansfläck, skriftlav, gransotdyna (NT), kådvaxskinn (NT), 
Oligoporus romellii (sällsynt), revlummer (fridlyst) 

Källor 

I fält 

Osäkerhet/kommentar 

- 

Område 5 0,09 ha  Blandsumpskog Klass 4, Visst naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde då det handlar om våt skogsmark relativt opåverkad av dikning. Här 
finns vissa värdefulla strukturer som socklar och öppna vattenspeglar, men områdets trädskikt är 
mycket kraftigt påverkat av skogsbruk. Artvärdet bedöms som obetydligt.  

Beskrivning 

Området utgörs av en liten sumpskog dominerad av klibbal och glasbjörk med inslag av gran och 
enstaka hägg. Beståndet är slyartat och åldern ser i huvudsak ut att ligga kring 15 år med en grupp träd 
i 70-årsåldern i den norra kanten. Marken är ordentligt blöt och här finns inget tydligt dike. Flera av de 
äldre träden står grupperade på relativt höga socklar.  

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Området bör lämnas helt utan åtgärder. Området är känsligt för dränering. 
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Naturvårdsarter 

Ingen noterad 

Källor 

I fält 

Osäkerhet/kommentar 

Objektet egentligen mindre än metodikens minsta areal. 

 

Område 6 0,06 ha  Blandsumpskog Klass 4, Visst naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde då det handlar om våt skogsmark relativt opåverkad av dikning. Här 
finns vissa värdefulla strukturer som socklar och enstaka små öppna vattenspeglar, men områdets 
trädskikt är mycket kraftigt påverkat av skogsbruk. Artvärdet bedöms som obetydligt då inga krävande 
arter klarat det bedrivna skogsbruket.  

Beskrivning 

Området utgörs av en liten sumpskog dominerad av gran och glasbjörk med inslag av klibbal och 
enstaka tall. Beståndet är slyartat och ser ut att vara i 15-årsåldern. Marken är ordentligt blöt och här 
finns inget tydligt dike. Några av träden står grupperade på små socklar.  

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Området bör lämnas helt utan åtgärder. Området är känsligt för dränering. 

Naturvårdsarter 

Ingen noterad 

Källor 

I fält 

Osäkerhet/kommentar 

Objektet egentligen mindre än metodikens minsta areal. 
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Område 7 0,14 ha  Blandsumpskog Klass 4, Visst naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde då det handlar om våt skogsmark relativt opåverkad av dikning. Här 
finns vissa värdefulla strukturer som enstaka socklar och öppna vattenspeglar, men områdets trädskikt 
är mycket kraftigt påverkat av skogsbruk. Artvärdet bedöms som obetydligt.  

Beskrivning 

Området utgörs av en liten sumpskog dominerad av glasbjörk med inslag av klibbal, sälg, rönn, gran 
och enstaka tall. Beståndet är gallrat och åldern ser i huvudsak ut att ligga kring 50 - 70 år. Marken är 
ordentligt blöt och här finns inget tydligt avvattnande dike. I sumpskogen finns ganska gott om 
blåmossa. 

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Området bör lämnas helt utan åtgärder. Området är känsligt för dränering. 

Naturvårdsarter 

Blåmossa 

Källor 

I fält 

Osäkerhet/kommentar 

- 
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Område 8 0,07 ha  Blandsumpskog Klass 4, Visst naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde då det handlar om våt skogsmark relativt opåverkad av dikning. Här 
finns vissa värdefulla strukturer som socklar och enstaka öppna vattenspeglar, men områdets trädskikt 
är mycket kraftigt påverkat av skogsbruk. Artvärdet bedöms som obetydligt.  

Beskrivning 

Området utgörs av en liten sumpskog dominerad av klibbal och glasbjörk med inslag av gran och 
enstaka tall. Beståndet är gallrat och åldern ser i huvudsak ut att ligga kring 70 år centralt och slyartat i 
15-årsåldern i kanterna. Marken är ordentligt blöt och här finns inget tydligt dike. Flera av träden står 
en och en på relativt höga socklar.  

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Området bör lämnas helt utan åtgärder. Området är känsligt för dränering. 

Naturvårdsarter 

Ingen noterad 

Källor 

I fält 

Osäkerhet/kommentar 

Objektet egentligen mindre än metodikens minsta areal. 
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Område 9 0,6 ha  Blandsumpskog Klass 4, Visst naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde då det handlar om våt skogsmark relativt opåverkad av dikning. Här 
finns vissa värdefulla strukturer som socklar och enstaka öppna vattenspeglar, men områdets trädskikt 
är mycket kraftigt påverkat av skogsbruk. Artvärdet bedöms som obetydligt då inga särskilt krävande 
arter klarat det bedrivna skogsbruket.  

Beskrivning 

Området utgörs av ett svagt sluttande sumpskogssystem dominerat av klibbal och glasbjörk med inslag 
av gran och enstaka tallar. Beståndet är i huvudsak slyartat och ser ut att vara i 15-årsålderna men det 
finns partier med träd kring 40 och någon mindre del med ett trädskikt som är gallrat och åldern ser 
där ut att i huvudsak ut att ligga kring 70 år. Marken är ordentligt blöt och här finns inget tydligt dike. 
Några av träden står på socklar. I någon mindre del påverkas sumpskogen av framsipprande 
grundvatten och här finns enstaka bågpraktmossa och tuva av skärmstarr. 

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Området bör lämnas helt utan åtgärder. Området är känsligt för dränering. 

Naturvårdsarter 

Bågpraktmossa, skärmstarr 

Källor 

I fält 

Osäkerhet/kommentar 

- 
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Karta 5: Naturvärdesobjekt i södra delen 

 

Område 10 0,25 ha  Granskog Klass 4, Visst naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde då det handlar om mogen skog kalkrik mark med inslag av enstaka 
gammalt lövträd. Trädskiktet är emellertid kraftigt påverkat av gallring och död ved saknas i stort sett 
helt. Artvärdet bedöms som obetydligt då bara enstaka av de vanligaste naturvårdsarterna påträffats.  
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Beskrivning 

Området utgörs av en smal remsa granskog i 70 årsåldern med inslag av några granar kring 120 år och 
en asp i 100-årsålderna med hackspettshål. Marken är bördig och fältskiktet av örttyp med en hel del 
vitsippa, violer, ekorrbär och enstaka ormbär. 

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Området bör lämnas helt utan åtgärder om man vill utveckla naturvärdena 

Naturvårdsarter 

Ormbär 

Källor 

I fält 

Osäkerhet/kommentar 

De äldre granarna indikerar att beståndet kan ha lång kontinuitet, vilket skulle kunna innebära att 
svampfloran innehåller en del känsliga rödlistade arter. 

 

Område 11 0,3 ha  Blandsumpskog Klass 3, Påtagligt naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde då det handlar om odikad skogsmark. Här finns värdefulla strukturer 
som socklar och öppna vattenspeglar. Artvärdet bedöms som visst då det finns enstaka naturvårdsarter 
spritt i området. 

Beskrivning 

Området utgörs av en liten sumpskog dominerad av klibbal och glasbjörk med inslag av gran och 
enstaka tallar. Beståndet är gallrat och åldern ser i huvudsak ut att ligga kring 70 år med spridda äldre 
träd. Marken är ordentligt blöt och här finns inget tydligt dike. Många av träden står grupperade på 
relativt höga socklar. I sumpskogen finns enstaka naturvårdsintressant art som vågig sidenmossa och 
glansfläck. 
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Skötsel för bevarande av naturvärden 

Området bör lämnas helt utan åtgärder. Området är känsligt för dränering. 

Naturvårdsarter 

Vågig sidenmossa, rankstarr, långfliksmossa, revlummer (fridlyst)  

Källor 

I fält 

Osäkerhet/kommentar 

- 

Område 12 0,3 ha  Blandsumpskog Klass 4, Visst naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde då det handlar om våt skogsmark relativt opåverkad av dikning. Här 
finns vissa värdefulla strukturer som enstaka socklar och enstaka öppna vattenspeglar, men områdets 
trädskikt är mycket kraftigt påverkat av skogsbruk. Artvärdet bedöms som obetydligt.  

Beskrivning 

Området utgörs av en liten sumpskog dominerad av klibbal och glasbjörk med inslag av gran. 
Beståndet är gallrat och åldern ser i huvudsak ut att ligga kring 60 år. Marken är periodvis ordentligt 
blöt och här finns inget tydligt dike. Några av träden står ett och ett på socklar.  

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Området bör lämnas helt utan åtgärder. Området är känsligt för dränering. 

Naturvårdsarter 

Ingen noterad 

Källor 

I fält 

Osäkerhet/kommentar 

Möjligen är hydrologin påverkad öster ut. 
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Område 13 3,8 ha  Granskog Klass 4, Visst naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde då det handlar om ett område med påtagligt inslag av ovanligt gamla 
träd på relativt bördig mark. Enstaka träd är hålträd. Beståndet är emellertid kraftigt påverkat av 
gallringar och död ved saknas i stort sett helt. Artvärdet bedöms som obetydligt då bara några enstaka 
av de vanligaste naturvårdsarterna påträffats.  

Beskrivning 

Området utgörs av ett grandominerat bestånd, i huvudsak beläget på en låg moränrygg. Beståndet är 
olikåldrigt med stor variation i de övre åldrarna (mellan 70 och 140). Bland de äldre träden finns inte 
bara gran utan också en och annan grov tall, där några har hackspettshål. I huvudsak är marken torr 
men någon mindre del är också fuktig och här finns inslag av björk, klibbal och asp i låga numerär. 
Beståndet är påverkat av gallringar, huggningar efter stormfällningar och barkborreangrepp. 

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Området bör lämnas helt utan åtgärder, förutom insatser för att begränsa framtida barkborreangrepp.  

Naturvårdsarter 

Gammelgranslav, blåsippa (fridlyst)  

Källor 

I fält 

Osäkerhet/kommentar 

De äldre granarna indikerar att beståndet kan ha lång kontinuitet, vilket skulle kunna innebära att 
svampfloran innehåller en del känsliga rödlistade arter. 
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Område 14 0,8 ha  Lövsumpskog Klass 4, Visst naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde då det handlar om våt skogsmark med begränsad påverkan av 
dikning. Här finns vissa värdefulla strukturer som enstaka socklar och enstaka hålträd, men områdets 
trädskikt är tydligt påverkat av skogsbruk. Artvärdet bedöms som obetydligt då inga särskilt krävande 
arter påträffats.  

Beskrivning 

Området utgörs av en liten sumpskog dominerad av klibbal och glasbjörk med inslag av gran och 
enstaka asp och sälg. Beståndet är gallrat och åldern ser i huvudsak ut att ligga kring 50 år med spridda 
äldre träd upp mot 100 årsåldern. Marken är fuktig till våt och bördig. Flera av de äldre alarna står på 
socklar och enstaka är hålträd. Fältskiktet är frodigt och dominerat av arter som älggräs, vänderot, 
vitsippa, humleblomster och bredbladiga gräs. 

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Området bör lämnas helt utan åtgärder. Området är känsligt för dränering. 

Naturvårdsarter 

Ingen noterad 

Källor 

I fält 

Osäkerhet/kommentar 

Sannolikt är hydrologin påverkad öster ut. 
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Karta 6: Naturvärdesobjekt i den nordöstra delen. 

 

Område 15 0,12 ha  Blandsumpskog Klass 4, Visst naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde då det handlar om våt skogsmark relativt opåverkad av dikning. Här 
finns få värdefulla strukturer men marken är som sagt våt. Områdets trädskikt är kraftigt påverkat av 
skogsbruk. Artvärdet bedöms som obetydligt då inga särskilt krävande arter påträffats.  
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Beskrivning 

Området utgörs av en liten sumpskog dominerad av klibbal och glasbjörk med inslag av gran och 
enstaka tallar. Beståndet är slyartat och i 15-årsåldern, röjt för några år sedan. Marken är blöt och här 
finns inget tydligt dike.  

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Området bör lämnas helt utan åtgärder. Området är känsligt för dränering. 

Naturvårdsarter 

Ingen noterad 

Källor 

I fält 

Osäkerhet/kommentar 

- 

Område 16 0,02 ha  Blandsumpskog Klass 4, Visst naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde då det handlar om våt skogsmark relativt opåverkad av dikning. 
Artvärdet bedöms som obetydligt då inga särskilt krävande arter påträffats.  

Beskrivning 

Området utgörs av en liten våtmark omgiven av gallrad skog i 50-årsåldern. Våtmarken är i stort sett 
utan träd och här växer örter som revsmörblomma och stor vattenmåra tillsammans med högvuxen 
starr. 

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Området bör lämnas helt utan åtgärder. Området är känsligt för dränering. 

Naturvårdsarter 

Ingen noterad 
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Källor 

I fält 

Osäkerhet/kommentar 

Objektet egentligen mindre än metodikens minsta areal. 

Område 17 0,06 ha  Blandsumpskog Klass 4, Visst naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde då det handlar om våt skogsmark relativt opåverkad av dikning. Här 
finns vissa värdefulla strukturer som socklar och öppna vattenspeglar, men områdets trädskikt är 
mycket kraftigt påverkat av skogsbruk. Artvärdet bedöms som obetydligt då inga särskilt krävande 
arter påträffats.  

Beskrivning 

Området utgörs av en liten sumpskog dominerad av klibbal och glasbjörk med inslag av gran. 
Beståndet är gallrat och åldern ser i huvudsak ut att ligga kring 50 år i likhet med det omgivande 
beståndet. Marken är ordentligt blöt här och det dike som avvattnar söderut verkar inte påverka 
vattennivån nämnvärt, men våtmarken har troligen varit större innan dikningen. Många av träden står 
ett och ett på relativt höga socklar.  

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Området bör lämnas helt utan åtgärder. Området är känsligt för dränering. 

Naturvårdsarter 

Ingen noterad 
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Källor 

I fält 

Osäkerhet/kommentar 

Objektet egentligen mindre än metodikens minsta areal. 

Karta 7: Naturvärdesobjekt i den östra delen 

Område 18 0,11 ha  Damm Klass 3, Påtagligt naturvärde 
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Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde då det handlar om ett permanent antropogent småvatten med relativt 
naturaliserad vegetation. Här finns vissa värdefulla strukturer som socklar och enstaka öppna 
vattenspeglar, men områdets trädskikt är mycket kraftigt påverkat av skogsbruk. Artvärdet bedöms 
som visst då ett par naturvårdsarter påträffats. 

Beskrivning 

Området utgörs av en liten kvadratisk dagvattendam. Närmast kanten växer ett tätt trädskikt dominerat 
av björk och klibbal i 20-årsåldern. I den blöta stranden växer bladvass och bredkaveldun och nere i 
vattnet finns ett bestånd av den relativt sällsynta växten trubbnate. I kanten finns också några tuvor 
rankstarr. 

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Röjning av trädskiktet på dammens sydsida skulle sannolikt öka naturvärdet. Området är känsligt för 
dränering. 

Naturvårdsarter 

Rankstarr, trubbnate 

Källor 

I fält 

Osäkerhet/kommentar 

- 

Område 19 0,3 ha  Blandskog Klass 4, Visst naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde då trädskiktet innehåller ett påtagligt inslag av äldre storvuxna träd, 
där några är hålträd. Artvärdet bedöms som obetydligt då inga särskilt krävande arter klarat det 
bedrivna skogsbruket.  

Beskrivning 

Området utgörs av ett blandskogsbestånd med överståndare av tall och björk i en ålder av ca 120 – 130 
år och ett dominerande skikt med yngre löv och gran. På en moränhöjd i den västra delen finns stort 
inslag av asp och rönn medan den östra delen främst har inslag av gran men det står några aspar och 
björkar också här. Några björkar och aspar har hackspettshål. 
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Skötsel för bevarande av naturvärden 

De äldre träden bör bevaras om naturvärdet ska bestå eller utvecklas. 

Naturvårdsarter 

Ingen noterad 

Källor 

I fält 

Osäkerhet/kommentar 

- 

Karta 8: Naturvärdesobjekt i den östligaste spetsen. 
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Område 20 0,02 ha  Bryn Klass 3, Påtagligt naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde då det handlar om ett bryn med ett varmt mikroklimat och förekomst 
av kontinuerligt exponerad mineraljord.  Artvärdet bedöms som påtagligt då ett par sällsynta lavar 
påträffats här, däribland den hotade arten blågryn. 

Beskrivning 

Området utgörs av en gles björkbacke i kanten ner mot en numer igenväxande före detta åker. 
Området liknar mest en björkhage men trädskiktet håller på att sluta sig då en hel del sly av björk och 
asp är på väg upp. I backens brantaste del finns inslag av ängsväxter som ängshavre, liten blåklocka, 
gökärt, tjärblomster och grå fibbla. Här finns också partier med exponerad mineraljord, som inte blir 
övervuxna någon del av året. Här finns en intressant kryptogamflora med bland annat kuddskinnlav 
och blågryn. 

Skötsel 

För att områdets naturvärden ska bibehållas krävs att området och den närliggande åkern inte växer 
igen. 

Naturvårdsarter 

Blågryn (EN), kuddskinnlav 

Källor 

I fält. 

Osäkerhet/kommentar 

Objektet egentligen mindre än metodikens minsta areal. 
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Värdeelement  
Inom inventeringsområdet finns en del företeelser som är särskilt viktiga i landskapet för bevarande av 
arter som annars har det svårt med dagens dominerande markanvändning. I första hand handlar det om 
hålträd och äldre särskilt grova träd (gran, tall mfl över 60 cm i brösthöjd). Dessa element förekommer 
oftast i störst mängd i områden med naturvärden, och dessa områden är då upptagna som 
naturvärdesobjekt. Inte allt för sällan finns sådana element även spritt i områden med lägre 
naturvärden och då redovisas elementen enbart under denna rubrik. Elementen redovisas enbart på 
kartan nedan. 

Förutom träd så finns i området ett par stenmurar som är upptagna som värdeelement då de har så pass 
mycket skrymslen att de kan antas vara av särskilt värde som boplatser och övervintringsplatser för tex 
kräldjur, groddjur och smågnagare. 

 

Karta 11: Översikt över områdets värdeelement. 

Litteratur 

Foucard, T. 2001. Svenska skorplavar och svampar som växer på dem. Interpublishing, Stockholm. 

Gärdenfors, U. (ed.) 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 

Hallingbäck, T. 1995. Ekologisk katalog över lavar. ArtDatabanken, Uppsala. 



28 
 

Fennicus Natur AB Telefon  e-post 
Gallstrandsvägen 4 076 84 582 06 mikaelhagstrom@telia.com 
585 99 Linköping  www.fennicusnatur.se 

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor 4 band. 2006-2020. ArtDatabanken, 
SLU, Uppsala. 

Nitare, J. (red). Signalarter – indikatorer på skyddsvärd skog. Skogsstyrelsens förlag. 2005 

Swedish standards institute. SS_199000_2014. Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald 
(NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning 

Swedish standards institute. SIS-TR_199001_2014. Naturvärdesinventering avseende biologisk 
mångfald (NVI) – Komplement till SS 199000 

Artportalen www.artportalen.se. Uttag 2020-02-18 

ArtDatabanken 2020. Artfaktablad. Digitala utdrag. 

http://www.artportalen.se/

