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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, ca 10 km lång, ledning mellan Flemingsberg och Ekudden, se figur 1. Ledningen 

utreds i största del av sträckningen som ett stråk, som i områdets södra del övergår i två alternativa 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).  

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. Vidare genomfördes inventeringen med 

tilläggen:  

4.5.3 Generellt Biotopskydd 

4.5.4 Värdeelement 

4.5.5 Detaljerad redovisning av artförekomst 

Vid fältinventeringen gjordes 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.  

2.3 TIDPUNKT OCH ANSVARIG PERSONAL 

För förstudien, fältstudien och bedömningarna ansvarade David Rocksén. I inventeringsarbetet deltog David 

Rocksén, Kaj Almqvist och Mikael Hagström. Fältinventeringen utfördes mellan 2019-06-01 och 2019-10-31.  

Ruaridh Hägglund, Kaj Almqvist, Jon Andersson, samtliga 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 planerad 

ledningssträckning mellan Flemingsberg och Ekudden i Södermanlands län. När befintlig ledning fanns 

inventerades 50 m på var sin sida om ledningsgatan. I objektsbilagan visas både inventeringsområdet samt 

föreslagen ledningssträckning, såsom förslaget var innan anpassningar av ledningssträckningen gjordes. 

Ledningssträckningen i bilaga 1 är alltså inte identisk med sökt sträckning i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning.  

2.5 INFORMATIONSKÄLLOR OCH LITTERATUR 

Ett flertal källor (databaser och webtjänster) har använts för att kartlägga tidigare kända naturvärden och 

skyddade områden i inventeringsområdet bland annat information från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och 

Jordbruksverket. 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.  
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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. Mindre stråk av leptit och urkalksten 

förekommer och två stora diabasgångar finns i regionen. Regionen utgörs av ett sönderstyckat 

mosaiklandskap med växlande bergsplatåer (kalt berg är vanligt förekommande) och smärre bergshöjder 

genombrutna av lerfyllda sänkor eller sjöar.  

Landskapet är varierat och består av så väl barrskogar med olika karaktär som ett skiftande odlingslandskap. 

På de kala bergytorna växer hällmarkstallskog och i de längre områden förekommer näringsrikare granskogar 

med inslag av lövträd. Skogsområdena har naturlig karaktär vilket innebär att de bär få spår av modernt 

skogsbruk och att det därmed är stor variation i ålder på träden och att förekomst av död ved oftast är god. 

Det varierade odlingslandskapet består av strandbetesområden, fuktbetesmarker, åkerholmar, åkermarker 

och öppna diken. Utöver skogs- och odlingsområden förekommer även mindre våtmarker och skogssjöar som 

i allmänhet hyser ett rikt fågelliv. 

Inventeringsområdet är beläget mellan de två sjöarna Orlången och Kvarnsjön vilka båda delvis ingår i ett 

område som utpekats som riksintresse för friluftsliv.  

3.2 RESULTAT AV FÖRSTUDIEN 

Naturvärden 
Inventeringsområdet berör totalt 62 områden med sedan tidigare kända naturvärden. Områdena är fördelade 

enligt följande: 

• 1 Natura 2000-område 

• 6 naturreservat 

• 15 nyckelbiotoper utpekade av skogsstyrelsen 

• 7 områden med naturvärden utpekade av skogsstyrelsen 

• 2 VMI-objekt utpekade av länsstyrelsen 

• 15 sumpskogar utpekade av skogsstyrelsen 

• 10 ängs- eller betesmarksobjekt i TUVA-databasen 

Naturvårdsarter 
Enligt data från ArtDatabanken har 51 naturvårdsarter sedan tidigare observerats inom inventeringsområdet 

och rapporterats till ArtDatabanken. En stor del av arterna är knutna till äldre ädellövträd i såväl skogsmiljöer 

som betesmarker med glesa förekomster av träd.  
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Figur 2. Tidigare känd kunskap om inventeringsområdet och det omgivande landskapet. 



8 

 

3.3 RESULTAT AV FÄLTINVENTERINGEN 

Naturvärden 
Fältinventeringen resulterade i att sammanlagt 49 naturvärdesobjekt avgränsades inom inventeringsområdet. 

Ett stort antal av dessa 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 tallskogar och ädellövskogar 

med tämligen goda naturskogskvaliteter. Naturvärdet är i de flesta fall kopplade till objektens höga trädålder, 

långa skogliga 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 naturbetesmarker med en 

hävdgynnad flora. Andelen våtmarker är lågt i inventeringsområdet. 

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. 

 

2 

2 – Högt naturvärde 

Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

regional eller nationell nivå. 

 

16 

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. 

 

31 

 

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. 
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4 SAMMANFATTNING 
4.1 NATURVÄRDENA I SAMMANFATTNING 

De naturtyper som dominerar i inventeringsområdet är ädellövskogar och trädklädda betesmarker.  

Totalt avgränsades 49 naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. Av dessa bedömdes 2 objekt hålla 

naturvärdesklass 1 – högsta naturvärde, 16 objekt hålla naturvärdesklass 2 – högt naturvärde och 31 objekt 

hålla naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde.  

Inventeringsområdet berör 1 Natura 2000-område, 6 naturreservat, 15 nyckelbiotoper, 7 områden med 

utpekade av skogsstyrelsen, 2 VMI-objekt 15 sumpskogar och 10 ängs och betesmarker registrerade i TUVA-

databasen.  

Biotopvärdena inom inventeringsområdet utgörs framför allt av naturskogsmiljöer med tämligen allmänna till 

rikliga förekomster av död ved samt tämligen hög beståndsålder med lång skoglig kontinuitet.  

Artvärden utgörs bland annat av vedlevande svampar som är beroende av god tillgång på död ved i 

varierande grad av nedbrytning, epifytiska lavar och mossor som är beroende av lång skoglig kontinuitet samt 

hävdgynnade kärlväxter.  
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BILAGA 1. OBJEKTSKATALOG 

Naturvärdesobjekt NVO 01 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 0,7 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter Stare och tallticka 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av 2 rödlistade arter bedöms objektet hålla visst 
artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av ett lövrikt lite äldre bestånd på mestadels 
bördig mark bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av relativt grov och högvuxen blandskog. Asp, gran 
och tall förekommer i ungefär lika mängd. I sydöstra kanten finns 
inslag av berghällar och här står några gamla tallar där en hyser den 
rödlistade svampen tallticka. I minst en asp i den norra delen häckar 
stare. Fältskiktet är i huvudsak av bredbladig grästyp men i den 
högst belägna delen dominerar blåbär och ljung. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 

  



12 

 

 
Figur 1: Representativ bild från naturvärdesobjekt 1. 

 
Karta 1: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 1. 
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Naturvärdesobjekt NVO 02 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 1,4 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter Dvärgtufs, grå vårtlav, stor aspticka och vätteros 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av några signalarter och en rödlistad art bedöms 
objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av ett lövrikt lite äldre bestånd på mestadels 
bördig mark bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av relativt grov och högvuxen blandskog. Asp 
dominerar med inslag av gran och tall. I området finns också några 
mindre bergbranter. Centralt på en asp växer den rödlistade stor 
aspticka. Fältskiktet är i huvudsak av bredbladig grästyp men i den 
högst belägna delen dominerar blåbär och ljung. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 2: Representativ bild från naturvärdesobjekt 2. 

 

 

Karta 2: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 2. 
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Naturvärdesobjekt NVO 03 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 2,8 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter Reliktbock, tallticka, stor aspticka och vedskivlav 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

Nattviol (2016) 

Artvärde Genom förekomst av 4 rödlistade arter bedöms objektet hålla 
påtagligt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av ett lövrikt lite äldre bestånd på mestadels 
bördig mark bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av relativt grov och högvuxen blandskog. Asp, gran 
och tall förekommer i ungefär lika mängd. I östra kanten finns inslag 
av berghällar och här står några gamla tallar där en hyser den 
rödlistade svampen tallticka. Centralt på en asp växer den rödlistade 
stor aspticka. Fältskiktet är i huvudsak av bredbladig grästyp men i 
den högst belägna delen dominerar blåbär och ljung. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 3: Representativ bild från naturvärdesobjekt 3. 

 

 

Karta 3: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 3. 
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Naturvärdesobjekt NVO 04 

Naturvärdesklass Högt naturvärde 

Areal 2,2 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Tallskog 

Naturvårdsarter Vedskivlav, kolflarnlav, grynig blåslav, blåmossa, tallticka, grönhjon 
och granbarkgnagare 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

Ekspik (2013) och kolflarnlav (2016) 

Artvärde Genom förekomst av flera signalarter och ett par rödlistade arter 
bedöms objektet hålla påtagligt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av ett generellt gammalt trädskikt med inslag av 
riktigt gamla träd, stort lövinslag och inslag av död ved bedöms 
objektet hålla högt biotopvärde. Då äldre död ved bara förekommer 
sparsamt bedöms inte värdet högre. 

Beskrivning Objektet utgörs av mager talldominerad barrskog med en mosaik av 
små insprängda berghällar. I södet har ett litet parti brunnit och flera 
stora tallar har dött. I trädskiktet finns sparsamt med riktigt gamla 
tallar, över 200 år. Här finns också en hel del senvuxen asp. 
Fältskiktet domineras stort av blåbär, ljung och lingon. Hällarna 
domineras av renlavar. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 4: Representativ bild från naturvärdesobjekt 4. 

 

 

Karta 4: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 4. 
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Naturvärdesobjekt NVO 05 

Naturvärdesklass Högsta naturvärde 

Areal 0,6 

Naturtyp Äng och betesmark 

Biotop Slåtteräng 

Naturvårdsarter Klasefibbla, slåtterfibbla och gullviva 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

Scharlakansvaxskivling (2006), gröngul vaxskivling (2017), 
mjölrödskivling (2017), stor aspticka (2012), dvärgpipistrell (2017), 
nordfladdermus (2017), större brunfladdermus (2017), kopparödla 
(2015), tallticka (2016), jungfrulinsfly (2006) och mindre hackspett 
(2016) 

Artvärde Genom förekomst av rikligt med hävdgynnade växter och en rik 
förekomst av den rödlistade klasefibblan bedöms objektet hålla högt 
artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av den kraftigt minskade och artrika naturtypen 
slåtteräng i god kvalité bedöms objektet hålla högt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av en glest trädklädd slåtteräng med ett artrikt 
fältskikt. Här finns bland annat bockrot, gökärt, rödklint, brudbröd, 
brudborste, jungfrulin, gullviva och de rödlistade slåtterfibbla och 
klasefibbla. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 5: Representativ bild från naturvärdesobjekt 5. 

 
Karta 5: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 5. 
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Naturvärdesobjekt NVO 06 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 0,5 

Naturtyp Småvatten 

Biotop Anlagt vatten 

Naturvårdsarter Mindre vattensalamander 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

Bergscikada (2019) och vanlig snok (2014) 

Artvärde Genom att vara lekmiljö för mindre vattensalamander bedöms 
objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av små fiskfria vatten av god kvalité bedöms 
objektet hålla visst biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av ett anlagt småvattensystem med små dammar 
och en meandrande bäck. Området är ganska nyskapat och än har 
inte vegationen stabiliserat sig, men bredkaveldun är en 
karaktärsart. I vattensystemet förekommer mindre 
vattensalamander. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 6: Representativ bild från naturvärdesobjekt 6. 

 

 

Karta 6: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 6. 
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Naturvärdesobjekt NVO 07 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 5,9 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter Grön sköldmossa, vedtrappmossa, stubbspretmossa, dvärgtufs, grå 
vårtlav, grynig blåslav, grovticka, vedskivlav, gröngöling, kungsfågel 
och tofsmes 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av en rad signalarter och ett par rödlistade arter i 
små populationer bedöms objektet hålla påtagligt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av ett varierat trädskikt i trädslag och ålder med 
inslag av gamla träd och död ved bedöms objektet hålla visst 
biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av grandominerad barrskog med stort inslag av asp 
och kring några mindre hällmarker av tall. Gruppvis finns inslag av 
gamla grova träd och sammantaget är inslaget måttligt. Äldre död 
ved förekommer sparsamt över hela ytan medan nyare död ved 
förekommer i lite större mängd. Fältskiktet i lägre delar är svagt 
utvecklat och av lågörttyp med örter som harsyra, skogsviol, 
ekorrbär, ekbräken m fl. och på lite högre delar dominerar blåbär, 
lingon och ljung. På hällarna växer rikligt med renlavar, bland annat 
fönsterlav. I området förekommer bland annat intressanta 
vedlevande mossor som grön sköldmossa och vedtrappmossa. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 7: Representativ bild från naturvärdesobjekt 7. 

 
Karta 7: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 7. 
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Naturvärdesobjekt NVO 08 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 4,8 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter Bågpraktmossa, platt fjädermossa, guldlockmossa, fällmossa, 
rävticka, porellor,  skriftlav, grå vårtlav, skogsduva, göktyta, 
gullpudra, stubbspretmossaå vårtlav, grynig blåslav, grovticka och 
vedskivlav 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

Gröngöling (2017) 

Artvärde Genom förekomst av en rad signalarter i små populationer bedöms 
objektet hålla påtagligt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av ett varierat trädskikt i trädslag och ålder med 
inslag av gamla träd och död ved bedöms objektet hålla visst 
biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av grandominerad barrskog med stort inslag av asp 
och i några fuktiga mindre sänkor av klibbal. Gruppvis finns inslag 
av gamla grova träd och sammantaget är inslaget sparsamt. Äldre 
död ved förekommer sparsamt över hela ytan medan nyare död ved 
förekommer i lite större mängd. I området finns några sydvästvänfa 
storblockiga bergbranter. Fältskiktet i lägre delar är svagt utvecklat 
och av lågörttyp med örter som harsyra, skogsviol, ekorrbär, 
ekbräken m fl. och på lite högre delar dominerar blåbär. I området 
förekommer bland annat intressanta mossor på block och lodytor 
som platt fjädermossa och blåsflikmossa. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 

  



26 

 

 
Figur 8: Representativ bild från naturvärdesobjekt 8. 

 

 

Karta 8: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 8. 
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Naturvärdesobjekt NVO 09 

Naturvärdesklass Högt naturvärde 

Areal 2,3 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Tallskog 

Naturvårdsarter Vedskivlav, rosa skärelav, grynig blåslav, blåmossa och kungsfågel 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

Kandelabersvamp (2008), dofttaggsvamp (2019) och rotfingersvamp 
(2019) 

Artvärde Genom förekomst av ett par rödlistade arter bedöms objektet hålla 
visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av ett generellt gammalt trädskikt med inslag av 
riktigt gamla träd bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. Då 
äldre död ved bara förekommer sparsamt bedöms inte värdet högre. 

Beskrivning Objektet utgörs av mager talldominerad barrskog med en mosaik av 
små insprängda berghällar. Mot väster och söder finns blockiga 
branter med inslag av ek i trädskiktet. I trädskiktet finns sparsamt 
med riktigt gamla tallar, över 300 år. Fältskiktet dominerad stort av 
blåbär, ljung och lingon men i branternas nedre delar dominerar 
bredbladiga gräs, liljekonvalj och vitsippa. Hällarna domineras av 
renlavar med ett ganska stort inslag av fönsterlav. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 9: Representativ bild från naturvärdesobjekt 9. 

 
Karta 9: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 9. 
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Naturvärdesobjekt NVO 10 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 0,1 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Tallskog 

Naturvårdsarter Kolflarnlav och vedskivlav 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom riklig förekomst av den rödlistade kolflarnlaven bedöms 
objektet hålla påtagligt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av flera brandpåverkade ordentligt gamla tallar 
bedöms objektet hålla visst biotopvärde trots att beståndet i övrigt är 
riktigt ungt. 

Beskrivning Objektet utgörs av en samling gamla tallar med brandspår belägna 
på toppen av en markerad bergknalle. På flera tallar växer den 
rödlistade kolflarnlaven. I övrigt är beståndet ungt. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 10: Representativ bild från naturvärdesobjekt 10. 

 
Karta 10: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 10. 
  



31  

  

  

 

Naturvärdesobjekt NVO 11 

Naturvärdesklass Högt naturvärde 

Areal 1,2 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrblandskog 

Naturvårdsarter Tallticka, kolflarnlav, blåmossa, flagellkvastmossa och grynig blåslav 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom små förekomster av flera signalarter där några är rödlistade 
bedöms objektet hålla påtagligt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av ett varierat trädskikt med enstaka riktigt gamla 
träd och sparsamt med död ved bedöms objektet hålla påtagligt 
biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av en bergknalle bevuxen med gammal barrskog 
med inslag av asp och enstaka ek och björk. Flera aspar är hålträd. 
I beståndet finns måttligt med gamla tallar och granar och sparsamt 
med död ved. På någon enstaka gammal tall växer kolflarnlav och 
tallticka. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 11: Representativ bild från naturvärdesobjekt 11. 

 
Karta 11: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 11. 
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Naturvärdesobjekt NVO 12 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 3,4 

Naturtyp Äng och betesmark 

Biotop Betesmark 

Naturvårdsarter Klasefibbla, gullviva och skogsduva 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av hävdgynnad flora med bland annat den 
rödlistade  klasefibblan och den fridlysta gullvivan bedömstet hålla 
visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av den hotade och minskande naturtypen 
naturbetesmark bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde trots att 
statusen i dagsläget är ganska dålig. 

Beskrivning Objektet utgörs av glest träd- och buskklädd betesmark som under 
senare år till största delen stått utan traditionell hävd. Några enstaka 
ekar är ganska grova och börjar bli gamla. I fältskiktet finns en hel 
del hävdgynnade örter, bland annat stor blåklocka, gullviva, 
brudborste och den rödlistade klasefibblan. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 12: Representativ bild från naturvärdesobjekt 12. 

 
Karta 12: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 12. 
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Naturvärdesobjekt NVO 13 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 1,3 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Lövskog 

Naturvårdsarter Dvärgtufs, grå vårtlav, gröngöling, kungsfågel och skriftlav 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

Grön sköldmossa (1994) 

Artvärde Genom förekomst av enstaka rödlistade arter i små populationer 
bedöms objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom sammantaget måttlig förekomst av hålträd, skadade och 
döda aspar bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde trots att 
skogen inte är särskilt gammal. 

Beskrivning Objektet utgörs av aspskog med inslag av gran och enstaka tall och 
ek. I beståndet finns ett måttligt inslag av asp med stamskador och 
också måttligt med högstubbar och lågor. Fältskiktet domineras av 
liljekonvalj, vitsippa och fläckvis av blåbär. I bottenskiktet är 
kranshakmossan vanlig. Gröngöling misstänks häcka i detta eller 
närliggande bestånd. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 13: Representativ bild från naturvärdesobjekt 13. 

 
Karta 13: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 13. 
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Naturvärdesobjekt NVO 14 

Naturvärdesklass Högt naturvärde 

Areal 3 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrskog 

Naturvårdsarter Vedtrappmossa, kolflarnlav, grön sköldmossa, stubbspretmossa, 
flagellkvastmossa, grynig blåslav, kornig nållav, kungsfågel och 
tofsmes 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

Granticka (1995), vit vedfingersvamp (1995), veckticka (1995) och 
ullticka (1995) 

Artvärde Genom förekomst av flera signalarter där ett par rödlistade arter 
finns i små populationer bedöms objektet hålla påtagligt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av gamla träd och död ved bedöms objektet hålla 
högt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre barrblandskog. Södra halvan domineras av 
gran med inslag av asp och den norra av tall. Den södra delen har 
ett ganska tätt trädskikt medan det är glesare i den norra. I 
beståndet finns sparsamt med riktigt gamla tallträd och måttligt med 
hålträd av asp. död ved förekommer också sparsamt. Fältskiktet 
domineras av blåbär och lingon och bottenskiktet av väggmossa. På 
död ved växer flera intressanta arter bland mossor och lavar. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 14: Representativ bild från naturvärdesobjekt 14. 

 
Karta 14: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 14. 
  



39  

  

  

 

Naturvärdesobjekt NVO 15 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 2,1 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Lövskog 

Naturvårdsarter Granticka, rävticka, grå vårtlav och gröngöling 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

Veckticka (1998) och vit vedfingersvamp (1995) 

Artvärde Genom förekomst av enstaka rödlistade arter i små populationer 
bedöms objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom sammantaget riklig förekomst av hålträd, skadade och döda 
aspar bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde trots att skogen 
inte är särskilt gammal. 

Beskrivning Objektet utgörs av aspskog med inslag av gran och enstaka tall och 
ek. I beståndet finns ett måttligt inslag av asp med stamskador och 
håligheter och också måttligt med högstubbar och lågor. Fältskiktet 
domineras av liljekonvalj, vitsippa och fläckvis av blåbär. I 
bottenskiktet är kranshakmossan vanlig. På en av de äldre granarna 
växer den rödlistade grantickan. Gröngöling misstänks häcka i detta 
eller närliggande bestånd. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 15: Representativ bild från naturvärdesobjekt 15. 

 
Karta 15: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 15. 
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Naturvärdesobjekt NVO 16 

Naturvärdesklass Högt naturvärde 

Areal 1,8 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Tallskog 

Naturvårdsarter Kolflarnlav, vedskivlav och spillkråka 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av ett par rödlistade arter bedöms objektet hålla 
påtagligt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av ett generellt gammalt trädskikt med inslag av 
riktigt gamla träd bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. Då 
äldre död ved i stort sätt saknas bedöms inte värdet högre. 

Beskrivning Objektet utgörs av mager talldominerad barrskog med en mosaik av 
små insprängda berghällar. I trädskiktet finns sparsamt med riktigt 
gamla tallar över 300 år. På flera av dessa växer den rödlistade 
kolflarnlaven. Fältskikteti stort av blåbär och lingon. Hällarna 
domineras av renlavar med ett ganska stort inslag av fönsterlav. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 16: Representativ bild från naturvärdesobjekt 16. 

 

 

Karta 16: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 16. 



43  

  

  

 

Naturvärdesobjekt NVO 17 

Naturvärdesklass Högt naturvärde 

Areal 2,4 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Granskog 

Naturvårdsarter Ullticka, vedtrappmossa, tallticka, grön sköldmossa, 
stubbspretmossa, glansfläck, rostfläck och kungsfågel 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

Kandelabersvamp (1995), vit vedfingersvamp (1995), grön 
sköldmossa (1995) och blåsippa (1998) 

Artvärde Genom förekomst av flera rödlistade arter bedöms objektet hålla 
högt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av ett varierat äldre trädskikt och förekomst av 
död ved bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av en granskogsklädd sänka med ett 
klibbalsdominerad sumpstråk i botten. På de högre belägna 
kanterna finns ett större inslag av tall. Åldern på beståndet bedöms 
vara kring 140 år. I området finns sparsamt med äldre död ved och 
fläckvis rikligt med nyare lågor. Fältskiktet är överlag svagt 
utvecklat. I området finns flera intressanta vedsvampar och mossor 
bland annat ullticka och vedtrappmossa. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 17: Representativ bild från naturvärdesobjekt 17. 

 
Karta 17: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 17. 
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Naturvärdesobjekt NVO 18 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 2,5 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter Grön sköldmossa, stubbspretmossa, barkticka, kungsfågel och 
gröngöling 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

Vit vedfingersvamp (1995) och blåsippa (2016) 

Artvärde Genom förekomst av några signalarter, bland annat den fridlysta 
grön sköldmossa, bedöms objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av äldre träd och död ved bedöms objektet hålla 
visst biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av ett skogbestånd som domineras av gran och asp 
med inslag av ek, tall, rönn och sälg. i beståndet finns enstaka 
gamla träd ganska jämnt utspritt och här finns sparsamt med död 
ved i form av högstubbar och lågor av gran och asp. Fältskiktet är 
svagt utvecklat och av lågörttyp. På fuktig ved i området växer bland 
annat grön sköldmossa. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 18: Representativ bild från naturvärdesobjekt 18. 

 
Karta 18: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 18. 
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Naturvärdesobjekt NVO 19 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 0,8 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter Barkkornlav, rostfläck, blåmossa, grynig blåslav och skogssnäppa 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av några signalarter bedöms objektet hålla visst 
artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av äldre träd och död ved bedöms objektet hålla 
visst biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av ett skogbestånd som domineras av tall och asp 
med inslag av ek, gran, rönn och sälg. I det av beteshävd präglade 
beståndet finns sparsamt med gamla träd ganska jämnt utspritt och 
här finns sparsamt med död ved i form av högstubbar och lågor av 
gran och asp. Fältskiktet är svagt utvecklat och av smalbladig 
grästyp. i den östra delen finns en liten lövdominerad sumpskog där 
ett par skogssnäppa varnade vid inventeringen. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 19: Representativ bild från naturvärdesobjekt 19. 

 

Karta 19: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 19. 
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Naturvärdesobjekt NVO 20 

Naturvärdesklass Högt naturvärde 

Areal 2,3 

Naturtyp Äng och betesmark 

Biotop Betesmark 

Naturvårdsarter Gullviva, törnskata och spillkråka 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

Trubbfingersvamp (2009), violettkantad guldvinge (2005) och 
purpurmätare (2005) 

Artvärde Genom förekomst av ett fältskikt med hävdgynnaf flora med bland 
annat ganska gott om den fridlysta gullvivan bedöms objektet hålla 
påtagligt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av en mosaikartad struktur och ett örtrikt 
välhävdat fältskikt bedöms objektet hålla högt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av en varierad betesmark med en mosaik av 
trädklädda, buskiga och öppna partier. I fältskiktet, som domineras 
av relativt smalbladiga gräs, finns inslag av hävdgynnade örter som 
gullviva, styvmorsviol, gökärt, skogsfibblor, bockrot m fl. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 20: Representativ bild från naturvärdesobjekt 20. 

 
Karta 20: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 20. 
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Naturvärdesobjekt NVO 21 

Naturvärdesklass Högt naturvärde 

Areal 3,4 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Skogsbete 

Naturvårdsarter Ekticka, grynig lundlav, barkkornlav, gulsparv och krusig ulota 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

Tallticka (2002) och dvärgpipistrell (2017) 

Artvärde Genom förekomst av flera naturvårdsarter och enstaka rödlistad art 
bedöms objektet hålla påtagligt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av ett varierat trädskikt med inslag av gamla träd i 
kombination med betande djur finns en beståndsstruktur som 
minskar i landskapet och är värdefull för en mängd arter bedöms 
objektet hålla högt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av ett skogsbete med ett trädskikt som är varierat i 
slutenhet, trädslagssammansättning och ålder. Tall och ek är 
vanligast följt av gran och asp, enstaka gamla träd finns av alla 
trädslagen. Död ved finns sparsamt och främst av gran. fältskiktet är 
av lundartad örtrik typ i söder, där lundgröe och gökärt dominerar 
och av blåbärstyp i huvuddelen av objektet där kruståtel och blåbär 
dominerar fältskiktet. Centralt finns ett mindre hällmarksparti. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 21: Representativ bild från naturvärdesobjekt 21. 

 
Karta 21: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 21. 
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Naturvärdesobjekt NVO 22 

Naturvärdesklass Högt naturvärde 

Areal 1 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmarksskog 

Naturvårdsarter Bårdlav, barkkornlav och rostfläck 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

Törnskata (2017) och skogsknipprot (2017) 

Artvärde Genom förekomst av flera naturvårdsarter bedöms objektet hålla 
visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av ett varierat trädskikt med inslag av gamla träd i 
kombination med hällar finns en beståndsstruktur som minskar i 
landskapet och är värdefull för en mängd arter bedöms objektet 
hålla högt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av ett före detta skogsbete med ett trädskikt som är 
varierat i slutenhet, trädslagssammansättning och ålder. Tall och ek 
är vanligast. I beståndet finns gamla träd i 150 årsåldern rikligt, 
särskilt centralt. Död ved finns sparsamt. Fältskiktet är av blåbärstyp 
i huvuddelen av objektet där kruståtel och blåbär dominerar 
fältskiktet. Centralt finns ett mindre hällmarksparti. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 22: Representativ bild från naturvärdesobjekt 22.

 

Karta 22: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 22. 
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Naturvärdesobjekt NVO 23 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 0,2 

Naturtyp Äng och betesmark 

Biotop Betesmark 

Naturvårdsarter Törnskata 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av flera hävdgynnade växter bedöms objektet 
hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av mager gräsmark, äldre hassel och god hävd 
bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av en del av en betesmark med inslag av berghällar 
och stora hasselbuketter. I fältskiktet finns inslag av hävdgynnade 
örter som gökärt, tjärblomster, vårbrodd, backlök och gråfibbla bland 
det dominerande gräsen lundgröe, hundäxing och fårsvingel. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 23: Representativ bild från naturvärdesobjekt 23. 

 
Karta 23: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 23. 
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Naturvärdesobjekt NVO 24 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 1,7 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrblandskog 

Naturvårdsarter Tallticka, barkticka, grynig blåslav och blåmossa 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av några signalarter där en är rödlistad bedöms 
objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av ett måttligt inslag av gamla tallar, enstaka 
gamla granar, aspar och död ved bedöms objektet hålla visst 
biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av ett blandskogsbestånd med spridda ovanligt 
stora gamla tallar. överlag dominerar annars gran förutom på en 
hällmark i den norra delen. Beståndet är också rikt på asp. Död ved 
förekommer sparsamt. Fältskiktet är bitvis dåligt utvecklat men 
domineras av blåbär och kruståtel. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 24: Representativ bild från naturvärdesobjekt 24. 

 
Karta 24: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 24. 
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Naturvärdesobjekt NVO 25 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 2,5 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrblandskog 

Naturvårdsarter Rävticka, grynig blåslav, stubbspretmossa, grå vårtlav, gulpudrad 
spiklav, kornig nållav, rödbrun blekspik och kungsfågel 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av enstaka signalarter bedöms objektet hålla visst 
artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av ett varierat trädskikt med inslag av gamla träd 
bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av blandskog med tall, gran, asp och enstaka ek 
och björk. Här förekommer äldre tallar och aspar tämligen allmänt. 
Död ved förekommer enstaka. Markvegetationen är av blåbärstyp. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 25: Representativ bild från naturvärdesobjekt 25. 

 
Karta 25: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 25. 
  



61  

  

  

 

Naturvärdesobjekt NVO 26 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 1 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hälltallskog 

Naturvårdsarter Barkticka, vedskivlav, tallticka, grynig blåslav och blåmossa. 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av flera signalarter i små populationer, bland 
annat ett par rödlistade bedöms objektet hålla visst till påtagligt 
artvärde. 

Biotopvärde Genom riklig förekomst av gamla tallar bedöms objektet hålla 
påtagligt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av gammal hällmarkstallskog på en ganska hög och 
markerad bergknalle med branter åt flera håll. Död ved i form av 
torrträd och lågor förekommer som enstaka värdeelement. Det svagt 
utvecklade fältskiktet domineras av ljung och bärris. bottenskiktet 
domineras av renlav på hällarna. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 26: Representativ bild från naturvärdesobjekt 26. 

 

Karta 26: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 26. 
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Naturvärdesobjekt NVO 27 

Naturvärdesklass Högt naturvärde 

Areal 2 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrblandskog 

Naturvårdsarter Grynig blåslav, barkticka, vedskivlav, kolflarnlav, vedtrappmossa, 
dvärgbägarlav, ullticka, guldlockmossa, stubbspretmossa, 
kungsfågel och gulsparv 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av ganska många signalarter där några är 
rödlistade bedöms objektet hålla påtagligt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av ett trädskikt med stor olikåldrighet och stor 
variation av  trädslag och död ved i olika nedbrytningsstadier 
bedöms objektet hålla högt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av ett varierat skogsbestånd med barrdominans i 
norr och lövdominans i söder. I den norra delen dominerar tall och i 
söder ek och asp. gran finns inblandad i stort över hela ytan men i 
fåtal i den södra delen. Området är rikt på träd mellan 120 och 160 
år och här finns också enstaka ännu äldre tallar. Död ved av olika 
trädslag och hålträd av asp förekommer i måttlig mängd. I norr 
dominerar blåbär och väggmossa fält och bottenskikt, medan de i 
söder domineras av liljekonvalj, gökärt och kranshakmossa och 
råttsvansmossa. I området finns rödlistade och signalarter på olika 
substrat. Bland annat ullticka på granved och kolflarnlav på tall. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 27: Representativ bild från naturvärdesobjekt 27. 

 
Karta 27: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 27. 
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Naturvärdesobjekt NVO 28 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 0,8 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Lövskog 

Naturvårdsarter Blåsflikmossa, barkkornlav, rävticka, vätteros, skriftlav och krusig 
ulota 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av flera signalarter bedöms objektet hålla visst 
artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av enstaka hålträd, gammeltallar, död ved och ett 
örtrikt fältskikt bedöms objektet hålla visst till påtagligt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av ett ek och aspdominerat lövskogsbestånd med 
inslag av spridda gamla tallar. I huvudsak sluttar området från en 
bergknalle mot söder och öster. Marken är i huvudsak bördig och 
fältskiktet domineras av liljekonvalj, vitsippa, gökärt och lundgröe. I 
beståndet finns hålträd av asp och även död ved av främst asp. Upp 
mot bergknallen finns några små lodytor med bland annat 
signalarterna blåsflikmossa och guldlockmossa. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 28: Representativ bild från naturvärdesobjekt 28. 

 
Karta 28: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 28. 
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Naturvärdesobjekt NVO 29 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 0,6 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Lövskog 

Naturvårdsarter Grå vårtlav 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av enstaka signalart men också ett fältskikt 
typiskt för lövskogslundar bedöms objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom riklig förekomst av träd som inom kort kommer utvecka 
kvaliteer i form av hålträd, död ved och grov barkstruktur och 
enstaka träd som redan har sådana kvaliteer bedöms objektet hålla 
visst biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av en lövskog dominerad av ek, asp och hassel. 
Träden är gissningsvis upp mot 120 år och några aspar har bohål. 
Fältskiktet domineras av liljekonvalj, vitsippa, gökärt och lundgröe. 
På flertalet aspar växer grå vårtlav. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 29: Representativ bild från naturvärdesobjekt 29. 

 
Karta 29: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 29. 
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Naturvärdesobjekt NVO 30 

Naturvärdesklass Högt naturvärde 

Areal 2,9 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hälltallskog samt granskog 

Naturvårdsarter Laxporing, veckticka, grön sköldmossa, platt fjädermossa, blek 
stjärnmossa, kruskalkmossa, tallticka, vätteros och kungsfågel 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av flera signalarter och ett par lite mer sällsynta 
rödlistade arter bedöms objektet hålla högt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av måttlig mängd grov död ved och gamla träd av 
tall, gran och asp samt en bergbrant bedöms objektet hålla påtagligt 
biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av ett äldre skogsbestånd beläget i en ostsluttning. 
Högst upp dominerar hällmarkstallskog med riklig förekomst av 
gamla tallar, i sluttningens lägre delar dominerar gran och längs 
brynet asp. I området finns en lite större bergbrant med rik 
mossflora på block och ved. Här finns bland annat kruskalkmossa 
och grön sköldmossa. På ved förekommer också ett par sällynta 
tickor, veckticka på asp och laxporing på gran. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 30: Representativ bild från naturvärdesobjekt 30. 

 
Karta 30: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 30. 
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Naturvärdesobjekt NVO 31 

Naturvärdesklass Högt naturvärde 

Areal 2,3 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter Kolflarnlav, tallticka och gulsparv 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av ett par rödlistade arter och en del 
hävdgynnade örter bedöms objektet hålla påtagligt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av gamla träd av olika trädslag samt öppen mark 
med hävdgynnad flora bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av en bergknalle med betad blandskog. En 
kraftledning korsar objektet. Uppe på höjden växer gamla tallar och 
granar och längre ner växer ek och asp. I fältskiktet finns 
hävdgynnade växter som gökärt, blåklocka, gråfibbla, bockrot m fl. 
På gammal tall växer tallticka och kolflarnlav. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 31: Representativ bild från naturvärdesobjekt 31. 

 
Karta 31: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 31. 
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Naturvärdesobjekt NVO 32 

Naturvärdesklass Högt naturvärde 

Areal 1,1 

Naturtyp Äng och betesmark 

Biotop Betesmark 

Naturvårdsarter Ekspiklav, skuggorangelav, sotlav och gulpudrad spiklav 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

Jättesvampmal (2007) och blåsippa (2016) 

Artvärde Genom förekomst av några rödlitade arter i små populationer 
bedöms objektet hålla påtagligt artvärde. 

Biotopvärde Genom att vara en hotad och aryrik naturtyp med enstaka riktigt 
gamla träd bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av en välhävdad ekhage där enstaka ekar är riktigt 
gamla och här finns inslag av hävdgynnad flora i fältskiktet. På de 
äldsta ekarna finns rödlistade lavar. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 32: Representativ bild från naturvärdesobjekt 32. 

 
Karta 32: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 32. 
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Naturvärdesobjekt NVO 33 

Naturvärdesklass Högt naturvärde 

Areal 3,7 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Tallskog 

Naturvårdsarter Grynig blåslav, blåmossa, vedskivlav och flagellkvastmossa 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av flera signalarter bedöms objektet hålla visst 
artvärde. 

Biotopvärde Genom riklig förekomst av gamla tallar och fläckvis av död ved 
bedöms objektet hålla högt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av en större bergknalle bevuxen med gammal 
barrskog med stort inslag av asp i de branta kanterna. Fläckvis 
förekommer död ved rikligt. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 33: Representativ bild från naturvärdesobjekt 33. 

 
Karta 33: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 33. 
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Naturvärdesobjekt NVO 34 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 0,3 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Tallskog 

Naturvårdsarter Barkticka, grynig blåslav och stubbspretmossa 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av endtaka signalarter bedöms objektet hålla 
visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av gamla tallar och måttligt med död ved bedöms 
objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av norrsluttningen av en markant bergknalle. Här 
står en hel del gamla tallar i den övre delen och det finns sparsamt 
med grov död ved av gran och asp längre ner i sluttningen. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 34: Representativ bild från naturvärdesobjekt 34. 

 
Karta 34: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 34. 
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Naturvärdesobjekt NVO 35 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 0,9 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hälltallskog 

Naturvårdsarter Kolflarnlav, vedskivlav, guldlockmossa och vätteros 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av några signalarter bedöms objektet hålla visst 
artvärde. 

Biotopvärde Genom riklig förekomst av gamla tallar och död tallved samt en 
kraftig bergbrant bedöms objektet hålla högt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av en kraftig bergknalle med branta sidor som är 
bevuxen med naturskogsartad hällmarkstallskog och längre ner 
växer ek och asp. Gamla tallar finns i rikligt mängd. Död ved 
förekommer tämligen allmänt i form av torrtallar och liggande döda 
tallar. Ved av andra trädslag förekommer enstaka. Mot söder finns 
en bergbrant. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 35: Representativ bild från naturvärdesobjekt 35. 

 
Karta 35: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 35. 
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Naturvärdesobjekt NVO 36 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 2,7 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrblandskog 

Naturvårdsarter Barkticka, granbarkgnagare och staketflarnlav 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av ... bedöms objektet hålla ... artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av ... bedöms objektet hålla ... biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av en blandskog som domineras av tall men med 
inslag av gran, björk och asp. Det finns sparsamt med gamla tallar i 
objektet och de äldsta bedöms vara 300 år gamla. I sydvästra 
kanten finns en bergsbrant. De flesta gamla tallar står i detta 
område. Gamla granar ca 150 år finns också sparsamt. Det finns 
sparsamt med lågor, främst av gran. Vedticka noterades. Fältskiktet 
består av blåbär och ljung medan renlav och väggmossa dominerar 
i bottenskiktet. Ska man gå fram i detta område bör man visa 
hänsyn genom att lämna högstubbar och död ved. I sydöstra delen 
ca 100 m innan åkern finns ett bergsstup. Mellan bergsstupet och 
åkern dominerar lövskog med tämligen allmänt inslag av ek. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare David Rocksén 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 36: Representativ bild från naturvärdesobjekt 36. 

 
Karta 36: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 36. 
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Naturvärdesobjekt NVO 37 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 4 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Lövskog 

Naturvårdsarter Dvärgtufs, barkticka, rävticka, grå vårtlav, lönnlav, kungsfågel och 
barkkornlav, 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av flera signalarter bedöms objektet hålla visst 
artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av äldre asp, i flera fall med håligheter, bedöms 
objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av aspdominerad blandskog med inslag av gran, ek 
och tall. Flera av asparna är hålträd. Längre in i objektet tillkommer 
grova gamla ekar. Fältskiktet domineras av liljekonvalj, vitsippa och 
bredbladiga gräs. I bottenskiktet finns rikligt med kranshakmossa. 
Bland signalarterna förekommer barkticka, rävticka och dvärgtufs 
bland annat. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 37: Representativ bild från naturvärdesobjekt 37. 

 
Karta 37: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 37. 
  



85  

  

  

 

Naturvärdesobjekt NVO 38 

Naturvärdesklass Högsta naturvärde 

Areal 9,1 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrskog 

Naturvårdsarter Blåmossa, grynig blåslav, tallticka, vintertagging, vedskivlav, 
grovticka, talltita och gammelgranlav 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av flera signalarter och ett par rödlistade bedöms 
objektet hålla högt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av ett varierat trädskikt med inslag av gamla tallar 
och enstaka gamla granar samt den rikliga förekomsten av död 
bränd ved bedöms objektet hålla högt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre barrskog med tämligen allmänt med gamla 
granar och tallar i den östra delen. Död ved föekommer där i 
sparsam mängd. I väster finns ett stort relativt färskt brandfält med  
rikligt med döda grova tallar. Brandfältet har ännu bara lite blåbär i 
fältskiktet, i övriga delar dominerar blåbär och förekommer i rik 
mängd. Död ved förekommer rikligt. Väggmossa ovh renlavar 
dominerar bottenskiktet. På tallved växer vedskivlav, tallticka, 
grovticka och vintertagging för att nämna några intressanta arter. I 
västra delen finns en västsluttning med blandskog. Här förekommer 
tall, gran, ek, asp och björk. Död ved finns tämligen allmänt av flera 
trädslag. Objektet bildar tillsammans med brandfält och omgivande 
skog en ekologisk helhet varför även denna del avgränsas i 
objektet. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 38: Representativ bild från naturvärdesobjekt 38. 

 
Karta 38: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 38. 
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Naturvärdesobjekt NVO 39 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 0,3 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrskog 

Naturvårdsarter Blåmossa, vedskivlav och blodticka 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av bara enstaka signalart bedöms objektet hålla 
lågt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av ett varierat trädskikt med inslag av gamla tallar 
och enstaka gamla granar bedöms objektet hålla påtagligt 
biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre barrskog med tämligen allmänt med gamla 
granar och tallar. De äldsta träden bedöms vara upp mot 200 år. 
Död ved förekommer som  enstaka tunna lågor. Berg i dagen finns 
på flera ställen. Ljung och blåbär dominerar fältskiktet och 
väggmossa och renlav bottenskiktet. Blåmossa, blodticka och 
vedskivlav noterades. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare David Rocksén 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 39: Representativ bild från naturvärdesobjekt 39. 

 
Karta 39: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 39. 
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Naturvärdesobjekt NVO 40 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 0,9 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrskog 

Naturvårdsarter Blåmossa, grynig blåslav, kungsfågel och tofsmes 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av bara enstaka signalart bedöms objektet hålla 
lågt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av ett varierat trädskikt med inslag av gamla tallar 
och enstaka gamla granar bedöms objektet hålla påtagligt 
biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre barrskog med tämligen allmänt med gamla 
tallar. Död ved förekommer som  enstaka torrträd. I väster finns 
inslag av hällar, i övrigt dominerar blåbär fältskiktet och väggmossa 
bottenskiktet. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 40: Representativ bild från naturvärdesobjekt 40. 

 
Karta 40: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 40. 
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Naturvärdesobjekt NVO 41 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 2,9 

Naturtyp Myr 

Biotop Fattigkärr 

Naturvårdsarter Dropptaggsvamp 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

Pudrad kärrtrollslända (2007) och citronfläckad kärrtrollslända 
(1995) 

Artvärde Genom förekomst av ett representativt växtsamhälle utan egentliga 
naturvårdsarter bedöms artvärdet som lågt till visst. 

Biotopvärde Genom att myren är ordenligt blöt och vegetationen är representativ 
för typen bedöms biotopvärdet som påtagligt. 

Beskrivning Objektet utgörs av glest trädklätt fattigkärr i kanten av en öppen myr. 
Trädskiktet domineras av relativt ung björk och tall. Fälskiktet 
domineras av pors och bladvass och i botten dominerar vitmossor. 
Igenväxande. Viss lokal dikespåverkan. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 41: Representativ bild från naturvärdesobjekt 41. 

 
Karta 41: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 41. 
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Naturvärdesobjekt NVO 42 

Naturvärdesklass Högt naturvärde 

Areal 1,6 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hälltallskog 

Naturvårdsarter Kolflarnlav, vedskivlav, blåmossa och grynig blåslav 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av ett par rödlistade lavar på tallar och ved 
bedöms objektet hålla påtagligt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av rikligt med riktigt gamla tallar och ett visst 
inslag av död ved bedöms objektet hålla ett högt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av hällmarkstallskog av ordentligt hög ålder. Träd på 
över 200 år är inte ovanliga. Här finns också enstaka torrtall och 
tallåga. Fältskiktet mellan hällarna domineras av blåbär, ljung och 
lingon och bottenskiktet av väggmossa. På hällarna dominerar 
renlavar, bitvis fönsterlav. På hård ved och på enstaka gammal tall 
växer kolflarnlav och vedskivlav som båda är rödlistade. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 42: Representativ bild från naturvärdesobjekt 42. 

 
Karta 42: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 42. 
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Naturvärdesobjekt NVO 43 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 0,6 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrskog 

Naturvårdsarter Blåmossa och grynig blåslav 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av bara enstaka signalart bedöms objektet hålla 
lågt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av ett varierat trädskikt med inslag av gamla tallar 
och enstaka gamla granar bedöms objektet hålla påtagligt 
biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre barrskog med tämligen allmänt med gamla 
granar och tallar. Död ved föekommer som  enstaka torrträd. I 
väster finns inslag av hällar, i övrigt dominerar blåbär fältskiktet och 
väggmossa bottenskiktet. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 43: Representativ bild från naturvärdesobjekt 43. 

 
Karta 43: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 43. 
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Naturvärdesobjekt NVO 44 

Naturvärdesklass Högt naturvärde 

Areal 0,5 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hälltallskog 

Naturvårdsarter Grynig blåslav, blåmossa, tallticka och vedskivlav 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av några signalarter och en rödlistad art bedöms 
objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom att beståndet är ordentligt gammalt och har ett innehåll av 
enstaka hålträd och död ved bedöms objektet hålla (påtagligt till) 
högt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av hällmarkstallskog av hög ålder. I objektet finns 
också enstaka torrtall och låga. Längs kanten finns flera tallar med 
håligheter och på en av dessa växer tallticka. Fältskiktet domineras 
av ljung och blåbär. Bottenskiktet domineras av olika renlavar. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 44: Representativ bild från naturvärdesobjekt 44. 

 
Karta 44: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 44. 
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Naturvärdesobjekt NVO 45 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 1,6 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hälltallskog 

Naturvårdsarter 
 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av ett par rödlistade lavar på tallar och ved 
bedöms objektet hålla påtagligt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av rikligt med riktigt gamla tallar och ett visst 
inslag av död ved bedöms objektet hålla ett högt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av en hällmarktallskog med tämligen allmän 
förekomst av äldre tallar. De äldsta bedöms vara över 200 år gamla. 
Det finns också yngre tallar samt inslag av små björkar. Det finns 
berg i dagen på flera ställen. Död ved finns i form av enstaka 
talltorrakor. Mellan hällarna växer ljung, blåbär. På hällarna 
dominerar renlavar och bergraggmossa. Trädpiplärka och bofink 
sjöng i objektet. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare 
 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 45: Representativ bild från naturvärdesobjekt 45. 

 
Karta 45: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 45. 
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Naturvärdesobjekt NVO 46 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 0,1 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter Grynig blåslav, kornig nållav och kungsfågel 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av bara enstaka naturvårdsart bedöms objektet 
hålla lågt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av opåverkad hydrologi och trädskikt bedöms 
objektet hålla påtagligt biotopvärde. På grund av den lilla ytan blir 
klassen inte högre. 

Beskrivning Objektet utgörs av blandsumpskog dominerad av tall och björk med 
inslag av gran och klibbal. Fältskiktet domineras av blåbär, odon och 
tuvull. I bottenskiktet dominerar vitmossor. här och var finns socklar 
och öppna vattenspeglar. Trädskiktet är ogallrat och marken odikad. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 46: Representativ bild från naturvärdesobjekt 46. 

 
Karta 46: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 46. 
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Naturvärdesobjekt NVO 47 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 0,8 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Granskog 

Naturvårdsarter Stubbspretmossa 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av enstaka naturvårdsarter bedöms objektet hålla 
visst artvärde. 

Biotopvärde Genom ett varierat och olikåldrigt träfskikt och förekomst av död ved 
bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre grandominerad barrskog med inslag asp 
där död ved förekommer i sparsamt mängd. Fältskiktet domineras 
av blåbär och bottenskiktet av väggmossa och husmossa. I området 
finns en grov gammal ihålig ek i öster. Skogsduva hördes i 
omgivningarna. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 47: Representativ bild från naturvärdesobjekt 47. 

 
Karta 47: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 47. 
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Naturvärdesobjekt NVO 48 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 0,9 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Granskog 

Naturvårdsarter Stubbspretmossa och kornig nållav 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av enstaka naturvårdsarter bedöms objektet hålla 
visst artvärde. 

Biotopvärde Genom ett varierat och olikåldrigt träfskikt och förekomst av död ved 
bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre grandominerad barrskog med inslag asp 
där död ved förekommer i sparsamt mängd. Fältskiktet domineras 
av blåbär och bottenskiktet av väggmossa och husmossa. I området 
finns en mycket grov gammal ihålig ek. På den växer kornig nållav 
och på ved finns stubbspretmossa. Skogsduva hördes i 
omgivningarna. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 48: Representativ bild från naturvärdesobjekt 48. 

 
Karta 48: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 48. 
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Naturvärdesobjekt NVO 49 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Areal 1,4 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrblandskog 

Naturvårdsarter Grynig blåslav, rävticka, långflikmossa, blåmossa och skogsduva 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Artvärde Genom förekomst av några signalarter bedöms objektet hålla visst 
artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av ett varierat trädskikt som inte gallrats och 
inslaget av äldre träd bedöms objektet hålla ett påtagligt 
biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre barrblandskog med insprängda små hällar. 
Äldre granar och tallar förekommer tämligen allmänt. Död ved 
saknas nästan helt. Fältskiktet domineras av blåbär och ljung. 
Bottenskiktet av fönsterlav och renlavar på hällarna och väggmossa 
där emellan. På en torr asp växer rävticka och på flera tallar grynig 
blåslav. 

Motivering av 
naturvärde 

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

Inventerare Mikael Hagström 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Bedömd i fält, säker bedömning 
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Figur 49: Representativ bild från naturvärdesobjekt 49. 

 
Karta 49: Ortofoto samt översiktskartor över naturvärdesobjekt 49. 
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