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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 39 km lång, 130 kV ledning mellan Kolbotten och Nynäshamn samt 

ombyggnation av tre befintliga 70 kV ledningar på sträckan Kolbotten-Gärtuna.  

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.  

Flera olika ledningssträckningar har utretts inom ramen för projektet, inventering har genomförts längs de 

sträckningar som redovisas i Figur 1. 

1.2 UPPDRAGETS SYFTE 

Syftet med naturvärdesinventeringen var att hitta, värdera och beskriva naturmiljöer som har betydelse för 

biologisk mångfald inom det avgränsade inventeringsområdet 50 m på vardera sida ledningssträckningen. 

Resultatet från inventeringen kan även användas vid anpassning av den faktiska dragningen av planerad 

ledning.  



 

 

 
 

Figur 1. Ledningssträckningar för vilka naturvärdesinventering har genomförts.  

 



 

 

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 

4.5.5 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, Karl Ingvarsson, Caroline Ryding, Hanna Nyqvist, Mari Nilsson, Jon Andersson. Huvuddelen av 

fältinventeringen utfördes mellan 2019-06-01 och 2019-10-31. Kompletteringar har sedan utförts mellan 2020-05-

15 och 2020-11-20 samt mellan 2021-05-01 och 2021-05-15. Ruaridh Hägglund, Hanna Nyqvist och Caroline 

Ryding 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 Kolbotten och Nynäshamn i Stockholms län. När befintlig ledning fanns inventerades 

50 m på var sin sida om ledningsgatan. 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 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.  



 

 

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 växlande bergsplatåer 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. 

3.2 RESULTAT AV FÖRSTUDIEN 

 

Naturvärden 
Inventeringsområdet berör totalt 50 områden med sedan tidigare kända naturvärden. Områdena är fördelade 

enligt följande: 

• 1 riksintresse naturvård (Kagghamraån) 

• 1 naturreservat (Bornsjön) 

• 1 biotopskydd 

• 3 nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen 

• 5 områden med naturvärden utpekade av Skogsstyrelsen 

• 4 VMI-objekt utpekade av länsstyrelsen 

• 31 sumpskogar utpekade av Skogsstyrelsen 

• 4 ängs- eller betesmarksobjekt i TUVA-databasen 

 

3.3 RESULTAT AV FÄLTINVENTERINGEN 

Naturvärden 
Fältinventeringen resulterade i att sammanlagt 83 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 1. 

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 eller ängsmarker 

med en hävdgynnad flora. Andelen våtmarker är lågt i inventeringsområdet. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 1. 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. 

 

4 

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. 

 

79 

 

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. 



 

 

4 SAMMANFATTNING 
4.1 NATURVÄRDENA I SAMMANFATTNING 

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

Totalt avgränsades 83 naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. Av dessa bedömdes inget objekt hålla 

naturvärdesklass 1 – högsta naturvärde, 4 objekt hålla naturvärdesklass 2 – högt naturvärde och 79 objekt hålla 

naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde.  

Inventeringsområdet berör 1 riksintresse för naturvård, 1 naturreservat, 3 nyckelbiotoper, 5 områden med 

utpekade av Skogsstyrelsen, 4 VMI-objekt 31 sumpskogar och 4 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 
OBJEKTKATALOG 
Naturvärdesobjekt och generella biotopskydd som identifierats och avgränsats 
i samband med den naturvärdesinventering som genomförts inför  
ny 130 kV kraftledning mellan Kolbotten och Nynäshamn samt ombyggnation 
av tre befintliga 70 kV ledningar på sträckan Kolbotten-Gärtuna 
i Salems, Södertäljes, Botkyrkas och Nynäshamns kommuner. 
 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 01 

Naturvärdesklass Högt naturvärde 

Area 2,2 hektar. 

Naturtyp Skog och träd. 

Biotop Barrblandskog. 

Naturvårdsarter Inga noterade. 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

Inga kända fynd sedan tidigare. 

Tidigare kända 
naturvärden 

Registrerad nyckelbiotop, Skogsstyrelsen. 

Beskrivning Området utgörs av 120 till 140 årig skog med lång trädkontinuitet. 
Troligtvis utgörs området av tidigare skogsbeesmark. Gran är det 
trädslag som dominerar i området. Allmän förekomst av gammal gran. 
Sparsam förekomst av gammal tall och asp. Allmän förekomst av 
granlågor.  

Artvärde Inga kända artfynd. 

Biotopvärde Genom förekomst av äldre träd och värdeelement som lågor bedöms 
biotopvärdet som högt. 

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

Inventerare Karl Ingvarsson. 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Säker bedömning. 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 1. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 1. 

  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 02 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 1,89 hektar 

Naturtyp Barrskog 

Biotop Äldre tallskog 

Naturvårdsarter tallticka, motaggsvamp, kungsfågel 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre tallskog ca 150 år där enstaka träd är upp till 200 år, 
Det är en flerskiktat tallskog där fröträd blivit lämnade och ungskog nu är på 
väg upp. Spår av äldre brand finns. 

Artvärde Genom förekomst av tallticka och motaggsvamp bedöms objektet hålla 
påtagligt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av äldre tallar och bitvis flerskiktat med tall med brandspår 
och löv bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 2. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 2. 

  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 03 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 1,5 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Äldre tallskog 

Naturvårdsarter Tallticka, grynig blåslav, kungsfågel 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre hällmarkstallskog och barrblandskog, gamla tallar,  
gamla granar, hålaspar och enstaka senvuxna ekar på cirka 150 år. Området 
är  blockrikt, bitvis impediment och det finns rikligt med senvuxna träd. Äldsta 
tallarna är ca 150 till 200 år. Visst inslag av död ved finns i form av enstaka 
lågor av tall ocjh gran och torrakor av tall. Östlig bergbrant med fuktiga 
bergsytor, potentiellt bra lokal för olika arter av mossor. 

Artvärde Genom förekomst av tallticka på några tallar och grynig blåslav bedöms 
objektet hålla påtagligt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av gamla och flertal senvuxna träd och blockighet och en 
hög ålder på träden bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 
Representativ bild från naturvärdesobjekt 3. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 3. 

  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 04 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 1 hektar  

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Tallskog, före detta brandfält 

Naturvårdsarter Tallticka 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av en äldre tallskog. Spår av brand för cirka 15 – 20 år 
sedan. Ålder på träden bedöms till cirka 150 till 175 år. Området är flerskiktat 
av tall och björk. 

Artvärde Genom förekomst av tallticka bedöms objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av äldre tallar och brandspår bedöms objektet hålla 
påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 
Representativ bild från naturvärdesobjekt 4. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 4. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 05 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,59 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Äldre blandskog 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre tall och asp, lövbränneliknade miljö, spår av brand i 
form av svarta tallbaser. Det är en bergbrant som bitvis är blockig. Skogen 
består av flerskiktad tallskog och det finns allmänt med död ved. Det 
förekommer även senvuxen björk. I norra delen finns yngre björk som 
uppkommit efter branden som skedde för ca 10-15 år sedan 

Artvärde  

Biotopvärde Genom förekomst av äldre tallar, tallar med brandspår och äldre aspar 
bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 5. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 5. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 06 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 1,6 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Äldre tallskog 

Naturvårdsarter Blomkålssvamp på flera ställen samt tallticka 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre tallskog på en bergsrygg med moräntäcke av 
varierande tjocklek. Området har troligtvis använts som betesmark. 
Förekomst av mycket småvuxet blåbärsris och lingonris men rikligt med gräs 
och inslag av örter. Många av de äldsta tallarna är cirka 150 år, några 
sannolikt äldre. Troligen hävdat till ganska nyligen men ingen röjning eller 
utglesning av träd är utförd på länge. 

Artvärde Genom förekomst av blomkålsvamp och tallticka samt betespräglat fältskikt 
bedöms objektet hålla påtagligt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av gamla tallar och spår av långvarig betesdrift bedöms 
objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 
Representativ bild från naturvärdesobjekt 6. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 6. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 07 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,9 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Lövskog 

Naturvårdsarter Kungsfågel  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av en bergsbrant och rasbrant med lundartad lövskog. 
Skogen löper utmed en brant bergskam med en mindre väg i väster. Miljön 
är skuggig och fuktig. Här finns många grova aspar med vanlig aspticka samt 
hassel och ek. Buskskiktet består främst av hassel men i objektets utkanter 
är det rikt med yngre gran och björk. Här påträffades kungsfågel i norra delen  
av objektet. Mycket död ved, både stående och liggande, hålträd samt delvis 
en mycket blockig terräng 

Artvärde Genom förekomst av en hel del småfågel bedöms objektet hålla ett visst 
artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av en variationsrik lövbiotop med god andel död ved  och 
orörda miljöer bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

De förhållandevis ovanliga lövbiotoperna med ett stort antal äldre aspar, 
många med tickor och håligheter gynnar både fåglar och insekter. En samlad 
bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet bedöms hålla ett 
påtagligt naturvärde. 

Inventerare Mari Nilsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 7. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 7. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 08 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,5 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Skogsbete (ej aktivt) 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av tidigare betat område hällmark med grova tallar och några 
grova hagmarksgranar. Senvuxen oxel och rönn samt en hel del liggande 
och stående döda tall. Hagmarsrester som nypon, hassel, liten blåklocka och 
styvmorsviol. I söder finns en slänt med mycket grova tallar, några med hål. 

Artvärde Genom förekomst av en del blommande örter kring hällmarken samt 
blommande träd och buskmiljöer bedöms objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av grova träd och en del död ved samt blommande och 
bärande träd och buskmiljöer bedöms objektet hålla ett visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

Området är relativt orört vilket bidrar till strukturer som hålträd, död ved och 
blommande och bärande buskmiljer som gynnar fåglar insekter och 
fladdermöss. En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att 
objektet bedöms hålla påtagligt naturvärde. 

Inventerare Mari Nilsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 
Representativ bild från naturvärdesobjekt 8. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 8. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 09 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,5 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter Blomkålssvamp 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av flerskiktad orörd hällmarkstallskog med flera grova tallar 
och en del död ved både stående och liggande. En liten blomkålssvamp 
fanns vid en av tallarna. 

Artvärde Objektet bedöms hysa visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av element som äldre orörd tallskog, död ved i varierad 
form och solbelysta miljöer bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

Tallmiljlöer med orörd skog bidrar till livsmiljöer för många sällsynta och 
hotade arter. En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att 
objektet bedöms hålla påtagligt naturvärde. 

Inventerare Mari Nilsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 9. 

 
Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 9. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 10 

Naturvärdesklass Högt naturvärde 

Area 3 

Naturtyp  

Biotop Naturbetesmark 

Naturvårdsarter Ask, gulmåra, bockrot, gulsparv 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av en före detta naturbetesmark med rikligt med friväxande 
och friska askar i den sydöstra öppna delen av betesmarken. Längre upp 
mot vägen finns även ett parti med ek strax utanför inventeringsområdet och 
även två jätteekar som klassas som särskilt skyddsvärda träd. Det 
förekommer rikligt med buskar nypon och slån. Ingen hävd på ca 10 år. 

Artvärde Genom förekomst av friväxande o friska askar och hävdgynnade arter 
bedöms objektet hålla påtaligt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av öppen fd naturbetesmark där strukturerna finns kvar 
och fristående askar och ekar bedöms objektet hålla högt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 10. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 10. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 11 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 50 hektar 

Naturtyp  

Biotop Ravin med vattendrag.  

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av en ravin med ett mindre vattendrag. Det finns fina 
lövmiljöer med björk, sälg, asp, klibbal samt yngre gran. Variationsrikt med 
skuggade och solbelysta miljöer. Det finns även gott om död ved. 

Artvärde Objektet bedöms hysa visst artvärde. 

Biotopvärde Genom att området är variationsrikt, innehåller en variation av ädellöv och 
värdeelement som mycket död ved bedöms biotopvärdet vara påtagligt. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Jon Andersson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 11. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 11. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 12 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,9 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av orörd hällmarkstallskog med äldre tall och grova aspar i 
områdets nordöstra delar. En av asparna har hål > 5 cm. Här finns död ved 
främst i form av liggande död ved. Området är förhållandevis öppet och 
solbelyst 

Artvärde Artvärdet bedöms som obetydligt eftersom inga naturvårdarter hittades vid 
inventeringstillfället. 

Biotopvärde Genom förekomst av element som äldre orörd tallskog, grova äldre aspar, 
något hålträd, död ved i varierad form och solbelysta miljöer bedöms objektet 
hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

Tallmiljlöer med orörd skog bidrar till livsmiljöer för många sällsynta och 
hotade arter. En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att 
objektet bedöms hålla påtagligt naturvärde. 

Inventerare Mari Nilsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 12. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 12. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 13 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,29 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av en orörd hällmarkstallskog med äldre grova tallar, många 
senvuxna tallar och en del död ved i form av lågor och torrakor. Här finns 
solbelysta miljöer och viss blockighet. Det finns gott om insektsgnag och spår 
av hackspett.  Vissa av träden bedöms vara ca 200 år eller mer.  I slänten 
ned mot kraftledningsgatan finns äldre grov rönn och asp. 

Artvärde Objektet bedöms hysa visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av element som äldre orörd tallskog, död ved i varierad 
form och solbelysta miljöer bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

Tallmiljlöer med orörd skog bidrar till livsmiljöer för många sällsynta och 
hotade arter. En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att 
objektet bedöms hålla påtagligt naturvärde. 

Inventerare Mari Nilsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 13. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 13. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 14 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 2,29 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av en större orörd hällmarkstallskog med äldre grova tallar 
med hög andel död ved i form av lågor och torrakor. Här finns solbelysta 
miljöer och viss blockighet. Gott om insektsgnag och spår av hackspett.  
Vissa av träden bedöms vara ca 200 år eller mer. 

Artvärde Objektet bedöms hysa visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av element som äldre orörd tallskog, död ved i varierad 
form och solbelysta miljöer bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

Tallmiljöer med orörd skog bidrar till livsmiljöer för många sällsynta och 
hotade arter. En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att 
objektet bedöms hålla påtagligt naturvärde. 

Inventerare Mari Nilsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 14. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 14. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 15 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 1,2 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av en rasbrant som övergår i orörd hällmarkstallskog med 
mycket gamla tallar och senvuxta granar samt några björkar. Här finns 
mycket död ved både stående och liggande, solbelysta miljöer, tallar med 
pansarbark och spärrgrenar. Spår av hackspett.  I rasbranten som är blockig 
finns äldre sälg och björk. 

Artvärde Objektet bedöms hysa visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av element som äldre orörd tallskog med senvuxna träd, 
död ved i varierad form och solbelysta miljöer bedöms objektet hålla påtagligt 
biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

Skogsmjlöer med orörd skog bidrar till livsmiljöer för många sällsynta och 
hotade arter. En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att 
objektet bedöms hålla påtagligt naturvärde. 

Inventerare Mari Nilsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 15. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 15. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 16 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 2,5 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Tallskog, brandområde 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av ett brandområde där det brunnit för 1–2 år sedan i ett 
hygge med grova frötallar. Tallarna är påverkade av brand ca 1,5–2 meter 
upp på stammarna och flera tallar är döende. Markskiktet har varit helt 
avbrunnet men nu växer här korsört, ormbunkar och fibblor. 

Artvärde Artvärdet bedöms som obetydligt. 

Biotopvärde Genom förekomst av bränd ved samt en del döda eller döende träd med 
bränd ved  som är viktigt för brandgynnade arter bedöms objektet hålla 
påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet bedöms 
hålla påtagligt naturvärde. Brandområden är en bristvara i landskapet och 
brandgynnade arter saknar livsmiljöer. Många av dem är sällsynta eller 
rödlistade. 

Inventerare Mari Nilsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 16. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 16. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 17 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,2 hektar 

Naturtyp Åkerholme 

Biotop Åkerholme 

Naturvårdsarter Liten blåklocka, gökärt. käringtand 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av en mindre åkerholme. På holmen finns träd av barr och 
löv som står relativt tätt men som ändå ger ett stort inslag av ljusinsläpp. 
Körsbärsträd, nyponbuskar och enar utgör buskskiktet. Det finns många 
sandblottor med aktivitet. Mitt på holmen ligger en grov låga med mycket 
gnaghål 

Artvärde Objektet bedöms ha visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av lågor, ljusinsläppet och variationen av trädslag bedöms 
området ha påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Hanna Nyqvist 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 17. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 17. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 18 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 1,3 hektar 

Naturtyp Åkerholme 

Biotop Åkerholme 

Naturvårdsarter Liten blåklocka, jordtistel, smultron, blodrot, ängsvaxskivling 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Öppen solexponerad åkerholme med mycket berg i dagen. I mitten av 
objektet dominans av blottat berg och ljung samt smalbladiga gräs. Ner mot 
åkern finns måttligt till rikligt med ormbunkar och en. Någon hackspett hördes 
trumma i skogsdungen. 

Artvärde Genom förekomst av naturvårdsarter bedöms artvärdet vara visst. 

Biotopvärde Genom förekomst av smalbladiga gräs och örter, öppenheten, berg i dagen 
bedöms objektet ha påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Hanna Nyqvist 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 18. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 18. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 19 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,40 

Naturtyp  

Biotop Lövskog 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre lövskog i anslutning till jordbruksmark. Viss 
förekomst av hävdgynnade arter i fältskiktet. Enstaka äldre träd och död ved 
förekommer. 

Artvärde Genom ringa förekomst av naturvårdsarter bedöms objektet hålla lågt 
artvärde. 

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

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare  

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Preliminär bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

  

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 19. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 20 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,59 hektar 

Naturtyp Gräsmark 

Biotop Torräng 

Naturvårdsarter Liten blåklocka, bockrot, gulmåra, blodrot, liljekonvalj 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av en öppen och solexponerad åkerholme med en liten andel 
träd. De träd som förekommer utgörs av en mindre grupp av rönn och sälg. 
Mycket smalbladiga gräs och örter. På sina håll mycket örnbräken och 
nypon. Hallon- och enbuskar förekommer måttligt. Grova döda avbarkade 
stammar med gnaghål finns i områdets södra del. 

Artvärde Genom förekomst av liten blåklocka, bockrot, gulmåra, blodrot och liljekonvalj 
bedöms objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av död ved i form av lågor, den hävdade gräsmarken och 
de bärande buskarna bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Hanna Nyqvist 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 20. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 20. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 21 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,59 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av blandskog på en smal ås. Död ved förekommer i regel 
sparsamt, men på vissa platser finns rikligt med granlågor. Trädslagen asp 
och gran dominerar med inslag av ek, björk, rönn och hägg. Enstaka apel 
och oxel finns. I norr finns en mindre hällmark med ca 120 år gamla krumma 
tallar. På marken växer hakmossa, vitsippa, ormbär och på torrare delar 
blåbär. 

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

Biotopvärde Genom förekomst av död ved och äldre tall bedöms objektet hålla påtagligt 
biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Jon Andersson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 21. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 21. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 22 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 2,39 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop  

Naturvårdsarter Ormbär 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av aspdominerad blandskog med underväxt av gran och 
hägg. I beståndet växer även enstaka grov ek, rönn och hägg. Död ved finns 
i form av enstaka grova asplågor och stående död björk. Hålträd förekommer 
tämligen allmänt. I en asp hittades häckande större hackspett och i en björk 
sågs ett större risbo. Marken täcks till stor del av hakmossa. Örter som 
vitsippa, skogsviol och ormbär förekommer allmänt. 

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

Biotopvärde Genom förekomst av hålträd och grova ekar samt död ved bedöms objektet 
hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Jon Andersson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 22. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 22. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 23 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 1 hektar 

Naturtyp Äng och betesmark 

Biotop Betesmarksrest under igenväxning och hällmarstallskog 

Naturvårdsarter Gulmåra, spillkråka, tallticka 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av en platå med senvuxen löv präglat av tidigare hävd. 
Mycket blockigt i objektets norra del samt en brant i den södra delen. 
Trädskikt är ek, björk och hassel. Buskskikt består av oxel och rönn. Det 
finns mindre ytor som är öppna och solbelysta. Det finns tät skog i öster. 
Igenväxning pågår med sly från sydväst. I syd mindre hällmarkstallskog med 
några äldre tallar. Här finns också blockighet. Markskiktet består av smultron, 
viol samt lingon och blåbär. På hällmarken, som avslutas i en brant, finns 
tjärblomster, gråfibbla och bergssyra. Tall med tallticka. Eventuellt även tall 
med reliktbock. 

Artvärde Genom förekomst av några hävdgynnade arter samt den rödlistade arterna 
spillkråka och tallticka bedöms objektet hålla ett visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av variation av betespräglade solbelysta miljöer samt berg 
i dagen med äldre tallar och blockiga miljöer bedöms objektet hålla visst 
biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Mari Nilsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 23. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 23. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 24 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 5,2 hektar 

Naturtyp Äng och betesmark 

Biotop Strandäng 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

Buskskvätta (NT), sånglärka (NT) 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av strandäng med fuktängsflora, bra fågellokal särskilt för 
rastande fåglar. 

Artvärde Genom fynd av några rödlistade fågelarter bedöms objektet hålla visst 
artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av havsnära öppna, betade och fuktiga miljöer som gynnar 
fåglar och insekter bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

Betade strandänga rär en bristvara i jordbrukslandskapet. Många fåglar som 
är knutna till naturtypen räknas som hotade. De fuktiga betade 
strandängarna har många gånger en rik flora som ger frön till insekter och 
fåglar. En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet 
bedöms hålla ett påtagligt naturvärde. 

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 24. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 24. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 25 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 1,39 hektar 

Naturtyp Hässle 

Biotop Hässle 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av ett hässle (ovanlig naturtyp) med äldre tallar på en höjd 
med en lövskogsbård nedanför höjden. Lövinslaget består av asp, 
hasselbuskar med bukettbildning samt någon grövre ek och flertalet äldre 
björkar. 

Artvärde Objektet bedöms hysa visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av av utpräglade hasselbuskar, en jätteek med 
hålträdsklassning 5 och riktigt gamla björkar med skrovlig bark och äldre tall 
bedöms objektet hålla många olika livsmiljöer och ett påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 25. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 25. 

  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 26 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 16,39 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Naturskogsartad hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter Ullticka (NT), vedticka 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av naturskogsartad hällmarkstallskog med en ålder mellan 
100 och 150 år. Skogen är mycket varierad och luckig. Träden står i grupper 
och diametervariationen är stor. Död ved i samtliga stadier av nedbrytning 
förekommer sparsamt och utgörs av tall, gran och bitvis även asp. Marken 
täcks av blåbär, ljung och lingon. På hällarna växer fönsterlav, gråvit- och 
gulvit renlav. 

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

Biotopvärde Genom förekomst av gamla tallar, låg påverkan och död ved bedöms 
objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Jon Andersson  

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 26. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 26. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 27 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,5 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter Häckande stare, kungsfågel 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av liten moränkulle med blandskog som håller en ålder upp 
mot 100 år. Skogen är dominerad av gran och asp med inslag av björk. 
Grova asplågor ligger kors och tvärs. Det finns även liggande och stående 
granved. Hålträd i asp förekommer tämligen allmänt. Skogen är luckig, 
välskiktad och träden håller stor diametervariation. På den steniga marken 
växer väggmossa och husmossa. I sydsluttningen växer höga bräken. 

Artvärde Genom förekomst av häckande stare och goda förutsättningar för 
vedsvampar och vedinsekter bedöms objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av  rikliga mängder grov död ved och mycket liten 
påverkan bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Jon Andersson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 27. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 27. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 28 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,59 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Granskog 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av en jämförelsevis hög moränkulle som sluttar brant i 
sydost. Kullen täcks i huvudsak av granskog med inslag av tall och asp samt 
enstaka ek och oxel. Lågor av gran i olika stadier av nedbrytning förekommer 
rikligt. Skogen är väl skiktad och med stor diametervariation. På marken 
växer gräs och örter samt lundbräken. 

Artvärde Genom avsaknad av naturvårdsarter bedöms objektet hålla lågt artvärde. 

Biotopvärde Genom riklig förekomst av död ved och andra strukturer bedöms objektet 
hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Jon Andersson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 28. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 28. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 29 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,5 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Granskog med stort aspinslag, sluttning 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av skog med rikt inslag av mycket grov, gammal asp med 
stor förekomst av hackspettshål. Förekomsten av ca 10 gigantiska aspar 
med decimeter på 80 till 100 cm är ovanlig. I övrigt finns högvuxen gran och 
stambildade rönn och enstaka oxel. Rikligt med liggande och stående döda 
aspar. 

Artvärde Genom bristfällig förekomst av naturvårdsarter vid inventeringen bedöms 
objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av rikt inslag med mycket grova, gamla aspar med 
håligheter bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 29. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 29. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 30 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,69 hektar 

Naturtyp  

Biotop Granskog med stort aspinslag, sluttning 

Naturvårdsarter Kandelabersvamp 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av skog med rikt inslag av mycket grov, gammal asp med 
stor förekomst av hackspettshål. I övrigt finns högvuxen gran och 
stambildade rönnbär enstaka oxel. Rikligt med liggande och stående döda 
aspar. 

Artvärde Genom förekomst av kandelabersvamp och rikligt med insektsangrepp på 
aspstammar bedöms objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av stora aspar med hål bedöms objektet hålla påtagligt 
biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 30. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 30. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 31 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,5 

Naturtyp Åkerholme med asp 

Biotop Aspklon 

Naturvårdsarter Gröngöling 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av åkerholme med rikligt inslag av gamla aspar med 
hackspettshål. Talrikt med mycket grova aspar och med hål, stående döda 
askar med många flyghål av insekter, bra insektslokal. 

Artvärde Objektet bedöms hysa visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av antalet hålaspar och död ved i fd betesmark bedöms 
objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Vesa Jussila 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Kvalitetsäkrat av Karl Ingvarson 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 31. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 31. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 32 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,4 hektar 

Naturtyp  

Biotop Talldunge 

Naturvårdsarter Rävticka, tallticka (NT) 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre asp och solitärväxande gammeltallar uppe på ett 
berg. Den utgörs också av en fd betesmark. Enstaka ekar förekommer. Det 
förekommer också grova hålaspar som höjer värdet. Området är en bra 
insektslokal, tallarna ca 150 år, 30 till 45 cm decimeter. 

Artvärde Genom förekomst av rävticka och tallticka bedöms objektet hålla visst 
artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av äldre tall och hålaspar bedöms objektet hålla påtagligt 
biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 32. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 32. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 33 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 568 meter långt 

Naturtyp Träd och skog 

Biotop Lövskogsridå längs vattendrag. 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av al och aspdominerad strandskog vid vattendrag med 
utpräglad meandring och ravinbildning, stor heterogenitet med rötter, grenar, 
grunda och djupare partier. Bäckfåran är ca 1 till 2 meter bred och är ett 
viktigt vattendrag för Stockholms län. Det är en ovanlig naturtyp i trakten. 

Artvärde Ett värdefullt vattendrag för fisk och möjlig utterlokal. Objektet bedöms hålla 
visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av meandring, ravinkanter och rötter skapas en 
heterogenitet som ger mycket goda förutsättningar för många arter. Objektet 
bedöms därmed hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Vesa Jussila 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 33. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 33. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 34 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,4 hektar 

Naturtyp  

Biotop Lövbrännekaraktär, bergvägg och hassel 

Naturvårdsarter Svart trolldruva, skriftlav, krispig ulota, sotticka, tofsmes 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

Hasselticka 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre aspdominerad skog med stort barrinslag. Det finns 
rikligt med död ved och en bergvägg, full av olika mossor. Träd och buskskikt 
är varierat med hassel. Skriftlav och hasselticka har påträffats. Bra 
mosslokal. Söderut övergår lokalen till mer granskog med med flera 
granlågor 

Artvärde Genom förekomst av bergvägg med många arter av mossor och trolldruva, 
skriftlav, krispig ulota, sotticka bedöms objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av rikligt med strukturer som äldre grova aspar, rikligt med 
död ved, bergvägg med många olika arter av mossor ger lokalen upphov till 
många olika livsmiljöer för många olika arter. Därav bedöms objektet hålla 
påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 34. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 34. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 35 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,5 hektar 

Naturtyp Träd och skog 

Biotop Äldre granskog 

Naturvårdsarter Orange taggsvamp, dropptaggsvamp 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av senvuxen granskog med inslag av tall i angränsade äldre 
hällmarkstallskog, området är en svacka med senvuxen gran och litet inslag 
av björk 

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

Biotopvärde Genom förekomst av senvuxna granar och tallar bedöms objektet hålla visst 
biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 35. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 35. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 36 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 3,6 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av ett större område med förhållandevis orörd 
hällmarkstallskog på båda sidor av kraftledningsgatan. Här finns mycket 
grova äldre tallar, en hel del senvuxna men alla med pansarbark och 
spärrgrenar. En hel del stående och liggande död ved i soliga lägen bidrar till 
variationen på livsmiljöer. 

Artvärde Objektet bedöms hysa visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av äldre grov tall, de flesta över 200 år samt en del död 
ved bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Mari Nilsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 36. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 36. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 37 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,9 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Äldre hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter Grynig blåslav, blåmossa 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre hällmarkstallskog med tallar på 150 till 200 år, få 
spår av skogsbruk och naturligt föryngrad skog 

Artvärde Genom förekomst av flera naturvårdsarter och troligen en bra svamplokal 
bedöms objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av äldre hällmarkstallskog med riktigt med gamla tallar 
bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 37. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 37. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 38 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 1,1 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Äldre hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter Grynig blåslav 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre hällmarkstallskog på mager och torr mark. Inslag av 
sälg av gran och asp. Spritt i området står tallar med en ålder på 150 till 200 
år. De flesta ligger dock på 100 till 150 år. 

Artvärde Objektet bedöms hysa visst artvärde. Med stor sannolikhet finns flera 
ovanliga marksvampar i området 

Biotopvärde Genom förekomst av äldre hällmarkstallskog och få spår av skogbruk 
bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 38. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 38. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 39 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,59 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Äldre hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter Kötticka (NT), rävticka 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre hällmarkstallskog med träd som har en ålder på 150 
till 200 år. Det finns en aspklon i södra delen med rävticka. Kötticka 
noterades på en låga. 

Artvärde Genom förekomst av rävticka och kötticka samt troligen fler marksvampar 
med tanke på ålder på tallarna bedöms objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av äldre hällmarkstallaskog och aspklon och få spår av 
skogsbruksåtgärder bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 39. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 39. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 40 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,8 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Äldre hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter Rävticka, grynig blåslav. 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre hällmarkstallskog med vissa produktiva delar. Stort 
inslag av gran i svackor och kloner av asp. Det är ett flerskiktat bestånd. 
Allmänt med död ved av olika träslag. Medelgrov tall och klenare asp. Ålder 
på tallar varierar där merparten är mellan 100-150 år och enstaka upp till 200 
år. 

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

Biotopvärde Genom förekomst av äldre tallar, granar och sälgar och få spår av skogsbruk 
bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 40. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 40. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 41 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 9,59 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrnaturskog 

Naturvårdsarter Blåmossa 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av barrnaturskog i småkuperat landskap med insprängda 
hällar bevuxna med tallskog. Lövträd förekommer sparsamt och då 
uteslutande gammal björk. I söder är skogen mer hällmarksbetonad och med 
större inslag av tall samt enstaka aspar ut mot kanterna på hällmarkerna. 
Åldern på de mer grandominerade delar som ligger mellan hällarna ligger 
runt 100–120 år. Tallskogen på hällarna något äldre, kanske upp mot 150 år. 
Död ved förekommer sparsamt och tämligen jämt spritt. På enstaka stammar 
av björk och tall hänger grå tagellav och skägglav. Enstaka smågranar är 
också draperade med grå tagellav. Marken täcks av lingon och blåbär. 

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

Biotopvärde Genom förekomst av död ved i olika stadier av nedbrytning samt 
jämförelsevis mycket liten påverkan av skogsbruk bedöms objektet hålla 
påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Jon Andersson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 41. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 41. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 42 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,5 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Tallmosse 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av en liten tallmosse. Tallarna håller en ålder mellan 120-150 
år. Under tallarna växer låga björkar. Död ved förekommer sparsamt och 
utgörs av klena tallågor. På marken växer vitmossor och fältskiktet utgörs av 
blåbär och skvattram. 

Artvärde Genom avsaknad av naturvårdsarter bedöms objektet hålla lågt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av gammal tall, liten påverkan både hydrologiskt och 
skogsbrukshistoriskt bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Jon Andersson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 42. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 42. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 43 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 1,89 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrnaturskog 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av barrnaturskog med inslag av asp och björk. Ålder på 
granarna ligger nära eller över 100 år medan tallarna är lite äldre. En del av 
asparna har dött och någon enstaka har ramlat omkull. Död ved av tall och 
gran förekommer sparsamt. Skogen är annars väl skiktad och med god 
diameterspridning. På marken växer i huvudsak blåbär och lingon. 

Artvärde Objektet bedöms hysa visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av äldre tall och döda aspar samt liggande död ved i olika 
stadier av nedbrytning bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Jon Andersson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 43. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 43. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 44 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,8 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Äldre hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning O.B.S. fotoförbud i skyddsobjektet. Objektet utgörs av äldre 
hällmarkstallskog med riktigt gamla tallar, ca 150 år. Det finns rikligt med 
enar. Det finns inga gallringsspår i området. Trädbeståndet är flerskiktigt. I 
norra delen förekommer även en aspklon. 

Artvärde Objektet bedöms hysa visst artvärde. 

Biotopvärde En äldre hällmarkstallskog med inslag av asp motiverar att objektet hyser 
visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

  

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 44. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 45 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 1,5 

Naturtyp  

Biotop Aspklon eller lövbränna i odlingslandskapet. 

Naturvårdsarter Ask 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning O.B.S. fotoförbud i skyddsobjektet. Objektet utgörs av äldre aspklon, talrikt 
med grova hålaspar, enstaka äldre tallar. Det finns liten aspticka på flera träd 
och ängsskära i kanterna. Ovanligt område då det undantagits från 
skogsbruk. 

Artvärde Genom förekomst av många grova solbelysta aspar med rikligt med lavar, 
flera hålträd och bra livsmiljö för många insekter bedöms objektet hålla visst 
artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av rikligt med aspar, hålträd och enstaka askar och lönn 
bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

OBS fotoförbud på grund av skyddsobjekt. 

Övrigt  

 
  



 

 

  

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 45. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 46 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 1,2 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Tallskog 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning I de övre delarna hällmarkstallskog med låga och krumma träd. Skogen är 
välskiktad, tall överst och flera skikt med gran och björk under. Skogen har 
god diameterspridning. I norr finns enstaka grova aspar. Död ved 
förekommer endast mycket sparsamt och utgörs mest av klena granar och 
björkar som fallit omkull. 

Artvärde Genom avsaknad av naturvårdsarter bedöms objektet hålla lågt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av tallar med ålder upp mot 120 år och liten sentida 
påverkan bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Jon Andersson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 46. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 46. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 47 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 2,7 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrblandskog 

Naturvårdsarter Revlummer 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av grovvuxen och reslig barrblandskog med en ålder upp mot 
120 år. Skogen är mycket särställd och enskiktad. I öster finns en ås med 
hällmarkstallskog. Där är skogen fullskiktad, men väsentligt klenare. Död ved 
förekommer endast mycket sparsamt. 

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

Biotopvärde Genom förekomst av barrnaturskog med tämligen hög ålder och på på 
produktiv mark samt viss förekomst av död ved bedöms objektet hålla 
påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Jon Andersson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 
Representativ bild från naturvärdesobjekt 47. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 47. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 48 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 1 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Äldre barrblandskog 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av gammal blandskog på moränkulle med flertalet gamla 
grova aspar. Skogen är mycket varierad med tallar som håller en ålder upp 
mot 150 år. Yngre inväxande gran och gamla aspar finns, varav flertalet har 
ramlat omkull. Liggande död ved förekommer i form av asplågor och äldre 
tall- och granlågor. I vissa delar är granarna rikt draperade med grå tagellav. 
På marken växer blåbärsris, gräs, lundbräken och stensöta. 

Artvärde Objektet bedöms hysa visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av tämligen opåverkad naturskog med flertalet karaktärer 
som död ved, gamla träd och god skiktning bedöms objektet hålla påtagligt 
biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Jon Andersson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 
Representativ bild från naturvärdesobjekt 48. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 48. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 49 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,59 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Senvuxen tallskog 

Naturvårdsarter Grynig blåslav 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av senvuxen tall, gran och rikligt med asp. Ålder ca 120 till 
150 år. Det finns stora angrepp på asp och många flyghål av insekter. Flera 
granar har rikliga hänglavsbestånd. Det finns bergbranter som ingår i 
objektet och det bedöms bitvis vara impediment 

Artvärde Genom förekomst av naturvårdsarter och insektsangrepp på asparna 
bedöms objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av senvuxen äldre tall med gran och asp bedöms objektet 
hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Grynig blåslav i naturvärdesobjekt 49. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 49. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 50 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,4 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop hällmarkstakkskog 

Naturvårdsarter Tallticka (NT), aspfjäril, asporangelav 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre hällmarkstallskog med inslag av senvuxen gran och 
asp. Enstaka lågor men rikligt med senvuxna tallar på ca 150 år varav några 
hyser tallticka. 

Artvärde Genom förekomst av tallticka och aspfjäril bedöms objektet hålla påtagligt 
artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av äldre hällmarkstallskog med inslag av senvuxen gran 
och asp bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 50. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 50. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 51 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,2 hektar 

Naturtyp Gräsmark 

Biotop Örtrik gräsmark 

Naturvårdsarter Ängsvädd, hirsstar, pillerstarr, underviol. 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av öppen frisk örtrik gräsmark med rikt insektsliv av både 
dagfjärilar, bin och blomflugor samt vårtbitare 

Artvärde Genom förekomst av  stort betånd av ängsvädd samt flera andra 
hävgynnade arter bedöms objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av örtrikt gräsmark med kraftig solinstrålning bedöms 
objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 51. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 51. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 52 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,2 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter Tallticka (NT) 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av blandskog med många relativt gamla aspar samt riktigt 
gamla tallar. Visst inslag av uppväxande gran finns 

Artvärde Genom förekomst av tallticka bedöms objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av  riktigt gammal grov tall med äldre gran och grov asp 
bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Vesa Jussila 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

kvalitetssäkrat av Karl Ingvarson 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 52. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 52. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 53 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,1 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Aspbestånd 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av både äldre asp och yngre aspkloner. Det förekommer 
flera grova hålaspar, några döda och rikligt med insektsangrepp. Några äldre 
tallar förekommer. Bra insektslokal kopplat till äldre asp och skadade eller 
döda aspar. 

Artvärde Området bedöms utgöra en mycket bra insektslokal och bedöms därmed 
hysa ett visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av flera grova hålaspar, några döda och rikligt med 
insektsangrepp bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 53. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 53. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 54 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,29 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Äldre hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre hällmarkstallskog (100-150 år) med stort inslag av 
senvuxen asp, visst inslag av död ved, brant miljö, delvis spår av 
plockhuggning vilket ger ett skött intryck. Värdefulla solbelysta aspar och 
tallar finns dock. Bra insektsmiljö för asparter med döda aspar och talrikt med 
flyghål.  

Artvärde Området bedöms utgöra en bra insektslokal för arter knutna till asp och hyser 
därmed visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av de strukturer som riktigt gamla aspar och tallar bedöms 
objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

  

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 54. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 55 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 3 

Naturtyp Trädklädd betesmark 

Biotop Betesmark 

Naturvårdsarter Jungfrulin, vitmåra, gökärt, ängsskära, knippfryle. 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av en artrik trädklädd betesmark med trädskikt av hassel, 
välutvecklade socklar, uppvuxen asp, björk, och oxel.  Ett parti där det finns 
en hassellund. Marken är nyligen restaurerad och har en bitvis bra struktur 
men är fortfarande något sluten. 

Artvärde Genom förekomst av ett flertal hävgynnade arter tex ängskära bedöms 
objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av  variationsrikt äldre trädskikt och betesmarkstrukturer 
bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 55. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 55. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 56 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,8 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Sumpskog 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av odikad sumpskog med varierat trädskikt som består av al, 
glasbjörk och enstaka gran och tall samt sälg. Skogen är flerskiktad, blöt till 
fuktigt. Bitvis finns sockelbildning på träden. Det finns också allmänt med död 
ved av olika träslag. 

Artvärde Objektet bedöms hysa visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av .sumpskog med sockelbildning och allmänt med död 
ved bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 56. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 56. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 57 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,29 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Lövbrännelik miljö 

Naturvårdsarter Tofsmes, grynig blåslav, krispig ulota 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av lövbrännelik miljö på en storblockig moränrygg. Skogen  
domineras av senvuxen asp och äldre tallar, enstaka senvuxen gran samt 
rönn. Trädskiktet varierar i allt från trädslag, ålder till dimensioner. Bitvis 
mycket blockig miljö.  

Artvärde Genom förekomst av naturvårdsarter bedöms objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av  lövbrännelik miljö med senvuxna aspar bedöms 
objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 57. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 57. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 58 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,1 hektar 

Naturtyp Täkt 

Biotop Grustäkt 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av grus och sandtäkt med kanten i söderläge, med många 
aktiva insekter i solskenet. Det finns säkert många arter här vid närmare 
studier. Bra med aktivitet bland insekter. 

Artvärde Objektet bedöms hysa en rik förekomst av insekter som det ofta är i sandiga 
täkter. Därav bedöms objektet hysa visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av blottad sand och grus i söderläge bedöms objektet 
hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 58. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 58. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 59 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 1,3 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av blandskog med sumpskogsskaraktär.  Mycket liggande 
och stående död ved. Gran, tall, björk, klibbal. En del träd är senvuxna. 
Några äldre tallar med pansarbark och spärrgrenar. Objektet erbjuder stor 
variation på fuktiga och skuggiga miljöer samt variation av död ved. 

Artvärde Objektet bedöms att ha ett visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av äldre ibland senvuxna träd, liggande och stående död 
ved, skuggiga och fuktiga miljöer som erbjuder många livsmiljöer bedöms 
objektet hålla ett påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Mari Nilsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 59. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 59. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 60 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 1,3 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter Spår av spillkråka 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av aspar i varierande ålder samt en del grova äldre granar. 
Flera av asparna har ett eller flera hål och terrängen är delvis mycket blockig. 
Hela området består av ett mycket stort fornlämningsområde med många 
stenmurar och stenrösen. Mycket död ved både stående och liggande. Här 
finns spår av spillkråka och större hackspett. 

Artvärde Genom förekomst av spår från spillkråka observation av större hackspett 
bedöms objektet hålla ett visst artvärde framför allt gällande fågel. 

Biotopvärde Genom förekomst av grova aspar varav några med håligheter, vilket skapar 
fina livsmiljöer för många fåglar, samt en stor andel död ved och en variation 
av blockiga miljöer bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Mari Nilsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 60. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 60. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 61 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,4 hektar 

Naturtyp Gräsmark 

Biotop Hagmark 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

Prästkrage, gulmåra, stor blåklocka, blodrot, jungfrulin 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av ett område med hagmarkskaraktär i anslutning till 
patrullstigen. Flera arter av fjärilar, bland annat blåvingar observerades. Här 
finns jungfrulin, ögontröst, daggkåpa, prästkrage, rödklint, johannesört, 
brunört, blodrot, större blåklocka, smultron, mattlummer, gulmåra, liten 
blåklocka, käringtand och ljung. En liten grusväg utgör patrullstigen och här 
finns en del soliga sandblottor. En mycket fin insektsmiljö där variationen 
med solbelysta miljöer, blommande arter och sandblottor skapar livsrum som 
det råder brist på i landskapet. 

Artvärde Genom förekomst av naturvårdsarter som kan kopplas till miljöer med ängs- 
och betesmarkskäraktär bedöms objektet hålla ett visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av  solbelysta öppna miljöer som gynnar hävdgynnande 
arter bedöms objektet hålla ett visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Mari Nilsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 61. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 61. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 62 

Naturvärdesklass Högt naturvärde 

Area 2,2 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Granskog 

Naturvårdsarter Gammelgranslav 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre grandominerad skog med träd i olika ålder och rikligt 
inslag av döda träd och lågor. Äldre grov asp som är 40 till 50 cm i brösthöjd 
och  äldre björk. Troligen en bra svamplokal för tex taggsvampar.  

Artvärde Genom förekomst av gammelgranslav på flera stammar samt att objektet 
förmodligen är en rik svamplokal under hösten, bedöms objektet hålla 
påtagligt artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av äldre granskog och mängden död ved samt asp och 
även ett sumpskogsparti bedöms objektet hålla högt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Kollad av både Vesa Jusilla och Karl Ingvarsson 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 62. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 62. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 63 

Naturvärdesklass Högt naturvärde 

Area 1,3 hektar 

Naturtyp Åkerholme 

Biotop Åkerholme med värdefulla träd och artrik flora.  

Naturvårdsarter Gullviva, prästkrage, ängsvädd, stor blåklocka  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Åkerholme med artrik ängsflora och flera riktigt grova aspar. Några ekar vara 
en ek är över en meter i diameter. Hassel. Sandbotten förekommer i objektet. 
Stora bitar av död ved utlagda på solexponerade platser som insektshotell. 

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

Biotopvärde Genom förekomst av flera biotopskvaliteter bedöms objektet hålla högt 
biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Hanna Nyqvist 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 63. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 63. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 64 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,5 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Asprik skog 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av grova aspar med hål. Asparna är solbelysta. Det finns 
rikligt med hassel och inslag av äldre sälg, gran och tall i området. Fältskiktet 
är glest men magert och välutvecklade hasselsocklar förekommer. Allmänt 
med död ved. 

Artvärde Genom förekomst av äldre hålaspar, hassel och flera andra trädslag bedöms 
objektet hålla visst artvärde trots att inga naturvårdsarter registrerats. 
Sannolikt en bra insektslokal för arter knutna till asp. 

Biotopvärde Genom förekomst av äldre grova hålaspar, hasselbuketter och ett varierat 
trädskikt bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 64. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 64. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 65 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 1,5 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Lövskog 

Naturvårdsarter Ask, alm 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Lövskogsdunge med grövre ek, ask, björk, oxel, körsbär och sälg. Även asp, 
alm, lönn mfl i klenare dimensioner. Området har en blockig terräng och berg 
i dagen finns. Flera grövre, kraftigt insektsangripna lågor av diverse lövträd 
och gran. En del mycket grova vilket tyder på att området tidigare varit av 
mer öppen hagmarkskaraktär. Fältskikt med lundartad flora som liljekonvalj 
och vitsippor. Arterna stinknäva och smultron noterades.  

Artvärde Genom förekomst av flera arter av ädellöv bedöms objektet hålla visst 
artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av olika ädellövträd som ek, lönn, ask mfl i olika ålder och 
förekomst av död ved, block, berg i dagen, vilket sammantaget skapar goda 
livsmiljöer för många fåglar och insekter, bedöms objektet hålla påtagligt 
biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Mari Nilsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 65. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 65. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 66 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,4 hektar 

Naturtyp Gräsmark 

Biotop Kalkhällmark örtrik 

Naturvårdsarter Brudbröd, harmynta, vit fetknopp 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av artrik hällmark. Det finns rikligt med vit fetknopp, 
blodnäva, kärleksört, slån, harmynta, brudbröd, harklöver, getrams, gul 
fetknopp, kalkkrusmossa och getväppling. 

Artvärde Genom förekomst av hävgynnade arter och kalkgynnade arter bedöms 
objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av kalkberikad mark på solbelyst fd betesmark bedöms 
objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 66. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 66. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 67 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,29 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre tall med rikligt inslag av aspar, varav många är 
senvuxna vilket ger lövbrännekaraktär åt området. Ett visst graninslag 
förekommer. 

Artvärde Inga arter noterades men lokalen innehåller sannolikt naturvårdsintressanta 
arter vid fördjupad inventering. Därav bedöms objektet hysa visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av rikligt med äldre aspar bedöms objektet hålla visst 
biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 67. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 67. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 68 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,4 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrblandskog 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre barrblandskog med tallar och granar på ca 120 år. 
Skogen är flerskiktad med många yngre granar samt aspar och visst inslag 
av hassel. Objektet är en brant biotop vilket ökar värdet. Det finns inga spår 
av skogliga åtgärder, vilket ger naturskogskaraktär i vissa delar 

Artvärde Ombjektet bedöms hysa ett visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av brant, äldre skog av gran och tall med inslag av hassel 
bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 68. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 68. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 69 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,8 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Lövrik bergbrant 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av en bergbrant med asp och tall på bergkanten samt hassel 
längst ner på bördigare delar.  Skogen är flerskiktad och branten är örtrik 
med tjärblomster, kärleksört, tulkört och smultron. Södra delen av området 
består mer av äldre tall, 100 till 120 år och senvuxna aspkloner på blockig 
mark, vilket skapar bra svamp och insektsmiljöer. Några aspar är döda och 
hyser rikligt med flyghål från insekter 

Artvärde Förutsättningarna är goda för både insekter och svampar och objeket 
bedöms hålla visst artvärde 

Biotopvärde Genom förekomst av senvuxen asp och tall, hålaspar samt hassel och en 
bergsbrant med lodytor bedöms objektet hålla visst biotopvärde.  

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 69. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 69. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 70 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,4 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Tallskog 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Det finns en naturskogsrest uppe på höjden med äldre tallar och inslag av 
gran. I området finns ett flertal nybildade lågor som höjer värdet. Området 
har troligen en länge skoglig kontinuitet. Det finns också inslag av ek och 
sälg i kanten. 

Artvärde Objektet bedöms hysa ett visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av äldre tall och gran samt visst inslag av död ved bedöms 
objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Vesa Jussila 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Dubbelkollat av Karl Ingvarson som gör samma bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 70. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 70. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 71 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,4 hektar 

Naturtyp Gräsmark 

Biotop Äng och bete 

Naturvårdsarter Gullviva, stor blåklocka, liljekonvalj, styvmorsviol  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av hagmarksrester på en höjd med hällmarker. Området är 
öppet och solbelyst och där skötseln i kraftledningsgatan skapar 
förutsättningar för hävdgynnade arter som kan kopplas samman med 
torrängsmiljöer. Här finns bland annat gullviva, johannesört, blodnäva, 
tulkört, hassel, blåklocka, harklöver, smalbladiga gräs, vårbrodd, enstaka 
enar, liljekonvalj, getrams, styvmorsviol, tjärblomster kärleksört, gråfibbla, 
oxel och rönn. 

Artvärde Genom förekomst av enstaka naturvårdsarter som kan kopplas ihop med 
torrängsmiljöer bedöms objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av öppna torra och solbelysta miljöer med hällmarker 
bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Mari Nilsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 71. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 71. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 72 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,4 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Lundmiljö 

Naturvårdsarter Svart trolldruva, blåsippa 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av lundmiljö i blockig rasbrant med mycket hassel. Det finns 
ett mycket grovt fågelbär (träd) i objektet. I området finns också körsbär, 
liljekonvalj, svart trolldruva, grova sälgbuketter samt blåsippa.  En skuggig 
miljö men som ändå skapar förutsättningar för varierade livsmiljöer med en 
del död ved, block och buskmiljöer. 

Artvärde Genom förekomst av blåsippa och svart trolldruva samt en variation av löv 
bedöms objektet hålla ett visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av block, död ved, hassel och sälg samt en del grova äldre 
träd högre upp i branten bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Mari Nilsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Svart trolldruva i naturvärdesobjekt 72. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 72. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 73 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,2 hektar 

Naturtyp Gräsmark 

Biotop Äng och betesmark 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

Gullviva, jungfrulin, gulmåra, ärenpris 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av naturvårdsarter framförallt i kraftledningsgatan. Objektet 
bär spår av tidigare hävd och gynnas av pågående skötsel i ledningsgatan, 
vilket skapar miljöer där hävdgynnade arter trivs. Här finns smultron, 
johannesört, tjärrblomster, björnbär, vitmåra, vårbrodd, gråfibbla, gullviva, 
jungfrulin, gulmåra, ärenpris och täta hasselbuketter samt ängsvädd. 

Artvärde Genom förekomst av naturvårdsarter kopplade till ängs- och betesmarker 
samt till viss del blommande och bärande träd och buskar bedöms objektet 
hålla ett visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av solbelysta öppna miljöer där hävdgynnade arter funnit 
livsmiljöer bedöms objektet hålla ett visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Mari Nilsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 
Representativ bild från naturvärdesobjekt 73. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 73. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 74 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,5 hektar 

Naturtyp Gräsmark 

Biotop Äng och betesmark 

Naturvårdsarter Prästkrage, styvmorsviol, jungfrulin, ärenpris. 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av ett område med torrängskaraktär. Inget bete pågår men 
skötseln av kraftledningen bidrar till att hålla området öppet. Här finns arter 
som prästkrage, styvmorsviol, kärleksört, gråfibbla, jungfrulin, ärenpris, 
smalbladiga gräs, smultron, stinknäva, lågväxande oxel, rönn, hassel och en. 
Objektet ligger på en liten höjd med berg i dagen och delvis i sydsluttning 
vilket ger en solbelyst yta större delen av dagen. Objektet gränsar till ett 
annat objekt med skog och träd i öster vilket skapar fina brynmiljöer. 

Artvärde Genom förekomst av hävdgynnade arter som finns i torrare marker bedöms 
objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av torra solbelysta miljöer med torrängskarraktär samt 
blommande och bärande buskar bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Mari Nilsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 74. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 74. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 75 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,4 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmarkstallskog 

Naturvårdsarter Styvmorsviol, stor blåklocka, liljekonvalj. 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av en öppen miljö med berg i dagen, bitvis mycket blockigt, 
med både grova och senvuxna äldre tallar och en senvuxen ek. I området 
finns styvmorsviol, hassel, oxel, asp, kärleksört, en, större blåklocka, 
getrams, fågelbär, rönn och liljekonvalj. Den blockiga miljön är rik på 
solbelysta ytor skapar miljöer för värmeälskande arter. 

Artvärde Genom förekomst av en viss artrikedom kopplad till skog och till öppna 
solbelysta miljöer bedöms objektet hålla ett visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av en blockig miljö och äldre träd i en solbelyst milljö 
bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Mari Nilsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 75. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 75. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 76 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 1,39 hektar 

Naturtyp Gräsmark 

Biotop Torräng, vägkant, berg i dagen 

Naturvårdsarter Jungfrulin, ängsvädd, liljekonvalj, blodnäva, backnejlika, gråfibbla, stor 
blåklocka, bockrot, prästkrage, brudbröd, johannesört, svartkämpar, 
mattlummer. 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av mycket artrika gräsmarker varvat med berg i dagen längs 
en kuperad sträcka. På vissa platser en del fuktäng men dominerande 
torräng i området. En fristående stor sälg i området. 

Artvärde Genom förekomst av en rad naturvårdsarter bedöms objektet hålla påtagligt 
artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av hävdade gräsmarker och sandblottor bedöms objektet 
hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Hanna Nyqvist 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 76. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 76. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 77 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 1,39 hektar 

Naturtyp Gräsmark 

Biotop Berg i dagen, torräng, fuktäng 

Naturvårdsarter Backnejlika, jungfrulin, bockrot, ängsvädd 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av ett kuperat avsnitt med örtrika ängsmarker. Tallskog av 
hällmarkskaraktär runt om. Arter som förekommer är tjärblomster, 
backnejlika, smultron, gulmåra, jungfulin, bockrot, teveronika, gråfibbla, 
prästkrage, rölleka, ängsvädd, humleblomster och sommarfibbla. Träd som 
förekommer i området är körsbär och sälg. 

Artvärde Genom förekomst av naturvårdsarter bedöms objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Biotopvärdet bedöms som påtagligt med hänvisning till bärande buskar, grad 
av hävd, sandblottor och en del solexponerad död ved.  

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Hanna Nyqvist 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 
Representativ bild från naturvärdesobjekt 77. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 77. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 78 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,2 hektar 

Naturtyp Gräsmark 

Biotop Torräng 

Naturvårdsarter Slåtterfibbla (VU), backnejlika, bockrot, jungfrulin, svartkämpar, stor 
blåklocka, brudbröd, gulmåra, prästkrage, vårbrodd, liljekonvalj, 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av en åkerholme med spår av bete, bärande buskar och en 
rik hagmarksflora och blommande buskar. Torrängskaraktär med arter som 
slåtterfibbla och backnejlika i stora antal. Buskskikt av slån och nypon. En del 
stenblock.. 

Artvärde Genom förekomst av en rad naturvårdsarter bedöms objektet inneha ett 
påtagligt artvärde. 

Biotopvärde Biotopvärdet bedöms som visst med hänvisning till de gynnsamma 
biotopkaraktärer som bärande buskar och sandblottor samt spår av hävd. 
Relativt stora mängder röjningsavfall förekommer tyvärr vilket drar ner värdet 
en del. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Hanna Nyqvist 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 78. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 78. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 79 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,30 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Sumpskog 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av en sumpskog med al som har tydliga socklar. Det finns 
även inslag av gran. Området är flerskiktat och varierar i fuktighet under 
säsongen med tydlig avsaknad av vegetation i de blöta/våta delarna. 

Artvärde Lokalen utgör en bra mosslokal och bedöms hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom inslag av sockelbildning, visst inslag av död ved samt flerskiktad 
skog och senvuxna träd påverkad av variation i vattenståndet bedöms 
objektet hålla visst biotopvärde 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Representativ bild från naturvärdesobjekt 79. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 79. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 80 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,2 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Tallskog med gammal asp 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av gamla senvuxna tallar i en brant. I området finns också 
senvuxen asp varav flera är hålaspar med skrovlig bark. Sannolikt en bra 
insektslokal då asparna är i sydläge och solexponerade samt har håligheter. 
Få spår av skogliga åtgärder. 

Artvärde Objektet bedöms hysa ett visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av riktigt gammal tall ca 150-175 år och flertalet hålaspar 
med skrovlig bark bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Karl Ingvarsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 Asporangelav i naturvärdesobjekt 80. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 80. 

 
  



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 81 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,2 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmark 

Naturvårdsarter Brudbröd, stor blåklocka, styvmorsviol  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av en mindre landtunga med hällmark som övergår i 
blandskog. Det finns medelålders ekar och äldre grov asp. Området bär spår 
av tidigare bete. Det finns död liggande ved av ek och björk. Arter som 
noterades var styvmorsviol, getrams, brudbröd, smultron skogskovall, 
smalbladiga gräs, stor blåklocka och kärleksört. Objektet fortsätter västerut. 

Artvärde Genom förekomst av naturvårdsarter som är signalart för äng- och 
betesmark samt typiska arter för tex silikatgräsmarker och torra hällmarker 
bedöms objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av hällmarker, grova träd och spår av tidigare bete 
bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Mari Nilsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
  



 

 

 
Representativ bild från naturvärdesobjekt 81. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 81. 

 
  



 

 

 

Naturvärdesobjekt NVO 82 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 1,2 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmark 

Naturvårdsarter Tallticka (NT), blåsippa 

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av blandskog med mycket hassel och löv i södra delen. Det 
finns även sandblottor i sydläge som kan utgöra habitat för såväl ödlor som 
solitärbin. I norra delen dominerar äldre tallar området. Tallarna står på en 
höjd och många av dem har pansarpark och uppnår en ålder på +100 år. I 
den södra delen står två särskilt skyddsvärda träd, ekar, med en diameter på 
ca 90 cm, de båda ekarna har hålklass 4. Det finns även en alm i den södra 
delen. Området har gott med död ved. 

Artvärde Genom förekomst av naturvårdsarter bedöms objektet hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av äldre lövträd och gamla tallar med pansarbark i en 
sydvänd sluttning, till viss del även med sandblottor, bedöms objekt hysa 
påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Carolin Ryding 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 

 



 

 

 

Representativ bild från naturvärdesobjekt 82. 

 

Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 82. 
 
 
 
 
 



 

 

Naturvärdesobjekt NVO 83 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 

Area 0,2 hektar 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Hällmark 

Naturvårdsarter  

Tidigare fynd av 
naturvårdsarter 

 

Tidigare kända 
naturvärden 

 

Beskrivning Objektet utgörs av ett mindre hällmarkstallskog område. Området domineras 
av gamla tallar och senvuxna tallar. Det finns också rikligt med död ved. 

Artvärde Objektet bedöms hålla visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av flertalet senvuxna tallar och tallar med pansarbark samt 
död ved bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Motivering till 
naturvärde 

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

Inventerare Mari Nilsson 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Säker bedömning 

Övrigt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Representativ bild från naturvärdesobjekt 82. 

 

 
 
Ortofoto samt översiktskartor från naturvärdesobjekt 82. 
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Generellt 
biotopskydd 

GBS 01 

Typ av område Åkerholme 

Area /längd 0,48 hektar 

Beskrivning Åkerholme som idag ingår i hästbete, tidigare har det varit fårbete. 

Inventerare  Karl Ingvarsson 

 

 
Ortofoto samt översiktskartor över GBS 1 

Representativt foto av GBS 1 

 
  



 

 

 

Generellt 
biotopskydd 

GBS 02 

Typ av område Åkerholme 

Area /längd 0,01 hektar 

Beskrivning Liten åkerholme 

Inventerare  Caroline Ryding 

 

 
Ortofoto samt översiktskartor över GBS 2 



 

 

Generellt 
biotopskydd 

GBS 03 

Typ av område Åkerholme 

Area /längd 0,01 hektar 

Beskrivning Liten åkerholme 

Inventerare  Caroline Ryding 

 

 
Ortofoto samt översiktskartor över GBS 3 

 

 





 

 

Generellt 
biotopskydd 

GBS 04 

Typ av område Åkerholme 

Area /längd 0,2 hektar 

Beskrivning Åkerholme med lite större lövträd och buskar 

Inventerare  Karl Ingvarsson 

 

 
Ortofoto samt översiktskartor över GBS 4 

 

 





 

 

Generellt 
biotopskydd 

GBS 05 

Typ av område Småvatten och våtmarker i jordbruksmark 

Area /längd  652 meter 

Beskrivning Dike vattenförande ca 1 meter brett 

Inventerare  Mari Nilsson 

 

 
Ortofoto samt översiktskartor över GBS 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representativt foto av GBS 5 

 





 

 

Generellt 
biotopskydd 

GBS 06 

Typ av område Åkerholme 

Area /längd 0,2 hektar 

Beskrivning Holme i åkermark 

Inventerare  Hanna Nyqvist 

 

 
Ortofoto samt översiktskartor över GBS 6 

 

 





 

 

Generellt 
biotopskydd 

GBS 07 

Typ av område Småvatten och våtmarker i jordbruksmark 

Area /längd  253 metere 

Beskrivning litet flöde/bäck 

Inventerare  Jon Andersson 

 

 
Ortofoto samt översiktskartor över GBS 7 

Representativt foto av GBS 7 





 

 

Generellt 
biotopskydd 

GBS 08 

Typ av område Åkerholme 

Area /längd 0,1 hektar 

Beskrivning Liten holme i jordbruksmark 

Inventerare  Karl Ingvarsson 

 

 
Ortofoto samt översiktskartor över GBS 8 

 





 

 

Generellt 
biotopskydd 

GBS 09 

Typ av område Åkerholme 

Area /längd  

Beskrivning Mycket liten holme i åkermark 

Inventerare  Jon Andersson 

 

 
Ortofoto samt översiktskartor över GBS 9 

Representativt foto av GBS 9 





 

 

Generellt 
biotopskydd 

GBS 10 

Typ av område Småvatten och våtmarker i jordbruksmark 

Area /längd  348 

Beskrivning Dike i jordbruksmark 

Inventerare  Karl Ingvarsson 

 

 
Ortofoto samt översiktskartor över GBS 10 

Representativt foto av GBS 10 
  



 

 

 
Generellt 
biotopskydd 

GBS 11 

Typ av område Åkerholme 

Area /längd 0,1 hektar 

Beskrivning Liten holme 

Inventerare  Karl Ingvarsson 

 

 
Ortofoto samt översiktskartor över GBS 11 

 



 

 

Generellt 
biotopskydd 

GBS 12 

Typ av område Småvatten och våtmarker i jordbruksmark 

Area /längd  155 meter 

Beskrivning Dike i jordbruksmark 

Inventerare  Jon Andersson 

 

 
Ortofoto samt översiktskartor över GBS 12 

 





 

 

Generellt 
biotopskydd 

GBS 13 

Typ av område Åkerholme 

Area /längd 0,1 hektar 

Beskrivning Blommande och bärande buskar, berg i dagen. Det finns slån, rosor, rönn 
och tall. 

Inventerare  Mari Nilsson 

 

 
Ortofoto samt översiktskartor över GBS 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representativt foto av GBS 13 

 





 

 

Generellt 
biotopskydd 

GBS 14 

Typ av område Åkerholme 

Area /längd 0,3 hektar 

Beskrivning Berg i dagen. Holmen hyser större blåklocka, tulkört, ros, fågelbär, 
hagmarksgran, styvmorsviol och gulmåra. 

Inventerare  Mari Nilsson 

 

 
Ortofoto samt översiktskartor över GBS 14 

Representativt foto av GBS 14 
 

  



 

 

 
Generellt 
biotopskydd 

GBS 15 

Typ av område Småvatten och våtmarker i jordbruksmark 

Area /längd 309 meter 

Beskrivning Dike i jordbruksmark 

Inventerare  Karl Ingvarsson 

 

 
Ortofoto samt översiktskartor över GBS 15 



 

 

Generellt 
biotopskydd 

GBS 16 

Typ av område Åkerholme 

Area /längd 0,2 hektar 

Beskrivning Holme med 2 stora ekar och några större block samt en del buskage 

Inventerare  Caroline Ryding 

 

 
Ortofoto samt översiktskartor över GBS 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representativt foto av GBS 16 





 

 

Generellt 
biotopskydd 

GBS 17 

Typ av område Åkerholme 

Area /längd 0,01 hektar 

Beskrivning En liten holme med en bärande buske och en del större block. En liten holme 
med en bärande buske och en del större block 

Inventerare  Caroline Ryding 

 

 
Ortofoto samt översiktskartor över GBS 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representativt foto av GBS 17 





 

 

Generellt 
biotopskydd 

GBS 18 

Typ av område Odlingsröse 

Area /längd 0,01 hektar 

Beskrivning Litet stenröse i närhet av gammalt torp 

Inventerare  Caroline Ryding 

 

 
Ortofoto samt översiktskartor över GBS 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representativt foto av GBS 18 
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