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1 INLEDNING
1.1 BAKGRUND
Vattenfall Eldistribution AB uppgraderar flera delar av sitt elnät i och kring Stockholm. Som en del i
uppgraderingen ingår en ny ledning mellan Ullna och Täljö, se Figur 1. Ledningen utreds i största del av
sträckningen som ett stråk.
Som en del i utredningsarbetet har Sweco genomfört en naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS
199000:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande,
naturvärdesbedömning och redovisning.
1.2 UPPDRAGETS SYFTE
Syftet med naturvärdesinventeringen var att hitta, värdera och beskriva naturmiljöer som har betydelse för
biologisk mångfald inom det avgränsade inventeringsområdet. Resultatet från inventeringen kan även
användas vid anpassning av den faktiska dragningen av planerad ledning.
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Figur 1. Inventeringsområdet.
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2 METOD

2.1 METODBESKRIVNING
Inventeringen har genomförts enligt Svensk Standard SS 199000:2014 Naturvärdesinventering avseende
biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning med tillhörande Teknisk
rapport (SIS-TR 199001:2014). En utförlig metodbeskrivning finns i Bilaga 3.
2.2 METODVAL I DET HÄR UPPDRAGET
Naturvärdesinventeringen har genomförts detaljeringsgraden Medel, vilket innebär att minsta obligatoriska
karteringsenhet för ytor är 0,1 ha eller mer och för linjeformade objekt gäller att minsta obligatoriska
karteringsenhet är objekt som är minst 50 m långa och 0,5 m breda (se Tabell B3:1 i Bilaga 3). Vidare
genomfördes inventeringen med tilläggen
4.5.3 Generellt Biotopskydd
4.5.4 Värdeelement
4.5.5 Detaljerad redovisning av artförekomst
Samtliga tillägg redovisas närmare i bilaga.
Arbetsgången var i stort sett den som beskrivs i Bilaga 3 Metod enligt SIS Standard men med följande
avvikelser:
•

Vid de tillfällen då naturvärdesobjekt sträckt sig utanför inventeringsområdet har detta vid de flesta
fall ritats in i kartan, där så inte skett har det istället redovisats i objektsbeskrivningen.

•

Fåglar redovisas i en separat rapport och behandlas därför inte i denna rapport.

2.3 TIDPUNKT OCH ANSVARIG PERSONAL
För förstudien, fältstudien och bedömningarna ansvarade David Rocksén. I inventeringsarbetet deltog David
Rocksén, Kirsi Jokinen och Gry Strandell. Fältinventeringen utfördes mellan 2019-10-01 och 2019-10-31.
Robert Bröms, Jon Andersson och Ruaridh Hägglund vid Sweco, ansvarade för rapportsammanställningen.
För interngranskning hos Sweco ansvarade David Rocksén.
2.4 AVGRÄNSNING
Inventeringsområdet innefattade, i huvudsak, en 100 meter bred korridor centrerad kring den planerad
ledningssträckningen mellan Ulla och Täljö, Stockholms län. Hela inventeringsområdet besöktes i fält.
2.5 INFORMATIONSKÄLLOR OCH LITTERATUR
Ett flertal källor (databaser och webtjänster) har använts för att kartlägga tidigare kända naturvärden och
skyddade områden i inventeringsområdet. Källorna som har använts som underlag för avgränsningar och
bedömningar. Litteratur som kommit till användning förtecknas i referenslistan.
2.6 DATAFÅNGST I FÄLT SAMT GIS
För datafångst i fält användes telefon och läsplatta med applikationen Collector. Noggrannheten i geografisk
positionering är vid goda förhållanden mellan 5 och 20 meter. Efter datafångst i fält justerades vid behov
gränser med hjälp av kartor och ortofoton i GIS-applikation på dator.
GIS-data i form av en shape-filer har levererats till beställaren.
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3 RESULTAT

3.1 INVENTERINGSOMRÅDET OCH DET OMGIVANDE LANDSKAPET
Inventeringsområdet ligger inom den naturgeografiska regionen 24 Svealands sprickdalsterräng med
lerslättdalar och sjöbäcken (Nordiska ministerrådet 1984) i den hemiboreala zonen (Ahti m.fl. 1968).
Berggrunden är växlande och består av olika gnejs- och granitvarianter. Regionen utgörs av ett sönderstyckat
mosaiklandskap med smärre bergshöjder genombrutna av lerfyllda sänkor eller sjöar.
Landskapet är varierat och består av såväl barrskogar med olika karaktär som ett skiftande odlingslandskap.
På de magrare bergytorna växer hällmarkstallskog och i de längre områden förekommer näringsrikare
granskogar med inslag av lövträd. Skogsområdena är tämligen påverkade men skogar av mer naturlig
karaktär förekommer. Odlingslandskapet består av åkerholmar, åkermarker och öppna diken. Utöver skogsoch odlingsområden förekommer även mindre våtmarker och skogssjöar som i allmänhet hyser ett rikt fågelliv.
3.2 RESULTAT AV FÄLTINVENTERINGEN
Naturvärden
Fältinventeringen resulterade i att sammanlagt 13 naturvärdesobjekt avgränsades inom inventeringsområdet.
Flera av de avgränsade naturvärdesobjekten har en fortsättning utanför gränsen för inventeringsområdet. För
dessa områden anges detta antingen i text eller genom kartavgränsning i objektskatalogen, Bilaga 1. Objekten
fördelade sig på de olika naturvärdesklasserna i enlighet med Tabell 3.
I huvudsak utgörs de naturvärdesobjekt som identifierades och avgränsades av ädellövskogar och tallskogar
med tämligen goda naturskogskvaliteter. Naturvärdet är i de flesta fall kopplade till objektens höga trädålder,
långa skoglig kontinuitet och tämligen rikliga förekomster av död ved samt förekomst av arter som är kopplade
till den döda veden. Utöver naturskogsmiljöer utgörs ett flertal områden av miljöer i anslutning till vattendrag
och sjöar samt ett fåtal områden i anslutning till våtmarker.
Tabell 3. Resultatet av fältinventeringen. Antal identifierade naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet.
Naturvärdesklass

Antal naturvärdesobjekt (NVO)

1 – Högsta naturvärde
Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller
global nivå.

0

2 – Högt naturvärde
Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller
nationell nivå.

2

3 – Påtagligt naturvärde
Av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller
blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.
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Samtliga identifierade och avgränsade naturvärdesobjekt redovisas och beskrivs i detalj i objektskatalogen,
Bilaga 1. Av objektskatalogen framgår bl.a. vilka naturvårdsarter som noterades inom objekten, hur art- och
biotopvärden har bedömts samt hur naturvärdet har motiverats. För vartdera objekt redovisas även ett
representativt foto.
Naturvårdsarter
Vid fältbesöken noterades totalt fem naturvårdsarter inom inventeringsområdet varav två arter är rödlistade
som nära hotad (NT). Vanligast förekommande bland de rödlistade arterna var tallticka (NT) med tre
förekomster. Arten kräver tallar med ålder upp mot 100–150 år i vilka arten skapar en vitröta som på sikt blir
viktig för arter som spillkråka. I den befintliga kraftledningsgatan hittades även backtimjan (NT) och
mattlummer (fridlyst). Längs den befintliga ledningsgatan, vid Össeby-Långbro och vid Sågtorpet hittades
vattensamlingar med ett mycket stort antal yngel av vanlig padda (fridlyst).
Samtliga naturvårdsarter som påträffats redovisas i artskyddsbilaga.
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Bilaga 1

OBJEKTSKATALOG
Ullna-Täljö, 2019

Naturvärdesobjekt och generella biotopskydd som identifierats och
avgränsats i samband med den naturvärdesinventering som genomförts
inför ansökan om ny koncession för ledning mellan Ullna och Täljö,
Stockholms län
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Naturvärdesobjekt

NVO 01

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde

Längd

160 m

Naturtyp

Vattendrag

Biotop

Mindre vattendrag

Naturvårdsarter

-

Tidigare fynd av
naturvårdsarter

-

Tidigare kända
naturvärden

Objektet ligger inom ett område som utpekats som riksintresse för
naturvård.

Beskrivning

Objektet utgörs av av ett vattendrag som delvis består av en upp till
1.5 m grävd kanal (östra delen) med kanter av omgiven av stenar
med lite mossa på och omgiven av ett smalt stråk av fuktig lövskog
som skuggar vattenytan. Lönn och sälg i trädskiktet men inga grova
eller gamla träd. Här växer även en del kärlväxter som smultron,
viol, nejlikrötter och ormbunkar. Marken är mossbeklädd. I kanalen
ligger en del större stenar. Från starten i Ulvsjön går sjön gradvis
över i en bred fåra med lite näckrosor, och omgiven av vass och
våtmark samt ett mindre alkärr (varierad ålder, enstaka lite grövre
samt liten mängd död ved (ej klass 3) söder om ledningsgatan. Vass
och bredkaveldun dominerar kring större delen av vattendraget men
här finns också fräken och några andra fuktkrävande arter som
svärdslilja samt andmat. Mindre grusväg på bro över.

Artvärde

Då områden var allt för blött för att nå bäcken kunde artvärdet inte
bedömas i den solbelysta och våtmarksomgärdade delen

Biotopvärde

Genom förekomst av strömmande vatten och en varierad strandzon
som delvis beskuggas bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde.
Objektet är påverkat av kanalisering

Motivering av
naturvärde

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet
bedöms hålla påtagligt naturvärde

Inventerare

Gry Strandell

Säker eller preliminär
bedömning

Då artvärdet inte kunde fastställas i fält är bedömingen preliminär

Övrigt
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Representativ bild från naturvärdesobjekt 1.

Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 1.
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Naturvärdesobjekt

NVO 02

Naturvärdesklass

Högt naturvärde

Area

0,9 ha

Naturtyp

Vattendrag

Biotop

Mindre vattendrag

Naturvårdsarter

Äldre spår av bäver, blåsippa (fridlyst)

Tidigare fynd av
naturvårdsarter

-

Tidigare kända
naturvärden

-

Beskrivning

Objektet utgörs av en bäck med lummig lövvegetation runt omkring.
Bäcken omgärdad på båda sidorna av åkermark. Lövvegetationen
består av al, asp, hägg, fläder, hassel, sälg. Tämligen allmänt till
riklig förekomst av död ved. Olika vedsvampar på död ved.
Bäverspår (gamla gnag och en liten äldre damm). Näckmossa på
stenar i bäcken är karaktärsart för mindre vattendrag. Botten består
av sten, grus och några svängar med sand. Bäcken meandrar
genom en liten ravin och alsocklar, sel och mindre svämplan
förekommer. Porlande vatten med små fall. I övre delen finns mer
vegetation i och kring bäcken som gräs, starr och några kärlväxter,
tex blåsippa. Efter gamla bäverdammen är både bäcken och
marken i ravinen kal, endast glest bevuxen med liljekonvalj,
ormbunkar ormbär mm. Döda träd hänger över bäcken och delvis i
bäcken, pinnar och andra veddelar ligger i bäckfåran.

Artvärde

Genom förekomst av enstaka naturvårdsart bedöms objektet hålla
visst artvärde

Biotopvärde

Genom förekomst av en naturligt meandrande bäck med
lövvegetation av al, asp, hägg, fläder etc., död ved samt förekomst
av alsocklar och svämplan bedöms objektet hålla högt biotopvärde.

Motivering av
naturvärde

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet
bedöms hålla högt naturvärde

Inventerare

Gry Strandell

Säker eller preliminär
bedömning

Bedömd i fält, säker bedömning

Övrigt

Vattendraget rinner genom en fellagd vägtrumma vid grusväg.

Representativ bild från naturvärdesobjekt 2.

Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 2.
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Naturvärdesobjekt

NVO 03

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde

Area

0,08 ha

Naturtyp

Småvatten

Biotop

Damm

Naturvårdsarter

-

Tidigare fynd av
naturvårdsarter

-

Tidigare kända
naturvärden

-

Beskrivning

Objektet utgörs av ett småvatten som egentligen är slutet på ett dike
och början på bäcken. Dammen är nästan helt täkt av fräken.
Vattenspeglar förekommer. Vattnet är solbelyst men skuggiga
partier förekommer. På en ö i mitten står björkar och en större
klibbal.

Artvärde

Genom liten variation i arter bedöms objektet hålla lågt artvärde.

Biotopvärde

Genom förekomst av ett småvatten med förutsättningar för grodoch kräldjur bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde

Motivering av
naturvärde

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet
bedöms hålla påtagligt naturvärde

Inventerare

Gry Strandell

Säker eller preliminär
bedömning

Bedömd i fält, säker bedömning.

Övrigt

-

Representativ bild från naturvärdesobjekt 3.

Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 3.
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Naturvärdesobjekt

NVO 04

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde

Längd

2480 m

Naturtyp

Vattendrag

Biotop

Mindre vattendrag, dike i jordbruksmark

Naturvårdsarter

Stor samling yngel av vanlig padda i objektets nordligaste del

Tidigare fynd av
naturvårdsarter

-

Tidigare kända
naturvärden

-

Beskrivning

Objektet utgörs av ett biotopskyddat åkerdike. Omges på några
ställen av al- och aspdungar med inslag av björk och enstaka sälg
men löper i övrigt genom öppen jordbruksmark. I västra delen är
diket fullt av vass. Någon vattenspegel syns inte men objektet är
sannolikt vattenförande stora delar av året då kaveldun, säv, rikligt
med starr, fräken i skuggiga partier, och andra fuktkrävande arter
förekommer rikligt i fåran. I västra änden ringlar vattendraget något,
likaså vid andra lövdungar, men är i övrigt uträtat. Några döda alar
samt ett par högstubbar finns i sydvästra delen. På några ställen
rinner ytligt vatten, max 1dm djupt. Här är botten lerig och det finns
bland annat igelknopp, bäckveronika och andra vattenväxter.
Rensat i uträtade delar. 1-2m brett..

Artvärde

Genom liten artvariation bedöms objektet hålla lågt artvärde

Biotopvärde

Genom förekomst av vattendrag i ett i övrigt enformigt landskap
med jordbruksmark och produktionsskog samt med förutsättningar
som spridningsväg för många arter bedöms objektet hålla påtagligt
biotopvärde

Motivering av
naturvärde

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet
bedöms hålla påtagligt naturvärde

Inventerare

Gry Strandell

Säker eller preliminär
bedömning

Bedömd i fält, säker bedömning

Övrigt

Då objektet till stor del utgörs av ett dike i jordbruksmark omfattas
det av det generella biotopskyddet.
Relativt nylagd trumma under skogsbilväg
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Representativ bild från naturvärdesobjekt 4.

Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 4.
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Naturvärdesobjekt

NVO 05

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde

Area

0,57 ha

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Hällmarkstallskog

Naturvårdsarter

-

Tidigare fynd av
naturvårdsarter

-

Tidigare kända
naturvärden

-

Beskrivning

Objektet utgörs av hällmarkstallskog med sparsamma förekomster
av äldre tallar. Inslag av björk mellan tallarna. Typisk
hällmarksvegetation med ljung, lingon, blåbär, renlavar och
björnmossor. Nästan ingen död ved.

Artvärde

Naturligt artfattig miljö, lågt artvärde

Biotopvärde

Genom förekomst av spridda gamla tallar, varav en riktigt gammal,
bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde

Sedan tidigare kända
naturvärden

-

Motivering av
naturvärde

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet
bedöms håll påtagligt naturvärde

Inventerare

Kirsi Jokinen

Säker eller preliminär
bedömning

Bedömd i fält, säker bedömning

Övrigt

Vandringsstigen Blåa leden löper genom området

Representativ bild från naturvärdesobjekt 5.

Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 5.
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Naturvärdesobjekt

NVO 06

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde

Area

0,28 ha

Naturtyp

Igenväxningsmark

Biotop

Kraftledningsgata

Naturvårdsarter

Backtimjan (NT), liten blåklocka (signalart), gråfibbla (signalart)

Tidigare fynd av
naturvårdsarter

-

Tidigare kända
naturvärden

-

Beskrivning

Objektet utgörs av torr, näringsfattig mark i kraftledningsgatan.
Sand/grus med blottade ytor. Solbelyst. Objektet hyser en artrik
vegetation jämfört med kringliggande landskap. Ställvis tätare
vegetation med bl a björksly. Inom objektet sågs ett flertal fjärilar
flyga, bland annat sorgmantel.

Artvärde

Genom förekomst av enstaka naturvårdsarter bedöms objektet hålla
visst artvärde

Biotopvärde

Genom förekomst av sandig/grusig jord och solbelysta sandblottor
bedöms objektet hålla visst biotopvärde

Motivering av
naturvärde

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet
bedöms hålla påtagligt naturvärde

Inventerare

Kirsi Jokinen

Säker eller preliminär
bedömning

Bedömd i fält, säker bedömning

Övrigt

-

Representativ bild från naturvärdesobjekt 6.

Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 6.
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Naturvärdesobjekt

NVO 07

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde

Area

0,8 ha

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Hällmarkstallskog

Naturvårdsarter

-

Tidigare fynd av
naturvårdsarter

-

Tidigare kända
naturvärden

-

Beskrivning

Objektet utgörs av ett mindre bestånd av hällmarkstallskog.
Trädskikt med äldre, senvuxna tallar. Även någon senvuxen ek. I
buskskiktet glest med en. Viss gallring har förekommit vilket
förklarar bristen på död ved och gamla träd. Hällar med renlavar. På
platser där jord har samlats växer väggmossa. I fältskikt blåbär,
ljung och lingon.

Artvärde

Naturligt artfattig miljö, lågt artvärde

Biotopvärde

Genom förekomst av äldre och senvuxna träd bedöms objektet hålla
påtagligt biotopvärde

Motivering av
naturvärde

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet
bedöms hålla påtagligt naturvärde

Inventerare

Kirsi Jokinen

Säker eller preliminär
bedömning

Bedömd i fält, säker bedömning

Övrigt

-

Representativ bild från naturvärdesobjekt 7.

Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 7.
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Naturvärdesobjekt

NVO 08

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde

Area

22,5 ha

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Lövskog

Naturvårdsarter

Blåsippa (fridlyst), svart trolldruva (signalart) och stare (VU)

Tidigare fynd av
naturvårdsarter

Rödbrun blekspik (NT, signalart), slät lönnlav (signalart),
kandelabersvamp (NT, signalart), barkticka (signalart), hasselticka
(signalart), blåsippa (fridlyst), svart trolldruva (signalart)

Tidigare kända
naturvärden

23

Objektet utgör en del av en nyckelbiotop

Beskrivning

Objektet utgörs av lövdominerad skog på sluttning båda sidorna av
kraftledningsgatan. Mycket yngre asp men även enstaka äldre träd
som ek. Andra förekommande trädslag är rönn, björk. Ställvis rikligt
med hassel. På västra sidan mer hällar och torrare. Här finns
enstaka äldre tallar. Visst inslag av barrträd. Varierat trädskikt.
Olikåldrigt men få gamla träd. Har gallrats, något gles. Förutom
gallringsrester finns sparsamt med död ved. Mossklädda block och
klippväggar finns inom objektet. Varierat fältskikt med piprör, blåbär,
liljekonvalj, stensöta. Avser området inom 50 m från
kraftledningsgatan.

Artvärde

Genom förekomst av enstaka naturvårdsarter bedöms objektet hålla
visst artvärde

Biotopvärde

Genom förekomst av stort område med lövskog som är viktigt för
variationen i landskapet. Även förekomsten av värdeelement som
block, klippor och äldre träd bidrar till att skapa påtagligt biotopvärde

Motivering av
naturvärde

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet
bedöms hålla påtagligt naturvärde

Inventerare

Kirsi Jokinen

Säker eller preliminär
bedömning

Bedömd i fält, säker bedömning

Övrigt

-

Representativ bild från naturvärdesobjekt 8.

Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 8.

24

25

Naturvärdesobjekt

NVO 09

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde

Längd

170 m

Naturtyp

Vattendrag

Biotop

Mindre vattendrag

Naturvårdsarter

-

Tidigare fynd av
naturvårdsarter

-

Tidigare kända
naturvärden

-

Beskrivning

Objektet utgörs av en bäck som rinner från åkern. Vid fältbesöket
var bäcken inte vattenförande. Stenig botten. Intill vattendraget
växer en rad lövträd som hassel och klibbal. På stranden växer bl a
ormbunkar och gräs

Artvärde

Inga naturvårdsarter påträffades och objektet bedöms hålla lågt
artvärde

Biotopvärde

Genom förekomst av ett naturligt vattendrag som slingrar genom
skogen och bidrar till variationen i landskapet bedöms objektet hålla
påtagligt biotopvärde

Motivering av
naturvärde

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet
bedöms hålla påtagligt naturvärde

Inventerare

Kirsi Jokinen

Säker eller preliminär
bedömning

Bedömd i fält, säker bedömning

Övrigt

-

Representativ bild från naturvärdesobjekt 9.

Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 9.
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Naturvärdesobjekt

NVO 10

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde

Area

2 ha

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Barrblandskog

Naturvårdsarter

Svart trolldruva (signalart)

Tidigare fynd av
naturvårdsarter

-

Tidigare kända
naturvärden

-

Beskrivning

Objektet utgörs av avverkningsmogen barrblandskog med gran, tall
och ett visst inslag av lövträd som sälg och rönn. Skogen växer på
en sluttning. Mosstäckta block och berghällar förekommer. Ett visst
inslag av död ved finns. Skogen är relativt likåldrig. I fältskiktet växer
bland annat blåbär, piprör, örnbräken, gökärt, harsyra, smultron,
ekorrbär, gullris, trolldruva och ekbräken. I bottenskiktet påträffas
kransmossa, väggmossa och husmossa. I norra delen är lövinslaget
större, här växer bland annat hassel och klibbal. Även inslaget av
örter ökar i fältskiktet.

Artvärde

Visst artvärde bedöms finnas eftersom kärlväxtfloran har högre
artrikedom än på omgivande skogsmark. Även signalarten trolldruva
förekommer

Biotopvärde

Genom förekomst av ett varierat trädskikt, varierad terräng med
block och hällar, äldre träd och viss död ved bedöms objektet hålla
påtagligt biotopvärde

Motivering av
naturvärde

Som en äldre varierad skog med visst artvärde bedöms objektet
hålla påtagligt biotopvärde

Inventerare

Kirsi Jokinen

Säker eller preliminär
bedömning

Bedömd i fält, säker bedömning

Övrigt
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Representativ bild från naturvärdesobjekt 10.

Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 10.
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Naturvärdesobjekt

NVO 11

Naturvärdesklass

Högt naturvärde

Area

4,7 ha

Naturtyp

Småvatten samt skog och träd

Biotop

Mindre tjärn och lövsumpskog

Naturvårdsarter

Tornseglare (VU), entita (prioriterad art i Skogsvårdslagen)

Tidigare fynd av
naturvårdsarter

Stare (VU), gröngöling (NT, Fågeldirektivet, prioriterad art i
Skogsvårdslagen), kornknarr (NT, Fågeldirektivet)

Tidigare kända
naturvärden

Inom objektet ligger en sumpskog som identifierats av
skogsstyrelsen.

Beskrivning

Objektet utgörs av en tjärn (Lillsjön) med omgivande sumpskog. I
sumpskogen som omger tjärnen växer framför allt klibbal. En del
död ved ligger över vattnet och några högstubbar står i vattnet.
Markvegetationen är frodig. Vanliga arter är olika gräs, strandlysing,
älggräs, veketåg, skogssäv, fackelblomster, kaveldun. Livlig
fågelsång i objektet bland annat hördes svarthätta, lövsångare,
koltrast, törnsångare, större hackspett, trädgårdssångare, entita och
taltrast.

Artvärde

Genom förekomst av högre artrikedom bland fåglar än i omgivande
landskap bedöms objektet hålla visst artvärde

Biotopvärde

Den varierade miljön samt förekomsten av öppet vatten och död ved
i anslutning till vatten samt en varierad vegetation bidrar till högt
biotopvärde

Motivering av
naturvärde

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet
bedöms hålla högt naturvärde

Inventerare

Kirsi Jokinen och David Rocksén

Säker eller preliminär
bedömning

Bedömd i fält, säker bedömning

Övrigt
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I norr avgränsar objektet mot en nyckelbiotop med grova ekar på en
sluttning

Representativ bild från naturvärdesobjekt 11.

Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 11. Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt
1.
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Naturvärdesobjekt

NVO 12

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde

Area

1,3 ha

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Barrblandskog

Naturvårdsarter

-

Tidigare fynd av
naturvårdsarter
Tidigare kända
naturvärden

31

Objektet delar gräns med en nyckelbiotop

Beskrivning

Objektet utgörs av en nyckelbiotop med något gles (har gallrats
tidigare) barrdominerad skog. I trädskiktet växer tall, gran och även
ett visst islag av lövträd som björk, asp och ek. Flera gamla och
senvuxna träd förekommer. Enstaka hålträd. Flera olikstora block
ligger på marken. Sparsamt med död ved förekommer. I fältskikt
växer blåbär, lingon och kruståtel. Längst ner på sluttningen,
närmast vägen, finns även ett inslag av örter som liljekonvalj. I
bottenskikt växer hus- och väggmossa. Skogen växer på en delvis
brant sluttning ner mot en väg. Branta bergväggar finns mot vägen.

Artvärde

Inga naturvårdsarter påträffades och objektet bedöms ha lågt
artvärde

Biotopvärde

Genom förekomst av äldre träd, hålträd, block och död ved bedöms
objektet hålla påtagligt biotopvärde. Tidigare gallring och den
sparsamma förekomsten av död ved har negativ påverkan på
biotopvärdet

Motivering av
naturvärde

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet
bedöms hålla påtagligt naturvärde

Inventerare

Kirsi Jokinen

Säker eller preliminär
bedömning

Bedömd i fält, säker bedömning

Övrigt

-

Representativ bild från naturvärdesobjekt 12.

Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 12.
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Naturvärdesobjekt

NVO 13

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde

Area

1,6 ha

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Tallskog

Naturvårdsarter

Tallticka (NT, signalart)

Tidigare fynd av
naturvårdsarter

Tallticka (NT, signalart)

Tidigare kända
naturvärden

Objektet delar till stor del gräns med en nyckelbiotop

Beskrivning

Objektet utgörs av en nyckelbiotop med barrskog på en sluttning. I
trädskiktet dominerar tall men även gran förekommer allmänt. Även
enstaka lövträd som ek, asp och björk växer här. I buskskiktet växer
ställvis enstaka enar. Flera gamla och grova träd växer inom
objektet. Några tallar har pansarbark. I fältskiktet växer blåbär,
lingon, örnbräken, ljung och kruståtel. I bottenskiktet återfinns
husmossa, väggmossa och renlavar. Rikligt med mosstäckta block i
olika storlekar ligger på marken. Sparsamt med död ved
förekommer. En del äldre stubbar finns också. Enstaka hålträd finns.
Vildsvin har bökat på marken.

Artvärde

Genom förekomst av tallticka på flera träd bedöms objektet hålla
visst artvärde

Biotopvärde

Genom förekomst av gamla träd, hålträd och värdeelement i form av
block och död ved bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. En
del död ved verkar ha rensats bort vilket har en negativ påverkan på
biotopvärdet.

Motivering av
naturvärde

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet
bedöms hålla påtagligt naturvärde

Inventerare

Kirsi Jokinen

Säker eller preliminär
bedömning

Bedömd i fält, säker bedömning

Övrigt

-

Representativ bild från naturvärdesobjekt 13.

Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 13.
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Generellt biotopskydd

GBS 01

Typ av område

Odlingsröse

Längd

32 m

Beskrivning

Längs hägnet till betesmarken

Inventerare

Gry Strandell

Generellt biotopskydd

GBS 02

Typ av område

Öppet dike i jordbruksmark

Längd

250 m

Beskrivning

Åkerdike i vägkanten. Torrt och igenväxt av högörter som
ormbunkar, gullris, tistlar, högt gräs mm. Fuktgynnade
arter som älggräs och skogsfräken förekommer.

Inventerare

Gry Strandell
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Generellt biotopskydd

GBS 03

Typ av område

Öppet dike i jordbruksmark

Längd

70 m

Beskrivning

Inget vatten och ej fuktkrävande arter. Överväxt med högt
gräs, tistlar och andra näringskrävande arter.

Inventerare

Gry Strandell

Generellt biotopskydd

GBS 04

Typ av område

Öppet dike i jordbruksmark

Längd

18 m

Beskrivning

Torrt åkerdike övervuxet av högt gräs, brännässlor, tistlar
mm

Inventerare

Gry Strandell
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Generellt biotopskydd

GBS 05

Typ av område

Öppet dike i jordbruksmark

Längd

95 m

Beskrivning

Torrt. Lite mossa i botten. Enstaka fräken annars samma
växtlighet som omgivande mark, fast något mindre artrikt.

Inventerare

Gry Strandell

Generellt biotopskydd

GBS 06

Typ av område

Öppet dike i jordbruksmark

Längd

90 m

Beskrivning

Tistlar, högt gräs med fler näringsgynnade arter. Torrt,
sannolikt stora delar av året.

Inventerare

Gry Strandell

,
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Generellt biotopskydd

GBS 07

Typ av område

Öppet dike i jordbruksmark

Längd

20 m

Beskrivning

Torrt, inga fuktkrävande arter.

Inventerare

Gry Strandell

Generellt biotopskydd

GBS 08

Typ av område

Öppet dike i jordbruksmark

Längd

50 m

Beskrivning

Torrt och igenvuxet dike.

Inventerare

Gry Strandell
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