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Sammanfattning 
Denna inventeringsrapport utgör ett tillägg till den tidigare i år genomförda inventeringen av ”Bråta 

hagar”. Tillägget omfattar ett område som eventuellt kan bli aktuellt för placering av 

dagvattendammar. Då rapporten är ett rent tillägg hoppas några av de allmänna standardkapitlen över. 

 

Inom det tillagda området identifierades inga naturvärdesobjekt enligt standardens metodik. Två 

högstubbar som bedömdes utgöra värdeelement, en av alm och en av björk, påträffades inom ytan. I 

ytans närhet påträffades flera värdeelement, de flesta gamla grova aspar. 

 

Karta 1: Översiktskarta över det undersökta området (rastrerat). 

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. 
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Områden med biologiska naturvärden 
Vid inventeringen identifierades inga områden som bedömdes som naturvärdesobjekt enligt 

standarden. 

Inventeringsobjektet utgörs av en dikningspåverkad före detta sumpskog. Idag växer en tät slyskog 

dominerad av klibbal, ask, asp och björk med inslag av gran. Här finns också ett tiotal överståndare av 

lite äldre träd. Endast en naturvårdsart, glitterskölding, noterades inom området. Den växer på ved av 

död alm. 

Värdeelement  
Inom inventeringsområdet finns några 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, gamla träd (ca 120 +). Dessa element förekommer oftast i störst mängd i områden med höga 

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 (träden) enbart under 

denna rubrik.  

I detta fall påträffades bara två värdeelement, en högstubbe vardera av alm och björk. Flera 

värdeelement, de flesta grova äldre aspar, växer direkt utanför inventeringsområdet och dessa 

presenteras också på kartan. Elementen (träden) redovisas enbart på kartan och tabellen nedan.  

 
Karta 2: Översikt över värdeelement (träd). 

  



5 
 

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

Tabell 1: Värdelementen. Koordinater enl sweref 99 TM. Elementen i fetstil ligger inom den egentliga 

inventeringsytan, de övriga strax utanför. 

Koo X Koo Y Trädslag Kategori Kategori 2 

514587 6491092 asp grov  

514594 6491095 asp grov  

514583 6491215 lind grov gammal hålträd 

514542 6491153 björk högstubbe grov 

514525 6491122 gran grov gammal 

514520 6491101 gran grov  

514556 6491083 asp hålträd  

514570 6491081 asp grov  

514571 6491084 asp grov  

514571 6491083 asp grov  

514582 6491074 asp grov  

514582 6491085 asp grov  

514581 6491087 asp grov  

514585 6491088 asp grov  

514560 6491222 alm högstubbe grov 
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