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1. Sammanfattning 

Väg 77 sträcker sig mellan E4 öster om Knivsta och trafikplats Rösa vid E18. Vägen utgör en viktig 
förbindelse mellan Norrtälje/Kapellskär och Arlanda/Uppsala/Mälardalen samt passerar genom 
Gottröra, Rimbo och Finsta. Väg 77 går genom ett jordbrukslandskap med höga kultur- och 
naturmiljövärden, längs sjöar, vattendrag och genom skogsområden. På delen inom Stockholms län 
har vägen låg vägstandard samt, sett till vägkategorin, låg högsta tillåten hastighet. Vägen är smal, 
ca 6–6,5 m, och krokig på större delen av sträckan samt har delvis nedsatt hastighet till 50 km/tim. 
Gång- och cykeltrafiken är delvis separerad inom samhällena men i övrigt är gående och cyklister 
hänvisade till väg 77. Trafikflödet uppgår till mellan cirka 3 900– 6 200 fordon per dygn. Enligt 
trafikprognoser för 2040 kommer trafikmängderna att öka betydligt jämfört med idag. Boende 
längs vägen berörs av trafikbuller och vägen utgör också en barriär i området.  

I detta skede studeras olika korridorer för ny väg 77 på delen Eknäs – E18 inom ett 
utredningsområde, se Figur 1. Skedet avslutas med en värdering mellan korridorerna samt en 
rekommendation av vilken korridor som projektet ska arbeta vidare med. Därefter påbörjas arbete 
med framtagande av planförslag samt miljökonsekvensbeskrivning. Ändamålet med projektet är att 
förbättra standarden (framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet) för godstrafiken och 
näringslivets transporter samt minska vägens påverkan av boendemiljöer. Trafiksäkerheten och 
tillgängligheten kommer även förbättras för övriga trafikanter.  

PM Översiktlig naturvärdesinventering har tagits fram som underlag till samrådshandling för val av 
lokaliseringsalternativ gällande väg 77 på delen Eknäs – trafikplats Ledinge. Resultaten av 
inventeringen visar på att det längs sträckan finns flera naturvärden som berör olika delar av den 
undersökta korridoren. I området finns skyddade och rödlistade arter. Korridoren berör 
naturreservat, biotopskyddsområden och nyckelbiotoper med höga naturvärden. I slutet av 
rapporten ges en rekommendation på hur planerad väg kan påverka naturmiljön på minsta möjliga 
sätt.  

2. Inledning 

2.1. Bakgrund och syfte 

AFRY fick i uppdrag av Trafikverket att genomföra en översiktlig naturvärdesinventering som 
underlag till utökad vägkorridor för vägplan för Uppsala länsgräns – trafikplats Rösa, se projektets 
översiktliga utredningsområde i Figur 2. Väg 77 ingår som riksväg i det allmänna vägnätet. Vägen 
är en viktig tvärförbindelse genom Stockholm och Uppsala län, mellan E4 och E18. Väg 77 är av 
riksintresse då vägen binder samman hamnen i Kapellskär med väg E4. Vid tidigare utredningar 
har flera olika korridorer studerats. Trafikverket tog i augusti 2020 beslut om att endast korridorer 
mot trafikplats Ledinge bedöms kunna ge tillräcklig uppfyllnad av projektmålen. Den västligaste 
korridoren (1.1) av sträckan har inventerats i ett tidigare skede (internt arbetsmaterial).   

Syftet med naturvärdesinventeringen var att identifiera, avgränsa och lokalisera värdefulla 
naturmiljöer. Resultatet av naturvärdesinventeringen har sammanställts i denna rapport och 
kommer att utgöra underlag för projektets fortsatta planering och projektering. 
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Figur 1. Orienteringskarta 

2.2. Geografisk avgränsning av inventeringsområde 

Inventeringsområdet omfattar en ca 1–1,6 km bred och 1 mil lång korridor om ca 700 ha. 
Korridoren sträcker sig söder om Långsjön, söder om Asplund och Finnby vidare förbi Gullunge för 
att sedan ansluta till E18 norr om Ö Ledinge (Figur 2). 

Inventeringsområdet omfattar en ny vägkorridor som alternativ till de vägkorridorer som redan 
utretts i lokaliseringsutredningen. Inventeringskorridoren utökades med 100 m på vardera sidor 
om själva vägkorridorens yttersta gräns för att fånga in eventuella kanteffekter på naturvärden eller 
möjlighet till mindre justeringar i en eventuell vägsträckning.  
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Figur 2. Inventeringsområdets utbredning och geografiska lokalisering. 

3. Metodik 

Syftet med naturvärdesinventeringen är att identifiera och bedöma det aktuella områdets 
naturvärden och betydelse för biologisk mångfald, enligt definitionen för Svensk Standard för 
naturvärdesinventering (SS 199000:2014) och Teknisk Rapport (SIS-TR 199001:2014). 

Inför naturvärdesinventeringen gjordes en avgränsning av området samt fastställande av nivå och 
detaljeringsgrad för inventeringen. Detaljeringsgraden översikt användes för inventeringen. Detta 
innebär att minsta obligatoriska karteringsenhet är en yta på 1 hektar eller mer eller ett linjeformat 
objekt med en längd av 100 meter eller mer och en bredd av 2 m eller mer. Tillägg för inventeringen 
var redovisning av artförekomst. Tillägget av redovisning för artförekomst redovisas genom att de 
naturvårdsarter som identifierats vid naturvärdesinventeringen presenteras på karta Figur 5.  

En förstudie genomfördes där tidigare dokumenterade naturvärden och arter i området eftersöktes 
i olika databaser. Informationen eftersöktes hos länsstyrelsen, Artportalen, VISS, Jordbruksverket, 
och Skogsstyrelsen. Inför fältbesöket flygbildstolkades inventeringsområdet översiktligt och 
områden som kan hysa naturvärden identifierades.  

Fältinventeringen utfördes under 7 dagar i september 2020. I fält besöktes bara de 
naturvärdesobjekt som hade hittats i förstudien. I fält avgränsades och identifierades alla dessa 
naturvärdesobjekt (ett avgränsat geografiskt område med naturvärde som är av positiv betydelse 
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för biologisk mångfald). Naturvårdsarter som påträffades under inventeringen noterades och 
koordinatsattes samt rapporterades in till Artportalen. 

Noterade fynd dokumenterades i en kartbaserad GIS-applikation som heter Collector for ArcGIS 
(ESRI). Naturvärdesobjekten bedömdes sedan enligt en fyrgradig skala (klass 1-4) baserat på 
bedömningsgrunderna art och biotop (Figur 3). Värdeelement bidrar positivt till objektets 
naturvärdesklassning. 

För indelning av biotopgrupp och terminologi användes Teknisk Rapport SIS-TR 199001. 

 
Figur 3. Klassificeringar av ett naturvärdesobjekt vid naturvärdesbedömningen. Källa: SS 199000:2014. 

3.1. Naturvårdsarter 

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som är extra skyddsvärda, signalerar ett område 
med höga naturvärden eller är av särskild betydelse för biologisk mångfald (Hallingbäck 2013). 
Nedan beskrivs några olika typer av naturvårdsarter. 

Rödlistade arter är arter som riskerar att dö ut i Sverige inom en viss framtid. Dessa klassas till 
nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN), akut hotad (CR) eller nationellt utdöd (RE), där 
NT är den lägsta klassningen. Det är ArtDatabanken som avgör om en art ska klassas som rödlistad.  

Indikatorarter är arter som har starka kopplingar till vissa faktorer i naturen, såsom skugga, 
fuktighet och hävd, och kan därför påvisa ett visst naturförhållande (Jordbruksverket 2003). En 
indikatorart kan vara en starkare eller svagare indikator. Indikatorarter för ängs- och betesmarker 
som används i denna rapport beskrivs bl.a. i Natur- och Kulturvärden som kräver särskild skötsel 
utgiven av Länsstyrelsen i Skåne län, Bilaga 11 i Ängs- och betesmarksinventeringen 2002–2004 
och Värdearter för ängs- och betesmarker från Jordbruksverket 2003.  

Signalarter är en typ av indikatorart som är lätt att identifiera och som påvisar att området där 
arten finns kan hysa flera krävande, sällsynta eller rödlistade arter (Jordbruksverket 2003). 
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Signalarter för skogslevande kryptogamer och kärlväxter återfinns i Skyddsvärd skog av Nitare 
(2019) och Fältflora över signalarter i skog av Salomon (2017). För signalarter bland vedlevande 
insekter har litteraturen av Ehnström och Bjelkefelt (2013) nyttjats. 

Skyddade arter är skyddade enligt artskyddsförordningen (2007:845) och det finns olika starka 
skyddsföreskrifter för arterna. Fridlysta arter omfattas av 4–9 §§ i artskyddsförordningen och är 
angivna i bilaga 1 eller 2. Fridlysta arter redovisas i rapporten med en §. 

3.2. Osäkerhetsfaktorer 

Inventeringen utfördes under tidig höst. Det gör att många kärlväxter blommat över och att även 
bladen vissnat vilket försvårar identifieringen. Många insekter är aktiva tidigare under sommaren 
och kan ha förbisetts. Vid inventeringen har inte ytvatten utretts på sådant sätt att en säker 
naturvärdesbedömning kunnat genomföras. Detta har resulterat i preliminära bedömningar på ett 
antal objekt. De flesta objekt har dock tillräckligt underlag för att en säker 
naturvärdesbedömningarna har kunnat göras. 

4. Områdesbeskrivning och historik 

Inventeringsområdet sträcker sig i en bred korridor från Björksätra, söder om Rimbo förbi 
Söderlund och Gullunge fram till E18 vid Furulid. Området domineras av skogsmark men det 
förekommer även områden med odlingsmark. Jordarterna domineras av sandig morän med inslag 
av urberg, kärrtorv och mossetorv längst västerut. Postglacial finlera, postglacial grovlera och 
postglacial sand förekommer fläckvis i detta område. Vidare blir postglacial sand vanligare i mitten 
av inventeringsområdet och i närheten av Stora Mälaren finns ett område med isälvssediment. I 
områdets västligaste del övergår jordarterna återigen till dominans av sandig morän och urberg 
med inslag av glacial lera, torv, gyttjelera och postglacial finlera. Genomgående hela området 
förekommer områden med främst skogsbiotoper med inslag av jordbruksmark samt utpekade 
områden av nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen). Två naturreservat förekommer i områdets östligaste 
del. Två större vattendrag finns (Norrtäljeån-Balkensån och Norrtäljeån-Vretaån) belägna i mitten 
av inventeringsområdet i närheten av Gullunge. Ett flertal mindre vattendrag förekommer 
genomgående i inventeringskorridoren. 

5. Dokumenterade naturvärden 

5.1. Naturintressen och tidigare inventeringar 

Inom inventeringsområdet finns ett antal dokumenterade naturvärden som nedan beskrivs från 
väst till öst. Kartserie redovisas i bilaga 2. 

Sumpskogar 
Nordväst om Smedsmora finns fyra sumpskogar med den hydrologiska typen kärrskog och 
skogstypen blandskog av löv och barr. Trädskiktet är flerskiktat med inslag av al. Delar av 
sumpskogarna ingår i nyckelbiotop. Större delen av dessa sumpskogar ligger inom 
utredningsområdet.  
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Norr om Smedsmora ligger Axen. Sumpskogen är en strandskog anslutande till den sänkta sjön 
Axen och domineras av glasbjörk. Större delen av objektet ligger inom inventeringsområdet. 

Väster om Kråkhyttan finns en sumpskog av den hydrologiska typen fuktskog. Objektet domineras 
av blandad eller ospecificerad barrskog med ett flerskiktat trädbestånd. Större delen berörs av 
inventeringsområdet. 

Norr om Kråkhättan finns en större sumpskog. Objektet klassas som kärrskog där glasbjörk 
dominerar och har bedömts till preliminär naturvärdesklass 3. Objektets södra och norra del berörs 
till liten del av inventeringsområdet. Den större delen av fuktskogen domineras av barrskog, 
blandad eller ospecificerad.  

Norr om Kråkhättan vid en motorbana finns en sumpskog av den hydrologiska typen kärrskog och 
skogstypen blandskog av löv och barr. Inslag av al i trädskiktet och örter i markvegetationen. Den 
fridlysta arten nästrot har påträffats. Den norra delen berörs av inventeringsområdet. 

Sumpskogen vid Stora Mälaren har den hydrologiska typen kärrskog. Delar av sumpskogen 
domineras av glasbjörk. Denna del ingår även i en nyckelbiotop. Andra områden domineras av 
blandskog av löv och barr. Området ansluter till en öppen myr och ingår i naturvårdsplan. 
Sumpskogens norra del berörs av Inventeringsområdet.  

Väster om Storängen finns en sumpskog av den hydrologiska typen kärrskog med skogstypen 
blandskog av löv och barr. Inslag av al i trädskiktet och örter i markvegetationen. Hela området 
berörs av utredningsområdet. 

Öster om Storängen ligger en sumpskog med den hydrologiska typen kärrskog och domineras av 
glasbjörk. I trädskiktet finns inslag av al, trädbeståndet är flerskiktat och olikåldrigt. Hela objektet 
berörs av inventeringsområdet.  

Vid Gullungesjön finns en sumpskog uppdelad i tre biotoper. Det första området är en kärrskog 
dominerat av alträd. Området utgörs av en sänkt sjö, Gullungesjön. Trädbeståndet är flerskiktat 
och luftfuktigheten jämn och hög. Delområde två och tre dominans av lövskog, blandad eller 
ospecificerad. Inslag av al och viden (Salix). Hela sumpskogen berörs av inventeringsområdet 

Söder om Gullungesjön finns två mindre sumpskogar. Den första sumpskogen är en 0,8 ha stor 
kärrskog som domineras av lövskog. Trädbeståndet är flerskiktat och inslag av al förekommer. Den 
andra sumpskogen är en fuktskog som domineras av barrskog. Båda objekten berörs av 
inventeringsområdet. 

Nyckelbiotoper 
Vid Söderlund finns en nyckelbiotop med lövsumpskog. Skogen består av gran, glasbjörk, tall och 
klibbal. Biotopkaraktären beskrivs med hög och jämn fuktighet samt rikligt med död ved. 
Förekomst av lövträdsocklar, lågor av triviallövträd och gamla senvuxna granar samt lågor av gran, 
högstubbar och torrträd. 

Vid Söderlund finns en nyckelbiotop av biotoptypen betad skog. Biotopkaraktären är spärrgreniga 
grova träd, äldre skogsbete samt trägärdesgård. Skogen består av gran, tall, asp, ek, vårtbjörk, 
glasbjörk, klibbal och rönn. Förekomst av gamla aspar och tallar, trädhåligheter, lågor av gran, 
triviallövträd och asp. 

Vid Stora Mälaren norr om Eke finns en utpekad nyckelbiotop av lövsumpskog. Biotopen består av 
rikligt med död ved och har jämn luftfuktighet. I objektet finns glasbjörk, gran och sälg, sparsam 
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förekomst av döende träd, lågor av gran och naturliga stubbar av barrträd. Högstubbar och lågor av 
triviallövträd är allmänna. 

Norr om Gullunge finns två nyckelbiotoper. En av nyckelbiotoperna är av biotoptypen 
lövskogslund. Biotopkaraktären beskrivs som blockrik och består av ek, hassel, asp och vårtbjörk 
samt inslag av alm, rönn och hägg. Förekomst av mossklädda block, lövträdsocklar, klen död ved 
och gamla ekar och gamla hasselbuskar. Den andra nyckelbiotopen beskrivs ovan under 
Biotopskydd. 

Söder om Gullungesjön finns en nyckelbiotop som är en naturlig skogsbäck med hög och jämn 
luftfuktighet och rikligt med död ved. 

Väster om Gammelbybergs naturreservat ligger en nyckelbiotop i form av en barrskog och beskrivs 
som rikligt med död ved och mossklädda block. Trädskiktet domineras av gran med stort inslag av 
asp och tall samt små inslag av rönn, vårt- och glasbjörk. Hällar ger karaktär åt objektet. Underlag 
består av sandig morän. 

Nyckelbiotopen inne i och söder om Gammelbybergs naturreservat beskrivs ovan. 

Den nyckelbiotop som ligger inne i och direkt norr om Gullunge naturreservat beskrivs ovan. 

Biotopskydd 
Nordväst om Smedsmora finns en skyddad biotop. Biotopen är klassad som äldre naturskogsartad 
skog. 

Norr om Gullunge finns en skyddad biotop även klassad som en nyckelbiotop. Biotopen 
karaktäriseras av hällar, äldre skogsbete och spärrgreniga grova träd. Området domineras av gran 
och tall med inslag av ek och rönn. Förekomst av gamla tallar, gamla senvuxna granar och 
mossklädda block, lågor av tall och gran, bergvägg samt gammal ek. 

Väster om Nybyn finns en biotopskyddad nyckelbiotop klassad som äldre naturskogsartade skogar 
med skogstypen barrblandskog. Biotopen karaktäriseras av hällar, blockrikhet, rik 
hänglavsförekomst, stort inslag av senvuxna träd, rikligt med döda träd och lågor. Majoriteten av 
den skyddade biotopen ligger i utredningsområdet.  

Äng- och betesmarker 
Belägen i närheten av Gullunge finns en äng- och betesmark (UGL-XHY). Betesmarkstypen är 
skogsbete och skogstypen barrskog. I objektets nordvästra del finns ett brant område som består av 
relativt tätt med träd. I fältskiktet finns nästan enbart mossa. Exploatering av området är måttlig. 
Naturvårdsarter är blåbär, lingon, brudbröd och ängsvädd. Asp, björkar, rönn, en, gran, tall, ekar 
och sälgarter. En större del av äng- och betesmarken berörs av inventeringsområdet. 

Naturreservat 
Gullunge naturreservat utgörs av tre nyckelbiotoper där en av nyckelbiotoperna är av barrskog. 
Objektet består av stora inslag med senvuxna träd, rikligt med död ved, ett ymnigt mosstäcke samt 
att hällar ger hela objektet dess karaktär. Objektet består till största del av gran och tall med inslag 
av klibbal, ek, sälg, asp, glas- och vårtbjörk. Den andra nyckelbiotopen består av kalkbarrskog som 
karaktäriseras av hög och jämn luftfuktighet, värdefull kryptogamflora och rik marksvampflora. 
Området består av gran, tall, glasbjörk, asp och klibbal. Den tredje nyckelbiotopen är av 
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biotoptypen gransumpskog och karaktäriseras av rörligt markvatten, rikligt med död ved och 
ymnigt mosstäcke. Objektet är källpåverkat. Gran, asp, tall, glasbjörk och sälg i trädskiktet.  

Gammelbybergs naturreservat är uppdelad i tre nyckelbiotoper. Nyckelbiotoperna sträcker sig även 
utanför naturreservatet. En nyckelbiotop består av barrskog med gran, asp, tall, rönn, vårtbjörk och 
glasbjörk. Biotopen karaktäriseras av hällar, rikligt med död ved samt underlag av sandig morän. 
En stor del av naturreservatet består av hällmarkskog som karaktäriseras av rik hänglavförekomst 
och hällar. Objektet domineras av tall och gran med inslag av asp och glasbjörk. Den största delen 
utgörs av åsgranskog som karaktäriseras av blockrikedom och ett ymnigt mosstäcke. Området 
domineras av gran och tall med inslag av sälg och glasbjörk. Delar av de tre nyckelbiotoperna i 
Gammelbybergs naturreservat berörs av utredningsområdet.  

5.2. Rödlistade och skyddade arter 
En utsökning av rödlistade arter i och kring inventeringsområdet utfördes september 2020. 
Resultatet visar att ett flertal arter har noterats i området. I västra delen av inventeringsområdet 
har fältgentiana (EN) noterats på flera platser i en ledningsgata. Blåsippa § som är fridlyst i vissa 
delar av landet samt revlummer § har noterats utspritt över hela inventeringsområdet. Knärot (VU) 
har noterats norr om Smedsmora, söder om Gullunge samt på flera platser öster om Gullunge 
naturreservat. Ask (EN) har noterats öster om Svartkärret samt på flera platser väster om Söderby.  

Småsnärjmåra (NT) har noterats öster om Storängen och kösa (NT) intill Lilla Mälaren norr om 
Eke. Dofttaggsvamp (NT), granticka (NT) och grangråticka (VU) har noterats i Gullunge 
naturreservat och ringlav (VU) norr om Gullunge. Öster om Gullunge naturreservat har 
Hapalopilus aurantiacus (NT), granticka (NT) på flera platser, tallticka (NT), ullticka (NT) på flera 
platser och grönhjon (NT) noterats. Ullticka (NT) har även noterats söder om Gullungesjön 

Söder om Söderlund har skogsklocka (NT) noterats på flera platser samt ett fynd av raggtaggsvamp 
(EN).  

Rutskinn (NT) har noterats i Gammelbybergs naturreservat och hjärtstilla (VU) har noterats intill 
väg 984 i slutet av inventeringskorridoren. Svartvit flugsnappare (NT) har noterats vid Axen, 
havsörn (NT) väster om Söderby och björktrast (NT) vid Gullungesjön.  

I närheten av Gullunge naturreservat i Gullunge har flertalet fladdermusarter identifierats och 
rapporterats in i Artportalen. Alla fladdermusarter är skyddade enligt artskyddsförordningen. 
Bland dessa finns nordfladdermus (NT), mustaschfladdermus, vattenfladdermus, större 
brunfladdermus, dvärgpipistrell, gråskimlig fladdermus och fransfladdermus (NT) identifierade i 
inventeringsområdet. 

6. Resultat 

6.1. Naturvärdesobjekt 

Vid inventeringen har 52 naturvärdesobjekt avgränsats, se kartserie i Figur 5. Av dessa objekt har 
fyra objekt fått klass 1, åtta objekt fått klass 2 och 40 objekt har fått klass 3. De flesta objekt består 
av olika skogsbiotoper. Längs sträckan finns även en äng och betesmark samt några 
skogsbetesmarker och vattendrag. Ett mindre antal våtmarker har också identifierats. Flera av 
objekten fortsätter utanför inventeringsområdet vilket visas i kartserie i Figur 5. Alla objekt 
redovisas från väster mot öster och vidare norr mot söder i Bilaga 1. 



12    Väg 77 Delen Eknäs-Tpl Ledinge 

 

Tabell 1. Sammanställning över identifierade naturvärdesobjekt och naturvärdesklassning 

Objekt ID Naturtyp Biotop Naturvärdesklass 

1 Skog och träd Hällmarkstallskog 3 

2 Äng och betesmark Kultiverad gräsmark 2 

3 Myr Lövsumpskog 3 

4 Skog och träd Barrblandskog 3 

5 Skog och träd Sumpskog 3 

6 Skog och träd Barrblandskog 3 

7 Skog och träd Sumpskog 3 

8 Skog och träd Björksumpskog 3 

9 Skog och träd Blandskog i brant med hällmark 3 

10 Skog och träd Barrblandskog 2 

11 Skog och träd Hällmarkstallskog 3 

12 Skog och träd Lövsumpskog 3 

13 Skog och träd Hällmarkstallskog 3 

14 Skog och träd Barrblandskog 3 

15 Skog och träd Björksumpskog 3 

16 Myr Våtmark 3 

17 Skog och träd Hällmarkstallskog 3 

18 Skog och träd Sumpskog 3 

19 Skog och träd Sumpskog 3 

20 Skog och träd Tallskog 3 

21 Skog och träd Blockrik barrskog 3 

22 Skog och träd Skogsbetesmark 3 

23 Skog och träd Barrblandskog 3 

24 Skog och träd Hällmarkstallskog 3 

25 Skog och träd Ekskog 3 

26 Skog och träd Blockrik barrskog 3 

27 Skog och träd Barrskog. 1 

28 Skog och träd Barrblandskog 3 

29 Skog och träd Lövskogslund 2 

30 Skog och träd Barrblandskog 2 

31 Skog och träd Barrblandskog 3 

32 Vattendrag Rakt vattendrag 3 
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Objekt ID Naturtyp Biotop Naturvärdesklass 

33 Skog och träd Lövsumpskog 3 

34 Skog och träd Åsgranskog 2 

35 Skog och träd Barrskog 3 

36 Vattendrag Naturlig skogsbäck 3 

37 Skog och träd Hällmarkstallskog 3 

38 Skog och träd Åsgranskog 1 

39 Skog och träd Hällmarkstallskog 1 

40 Skog och träd Hällmarkstallskog 2 

41 Skog och träd Hällmarkstallskog 3 

42 Skog och träd Sumpskog 3 

43 Skog och träd Hällmarkstallskog 3 

44 Skog och träd Hällmarkstallskog 3 

45 Skog och träd Barrskog 2 

46 Skog och träd Ängsgranskog 3 

47 Skog och träd Lövsumpskog 3 

48 Skog och träd Barrblandskog 3 

49 Skog och träd Barrblandskog 3 

50 Skog och träd Hällmarkstallskog 3 

51 Skog och träd Naturskogsartad barrskog 1 

52 Skog och träd Hällmarkstallskog 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan presenteras en figur med tre kartbilder som visar resultatet av naturvärdesinventeringen 
längs tre delsträckor inom inventeringsområdet. Teckenförklaring finns under den tredje 
kartbilden. 
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Figur 5. Naturvärdesobjekt och arter i inventeringsområdet. Objekt två har högt naturvärde men objektet är full 
av naturvårdsarter därav syns inte NVI klassen. 

6.2. Naturvårdsarter 

De naturvårdsarter som förekommer inom inventeringsområdet är starkt kopplade till skogsmiljöer 
eller i mindre grad till hävdade marker. Ett stort antal naturvårdsarter noterades vid 
naturvärdesinventeringen, vilka redovisas i Tabell 2 och på karta i Figur 5.  

Trädet ask (EN) som är rödlistad på grund av sjukdom noterades inom inventeringsområdet 
framförallt som unga plantor. 

Hackspettar, som till exempel spillkråka, och vissa kryptogamer som långfliksmossa visar på 
värden i barrskogar i området. Vissa arter är knutna till kalk och andra näringsrika marker som 
blåsippa och slåtterblomma. 
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Tabell 2. Naturvårdsarter och skyddsvärde för alla i utredningsområdet funna arter vid inventeringen eller 
från ArtDatabanken. 

Artnamn Artgrupp Skyddsvärde Naturvärdesobjekt 

Ask Träd 
EN, starkt hotad. Ask är ett mycket viktigt 
värdträd för den biologiska mångfalden. 
Asken är hotad pga. sjukdom. 

25, 33 46 

Björktrast Fåglar NT, missgynnad.  

Blomkålssvamp Svampar 
Signalart. Signalerar vanligtvis 
skyddsvärda tallbestånd med höga 
naturvärden. 

9 

Blåsippa Kärlväxter 

Fridlyst. Indikerar näringsrik, ibland 
kalkrik skog. Ligger i basen på 
värdepyramid för lundar. Typisk i rika 
ädellövskogar. 

4, 10, 22, 29, 36, 
38, 39, 46 

Brudbröd Kärlväxter 

Värdeart för ängs- och betesmarker. 
Mycket bra indikatorart som är mycket 
känslig för gödsling och svag hävd. Växer 
på torr, näringsrik och gärna kalkhaltig 
mark 

25 

Bäver Däggdjur 
Nyckelart. Påverkar sin omgivning kraftigt 
och hur ekosystemen fungerar genom att 
fälla träd och dämma upp vattendrag. 

 

Dvärgpipistrell Däggdjur Fridlyst.  

Fransfladdermus Däggdjur NT, missgynnad.  

Fällmossa Mossa 
Signalart. Indikerar skog med lång 
kontinuitet, gamla träd, hög luftfuktighet 
och stabila förhållanden. 

10, 27, 29 

Fältgentiana, sen Kärlväxter 
EN, starkt hotad, på frisk, mager, sand- 
eller humusrik mark. God indikator på 
lång hävdkontinuitet.  

2 

Grynig blåslav Lavar 
Egen signalart som indikerar äldre tall-, 
gran- och björkträd och äldre barr-, tall, 
och lövblandskog. 

3, 28, 30, 37, 41, 
43, 50, 52 

Gråskimlig 
fladdermus 

Däggdjur Fridlyst.  
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Artnamn Artgrupp Skyddsvärde Naturvärdesobjekt 

Hasselticka Svampar 

Signalart i skog. Döda stående stammar av 
hassel. Bra signalart för lundar med höga 
naturvärden. Lokalen har normalt 
långvarig kontinuitet av hassel. 

29 

Havsörn Fåglar NT, missgynnad.  

Jättesvampmal Insekter 
Signalart för skog med gott om döende 
eller döda björkar. Ganska sällsynt.  

5 

Kandelabersvamp Svampar 

Signalart. Mycket bra signalart för 
skyddsvärda skogsbestånd. Indikerar sena 
aspsuccessioner inom områden med 
konstant luftfuktighet. 

41 

Korallfingersvamp Svampar 
Signalart. Främst i gamla eller mycket 
gamla skogar på kalkrik mark. Indikerar 
skyddsvärda ädellövskogar eller lundar.  

10 

Kungsfågel Fåglar Fridlyst. Vanlig i barrskog. 38, 39 

Kösa Kärlväxter NT, missgynnad  

Liten blåklocka Kärlväxter 

Växer på torr, mager eller näringsrik 
mark. Den är känslig för svagt betestryck 
men kan stå kvar även i något 
gödselpåverkade marker. 

25 

Långfliksmossa Mossa 
Signalart. Växer på murken ved, främst av 
gran.  

14, 27, 38 

Motaggsvamp Svampar 
Signalart. Indikerar höga naturvärden i 
sandtallskogar (vilket det inte är här!) 

28, 39 

Mustaschfladdermus Däggdjur Fridlyst.  

Nordfladdermus Däggdjur Fridlyst. NT, missgynnad.  

Revlummer Lummer Skyddad art. 5, 14 

Skarp 
dropptaggsvamp 

Svampar 
Signalart. Indikerar skogar med höga 
naturvärden. 

10, 27, 46 

Skogshakmossa Mossor 
Signalart. Indikerar lokaler som ofta har 
en artrik mossflora som kräver jämn och 
hög markfuktighet. 

10, 13 
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Artnamn Artgrupp Skyddsvärde Naturvärdesobjekt 

Skogsklocka Kärlväxter 
NT, missgynnad. Knuten till 
kulturlandskapet och är en typisk 
brynväxt.  

10 

Slåtterblomma Kärlväxter 
Värdeart för ängs- och betesmarker. 
Kalkkrävande på öppen, blöt-fuktig, grus- 
eller torvmark. 

 

Smultron Kärlväxter Positiv gräsmarksart. 25 

Småsnärjmåra Kärlväxter NT, missgynnad.  

Spillkråka Fåglar 

Fridlyst. Skogsfågel. Beroende av grova 
träd för häckning. Skapar hål som andra 
arter kan använda som andra fåglar, 
mindre däggdjur och fladdermöss. 
Nyckelart i boreala skogar. 

9, 10, 11, 14, 22, 26, 
49, 52 

Större 
brunfladdermus 

Däggdjur Fridlyst.  

Svartvit flugsnappare Fåglar NT, missgynnad.  

Tibast Kärlväxter 

Signalart i skog. Förekommer i flera 
skyddsvärda biotoper. Kan spridas med 
fåglar från trädgårdar. Ligger i basen på 
värdepyramid för lundar. 

4, 15 

Vanlig snok Kräldjur Fridlyst. Lever vid vatten eller fuktmarker.  

Vårärt Kärlväxter 

Mycket bra signalart som visar på 
skyddsvärda miljöer. Visar på långvarig 
historia och kontinuitet. Kalkbarrskogar. 
Lundväxt i rika ädellövskogar. Ligger i 
mitten på värdepyramid med lundväxter. 

4 

Vanlig ögontröst Kärlväxter Indikatorart för frisk, mager, öppen mark. 2 

Vattenfladdermus Däggdjur Fridlyst  

Ängsvädd Kärlväxter 
Indikatorart för slåtter. Känslig för 
gödsling och svagt betestryck. 

2 
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Bilaga 1. Naturvärdesobjekt 

Objekt 1. Hällmarkstallskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: - 

Beskrivning 
Hällmarkstallskog med inslag av gran, en, ek och ekplantor. Flera äldre tallar och högstubbar. Mest 
medelålders men även yngre tallar. Fältskikt dominerat av renlav, fönsterlav och ljung. Inslag av 
björnmossa, islandslav, påskrislav, husmossa, väggmossa, blåbär, lingon och odon. Näverlav 
noterades på en krattek. Svart spiklav noterades på en högstubbe av tall samt spår av hackspett. 
Block med lodyta. Inslag av klen död ved.  

Motivering  
Värdeelement i form av flera äldre tallar, flera högstubbar, block med lodyta samt förekomst av 
karaktäristiska arter ger ett påtagligt biotopvärde. 

I objektet noterades inga naturvårdsarter eller särskild artrikedom vilket visar på ett obetydligt 
artvärde. Sammantaget blir naturvärdet påtagligt. 
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Objekt 2. Kultiverad gräsmark 

   
Naturvärdesklass: Högt naturvärde, klass 2. 

Naturtyp: Äng och betesmark. 

Naturvårdsarter: Fältgentiana EN, ängsvädd och vanlig ögontröst. 

Beskrivning 
Kraftledningsgata med enstaka enar. Fältskikt med örnbräken, fältgentiana, ängsvädd, gullris, 
björksly, klöver, gräs, ögontröst, höskallra, fyrkantig johannesört midsommarblomster och fibblor. 

Motivering  
Det öppna, dock inte så välhävdade fältskiktet med mycket örnbräken, ger ett visst biotopvärde. 

Förekomsten av tre naturvårdsarter varav fältgentianan är starkt hotad och på platsen med ett 
livskraftigt bestånd ger ett högt artvärde. Sammantaget blir naturvärdet högt.  
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Objekt 3. Lövsumpskog 

  
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3 (preliminärt). 

Naturtyp: Myr. 

Naturvårdsarter: Grynig blåslav. 

Beskrivning 
Lövsumpskog omgivet av ett hygge. Trädskikt med al och björk samt inslag av gran och tall. 
Förekomst av rotvältor, stående- och liggande död ved och flera små vattensamlingar. Fältskikt 
med granvitmossa, husmossa, blåbär, lingon, skogsfräken, örnbräken, kråkklöver, starr, 
strandlysing, tuvstarr, lingon, skvattram, tuvtåtel och hjortron. Svart spiklav samt naturvårdsarten 
grynig blåslav noterades.  

Motivering 
Värdeelement i form av stående- och liggande död ved, fukt och vattensamlingar som skapar 
struktur och variation i landskapet samt karaktäristiska arter ger ett visst biotopvärde. Det 
omkringliggande hygget drar ned värdet. 

Preliminärt visst artvärde trots att enbart en naturvårdsart hittades, då objektet kan hysa groddjur. 
Artvärdet behöver utredas genom undersökning av vattenlevande insekter och groddjur för att 
kunna fastställa värdet. Sammantaget blir naturvärdet preliminärt påtagligt.  
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Objekt 4. Barrblandskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd.  

Naturvårdsarter: Tibast, vårärt, blåsippa §. 

Beskrivning 
Stenig- och blockrik barrblandskog i bergsbrant med skogsängsartad näringsrik mark. Grova aspar, 
äldre tallar, granar, en stor ek och en stor sälg. En, låg hasselbuske och ekplantor. En del liggande 
död ved. Aspticka noterades, Fältskikt med tibast, liljekonvalj, bredbladigt gräs, örnbräken, mossor, 
vårärt och mycket blåsippa. Inslag av hällmark med ljung, renlav och fönsterlav. 

Motivering  
Objektet ligger i en bergsbrant med skogsängsartad näringsrik mark. Förekomst av värdeelement i 
form av grova- och äldre aspar och tall, asptickor samt död ved ger ett visst biotopvärde.  

Naturvårdsarterna tibast, vårärt och en stor mängd blåsippor noterades. Objektet hyser sannolikt en 
större artrikedom än påträffat då marken är näringsrik och flera av arterna signalerar detta vilket 
visar på ett visst artvärde. Sammantaget blir naturvärdet påtagligt.   
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Objekt 5. Sumpskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd.  

Naturvårdsarter: Revlummer §, jättesvampmal. 

Beskrivning 
Nyckelbiotop. Mycket fuktig sumpskog med socklar och med björk, al, gran, asp, rönn samt flera 
tallar med pansarbark. Stor förekomst av liggande- och stående död ved och fnöskticka med spår av 
jättesvampmal, svart spiklav och trolig vednål. Stor förekomst av öppna vattenspeglar och 
vattenområden. Fältskikt med ekorrbär, mossor, hakmossa, lingon, blåbär och revlummer. 

Motivering  
Påtagligt biotopvärde på grund av värdeelement i form av stor förekomst av liggande- och stående 
död ved, flera äldre tallar med pansarbark samt mycket vatten och öppna vattenspeglar. Det skapar 
förutsättningar för en stor artvariation och en lämplig groddjursbiotop. 

Förekomst av karaktäristiska arter, naturvårdsarterna jättesvampmal och revlummer samt att 
biotopen hyser goda förutsättningar för en artrikedom ger objektet ett visst artvärde. Sammantaget 
blir naturvärdet påtagligt.  
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Objekt 6. Barrblandskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd.  

Naturvårdsarter: - 

Beskrivning 
Biotopskyddad kuperad barrblandskog av blåbärstyp. Tall, gran och enstaka björk i trädskiktet. 
Flera pansarbarkstallar, rotvältor, liggande- och stående död ved samt mossbeklädda lågor. 
Fältskiktet domineras av väggmossa, kammossa, husmossa, blåbär och lingon. Inslag av 
hällmarkspartier med ekplantor, hänglavar, renlav, ljung, fönsterlav, kammossa och björnmossa. 
Spiklav, trolig vednål, noterades på en högstubbe. Bitvis fuktigare stråk med hakmossa, palmmossa 
och liljekonvalj.  

Motivering  
Värdeelement i form av äldre tallar med pansarbark, rotvältor, liggande- och stående död ved samt 
mossbeklädda lågor. Fuktigare partier skapar variation i biotopen och skapar förutsättningar för 
artrikedom. Påtagligt biotopvärde. 

Artrikedomen bland lavar visar på ett visst artvärde. Sammantaget blir naturvärdet påtagligt. 
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Objekt 7. Sumpskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3 (preliminär). 

Naturtyp: Skog och träd.  

Naturvårdsarter: Vanlig eller åkergroda. 

Beskrivning 
Sumpskog dominerat av al och björk i trädskiktet med inslag av gran. Fallen medelgrov ved. 
Mycket socklar och områden med vatten. Vitmossa bland palmmossa och andra mossor, lingon, 
Carex, bredbladigt gräs och strandlysing i fältskiktet. Skräddare och groda noterades.  

Motivering  
Biotopvärden i form av sockelbildning och områden med öppna vattenspeglar samt värdeelement i 
form av fallen medelgrov död ved ger ett visst biotopvärde.  

Preliminärt ett visst artvärde då här finns kräldjur och andra vattenlevande insekter. För att 
bestämma ett artvärde behövs undersökningar av grod- och kräldjur samt vattenlevande insekter. 
Sammantaget blir naturvärdet preliminärt påtagligt.   
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Objekt 8. Björksumpskog 

   
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd.  

Naturvårdsarter: - 

Beskrivning 
Björksumpskog med öppna vattenytor och där delar är torrmark med tall och gran. Björkarna var 
nästan alla medelålders. Buskskikt fullt med sälg och markvegetation med starr, älggräs och annat 
gräs, lysing och vass. Vattenfyllda anlagda diken med relativt klart vatten. Ett 1–2 m brett och 
någon decimeter djupt vattendrag partivis fullt med andmat som täcker vattenytan. En del 
medelgrov död ved, även i vattnet. Några skadade träd.  

Motivering  
Sumpskogen med öppna vattenytor och öppet vattendrag, variationen mellan torr och blöt mark 
samt en del död ved ger ett påtagligt biotopvärde. 

I objektet noterades inga naturvårdsarter eller särskild artrikedom vilket visar på ett obetydligt 
artvärde. Sammantaget blir naturvärdet påtagligt.   
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Objekt 9. Blandskog i brant med hällmark 

   
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd.  

Naturvårdsarter: Spillkråka § (spår), blomkålssvamp. 

Beskrivning 
Blandskog i brant med hällmarker. Förekomst av äldre tallar och äldre aspar med aspticka samt en 
asp med hålighet. Stor förekomst av liggande- och stående död ved. Gammal stubbe och några 
skadade tallar. Svart spiklav noterades på en högstubbe. Buskskikt med unga aspar. Husmossa, 
väggmossa, lingon, vicker, örnbräken och blåbär i fältskiktet. Hällmarkspartier med tall i 
trädskiktet och vitmossa, husmossa, fönsterlav, renlav och bägarlav i fältskiktet. Steniga och 
blockiga mellanområden med mycket blåbär, lingon och hänglav. Förekomst av rotvältor med 
vatten samt myrstackar. Vedinsekter, naturvårdsarten blomkålssvamp och spår av spillkråka 
noterades. 

Motivering  
Objektet hyser flera värdeelement. Äldre tallar och äldre aspar med aspticka, en asp med hålighet 
samt stor förekomst av liggande- och stående död ved. Biotopvärden i form av rotvältor med vatten 
och förekomst av myrstackar. Påtagligt biotopvärde.  

Spår av spillkråka och den noterade naturvårdsarten blomkålssvamp ger ett visst artvärde. 
Sammantaget blir naturvärdet påtagligt.   
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Objekt 10. Barrblandskog 

   
Naturvärdesklass: Högt naturvärde, klass 2. 

Naturtyp: Skog och träd.  

Naturvårdsarter: Spillkråka § (spår), skarp dropptaggsvamp, blåsippa §, skogshakmossa, 
korallfingersvamp, fällmossa, skogsklocka (Artportalen), raggtaggsvamp EN (Artportalen), grön 
sköldmossa (Artportalen).  

Beskrivning 
Nyckelbiotop. Barrblandskog med dominans av gran och tall i trädskiktet med inslag av asp, ek, 
björk, al, rönn och hassel. Riklig förekomst med liggande- och stående död ved av barr- och lövträd. 
Några grövre äldre aspar och tallar. Aspar med mossklädda stammar. Bredbladigt gräs, hassel, 
smultron, åkerbär, skogstry, liljekonvalj och blåsippa i fältskiktet. Naturvårdsarterna 
skogshakmossa, korallfingersvamp, taggsvamp och spillkråka noterades. Fällmossa noterades på en 
grövre asp. Objektet är delvis påverkat av att skogsmaskiner kört i området. En större del av 
objektet berörs av inventeringsområdet. 

Motivering  
Flera värdeelement i form av rikligt med stående- och liggande död ved, äldre och grövre aspar och 
tallar samt lågor av barr och lövträd, samtidigt som delar är påverkat av skogsmaskiner ger ett 
påtagligt biotopvärde.  

Naturvårdsarterna spillkråka (spår), skarp dropptaggsvamp, blåsippa, skogshakmossa, 
korallfingersvamp och fällmossa noterades vid inventeringstillfället. Raggtaggsvamp, skogsklocka 
och grön sköldmossa finns inrapporterade i Artportalen. Stor artrikedom bland träden och bland 
kärlväxterna. Detta ger ett högt artvärde. Sammantaget blir naturvärdet högt.  
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Taggsvamp i objekt 10 

 

 
Fällmossa i objekt 10           Fingersvamp i objekt 10   
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Objekt 11. Hällmarkstallskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd.  

Naturvårdsarter: Spillkråka § (spår). 

Beskrivning 
Hällmarkstallskog med inslag av gran och äldre tallar med pansarbark. Stående och liggande död 
ved. Fönsterlav, renlav, husmossa, väggmossa, björnmossa, lingon och blåbär i fältskiktet. 
Förekomst av hänglavar och svart spiklav. Förekomst av myrstackar. Skogskörväg genom objektet.  

Motivering  
Olikåldrighet i trädskiktet som bidrar till biotopvärden samt värdeelement såsom stående- och 
liggande död ved, hänglavar och äldre tallar med pansarbark ger ett påtagligt biotopvärde.  

I objektet noterades spår av naturvårdsarten spillkråka vilket visar på en tillgång av vedlevande 
insekter. Objektet bedöms till visst artvärde. Sammantaget blir naturvärdet påtagligt.  
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Objekt 12. Lövsumpskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3 (preliminär). 

Naturtyp: Skog och träd.  

Naturvårdsarter: - 

Beskrivning 
Tät lövsumpskog med al och björk med inslag av tall och gran. Stor förekomst av sockelbildning 
och vattensamlingar samt stor förekomst av rotvältor, stående- och liggande död ved. Vitmossa, 
palmmossa, starr, blåbär och lingon i fältskiktet. Olika arter av tickor noterades samt en myrstack i 
kanten av objektet.  

Motivering  
Lövsumpskog med olika biotopvärden såsom olikåldrighet i trädskiktet, sockelbildning och 
vattensamlingar samt värdeelement i form av rikligt med död ved ger ett påtagligt biotopvärde.  

Preliminärt visst artvärde trots att inga naturvårdsarter hittades, då objektet kan hysa groddjur och 
vattenlevande insekter. Sammantaget blir naturvärdet preliminärt påtagligt.  
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Objekt 13. Hällmarkstallskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd.  

Naturvårdsarter: Skogshakmossa. 

Beskrivning 
Hällmarkstallskog med äldre tall och en del halvgrov död liggande- och stående ved. Tall, gran, 
enstaka björk och en i trädskiktet. Bredbladigt gräs, ljung, lingon, blåbär, skogsstjärna, väggmossa, 
husmossa, björnmossa, kammossa, skogshakmossa, fönsterlav, renlav och islandslav i fältskiktet. 
Svart spiklav noterades på en tallstam. Ställvis blockrik och ställvis hällmark med rotvältor och 
hänglavar.  

Motivering 

Värdeelement i form av liggande- och stående död ved samt biotopvärden med blockighet som 
bidrar till struktur i biotopen ger ett påtagligt biotopvärde.  

Skogshakmossa och viss artrikedom bland kryptogamerna ger ett visst artvärde. Sammantaget blir 
naturvärdet påtagligt.
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Objekt 14. Barrblandskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd.  

Naturvårdsarter: Långfliksmossa, spillkråka § (spår), revlummer §. 

Beskrivning 
Fuktig blandbarrskog främst med medelålders till äldre tall och björk. Ganska mycket stående och 
liggande död ved med tickor, delvis grov ved. Flera skadade träd. Fältskikt med husmossa, blåbär, 
ormbunkar och mycket revlummer. Spår av spillkråka och fynd av långfliksmossa. 

Motivering 
Skog med olika biotopvärden såsom olikåldrighet i trädskiktet, äldre tallar och björkar samt rikligt 
med stående -och liggande död ved. I objektet finns fuktiga partier och skadade träd som skapar 
förutsättningar för vedlevande insekter. Påtagligt biotopvärde.  

Naturvårdsarterna långfliksmossa, spillkråka och revlummer visar på ett visst artvärde. 
Sammantaget blir naturvärdet påtagligt.  
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Objekt 15. Björksumpskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Tibast. 

Beskrivning 
Björksumpskog med mycket fuktig jord som troligen är öppna småvattenområden på våren. Mest 
medelålders björkar. Ett mindre grunt och grumligt småvatten. Mycket klen död ved, ibland moss- 
och lavbeklädd. Skogstry, rönn, älgört, gullris, smultron och tibast i fältskiktet.  

Motivering  
Biotopvärden i form av fuktig jord, småvatten och mycket främst klen död ved ger ett visst 
biotopvärde.  

En naturvårdsart och objektet kan hysa groddjur. Ger ett visst artvärde. Sammantaget blir 
naturvärdet påtagligt.   
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Objekt 16. Våtmark 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Myr. 

Naturvårdsarter: -  

Beskrivning 
Delvis öppen våtmark med björk och sälgarter samt med inslag av tall. Fackelblomster, gullris och 
starr i fältskiktet. Fuktig mark men troligen vattenfylld under våren. 

Motivering  
Biotopvärden i form av variation i öppenhet, fuktig jord och troligen tillfälliga småvatten ger ett 
påtagligt biotopvärde.  

I objektet noterades inga naturvårdsarter eller särskild artrikedom vilket visar på ett obetydligt 
artvärde. Sammantaget blir naturvärdet påtagligt.   
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Objekt 17. Hällmarkstallskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: - 

Beskrivning 
Delvis blockig hällmarkstallskog med medelålders och gamla tallar samt mycket medelålders och 
gamla björkar och granar. Stående- och liggande död ved. En del lågor av björk och tall samt flera 
rotvältor. Renlav, fönsterlav, skorplavar, björnmossa, lingon, blåbär, husmossa, väggmossa och 
ljung i fältskiktet. Hänglavar och svart spiklav noterades samt spår av älg och vildsvin.  

Motivering 
Skog med olika biotopvärden såsom olikåldrighet i trädskiktet och blockighet som bidrar till 
struktur i biotopen. Värdeelement i form av äldre tallar, granar och björkar, rotvältor samt stående 
-och liggande död ved. Påtagligt biotopvärde.  

Inga naturvårdsarter eller särskild artrikedom noterades vilket visar på ett obetydligt artvärde. 
Sammantaget blir det naturvärdet påtagligt.
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Objekt 18. Sumpskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: - 

Beskrivning 
Sumpskog med fuktighet. Troligen öppna vattensamlingar under våren. Åldersvariation av al, gran 
och björk i trädskiktet. En del liggande- och stående död ved. Starr och ormbunkar i fältskiktet. 
Omgivningen består mest av hygge. 

Motivering  
Påtagligt biotopvärde på grund av biotopvärden såsom fuktighet och åldersvariation i trädskiktet 
och värdeelement i form av liggande- och stående död ved. Öppna vattenytor under vår bidrar till 
variation i landskapet. 

Inga naturvårdsarter eller särskild artrikedom noterades vilket visar på ett obetydligt artvärde. 
Sammantaget blir naturvärdet påtagligt.
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Objekt 19. Sumpskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: - 

Beskrivning 
Del av våtmarksinventeringen. Utbredd sumpskog med den hydrologiska typen kärrskog där 
glasbjörk dominerar. Varierat område där gran dominerar på torrare marker. Området ansluter till 
en myr. Objektet ingår i naturvårdsplan och har tidigare fått bedömningen preliminär 
naturvärdesklass 1. Inom sumpskogen finns även en utpekad nyckelbiotop med biotoptypen 
lövsumpskog. Nyckelbiotopen karaktäriseras av rikligt med död ved samt hög och jämn 
luftfuktighet. Allmän förekomst av högstubbar och triviallövträd och sparsam förekomst av döende 
träd, lågor av gran och naturliga stubbar av barrträd. Inventeringsområdet påverkar inte de 
värdefulla delarna av våtmarken. I inventeringsområdet hittades hakmossa, delvis en dominans av 
älggräs, inslag av gran, asp och aspticka samt en del död lövved.  

Motivering  
Stort, varierat sumpskogsområde där medelålders träd och trivial fältflora dominerar. Positivt för 
biotopvärdet är död ved, fuktig mark varierat med torrare partier. Påtagligt biotopvärde. 

Inga naturvårdsarter eller särskild artrikedom noterades vilket visar på ett obetydligt artvärde. 
Sammantaget blir naturvärdet påtagligt.
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Objekt 20.Tallskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: - 

Beskrivning 
Tallskog med mycket gran och björk. Relativt mycket liggande- och stående död ved i olika 
nedbrytningsfas. Några äldre träd men mest likåldrigt bestånd. Skadad hackspettbearbetad tall. 
Mossmatta av framförallt väggmossa samt blåbär i fältskiktet. Mossbeklädda block. 

Motivering  
Relativt rikt med död ved i olika nedbrytningsstadier, äldre träd och mossmattor ger området ett 
påtagligt biotopvärde. 

Inga naturvårdsarter eller särskild artrikedom noterades vilket visar på ett obetydligt artvärde. 
Sammantaget blir naturvärdet påtagligt.
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Objekt 21. Blockrik barrskog 

  
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd 

Naturvårdsarter: - 

Beskrivning 
Blockrik barrskog med tall, gran och en del björk och asp. Mycket mossbeklädda block med 
kammossa, väggmossa och husmossa. Grovbarkig björk, äldre rönnar och äldre aspar. En del 
medelgrov liggande och stående död ved, rikligare närmare branterna. Blåbär, harsyra, 
rönnplantor, stensöta, ekplantor, örnbräken och hasselbuskar i fältskiktet. Förekomst av tickor, 
lodytor, nyligen uppspruckna block skrymslen och spår av vildsvin. Objektet är påverkat av 
skogsbruk i södra kanten. Hällmark i norr med grova gamla tallar och lite död ved.  

Motivering 
Förekomst av biotopvärden då objektet är mycket blockig med lodytor och branter vilket bidrar till 
struktur i landskapet och skapar skrymslen för olika arter. Värdeelement i form av grova äldre 
tallar, grovbarkiga äldre björkar samt medelgrov liggande död ved. Påtagligt biotopvärde.  

Inga naturvårdsarter eller särskild artrikedom noterades vilket visar på ett obetydligt artvärde. 
Sammantaget blir naturvärdet påtagligt.
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Objekt 22. Skogsbetesmark 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Spillkråka § (spår), blåsippa §. 

Beskrivning 
Skogsbetesmark med dominans av gran och tall med inslag av en och björk. En del äldre tallar. 
Växelvis blockiga partier, stora hällmarkspartier och öppna områden med lite vegetation. En del 
stående och liggande död ved och rotvältor. Björnmossa, husmossa, kammossa, blåbär, lingon, 
fönsterlav, islandslav och renlav i fältskiktet. Förekomst av blåsippor, svart spiklav, myrstackar och 
spår av spillkråka.  

Motivering  
Värdeelement i form av blockig mark, hällmark, rotvältor, död ved och äldre tallar ger området ett 
påtagligt biotopvärde. 

Spår av spillkråka och blåsippa noterades vilket visar på ett visst artvärde. Sammantaget blir 
naturvärdet påtagligt.
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Objekt 23. Barrblandskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: - 

Beskrivning 
Blockig barrblandskog, med många äldre tallar och lite enar och aspar. Objektet är påverkat av 
skogsbruk och det finns mycket sågad död ved men även naturlig död liggande och stående ved. 
Blåbär, lingon, kammossa och husmossa i fältskiktet. Vid ledningsgata finns ett parti med hällmark 
med fönsterlav, renlav, rotvältor, halvgrov död ved och lågor av barr. Hackspett noterades. 

Motivering  
Blockigheten och luckighet bidrar med struktur som tillsammans med värdeelement som död ved, 
lågor och rotvältor ger ett påtagligt biotopvärde.  

Inga naturvårdsarter eller särskild artrikedom noterades vilket visar på ett obetydligt artvärde. 
Sammantaget blir naturvärdet påtagligt.



 

Objekt 24. Hällmarkstallskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: - 

Beskrivning 
Hällmarkstallskog med inslag av en, gran och björk. Förekomst av liggande och stående död ved, 
rotvältor och hänglavar. Ljung, blåbär, lingon, fönsterlav, renlav, islandslav, husmossa, björnmossa 
och kammossa i fältskiktet. En del äldre tallar. 

Motivering  
Mängden rotvältor, äldre tallar samt liggande -och stående död ved, som är värdeelement ger 
objektet ett påtagligt biotopvärde.  

Inga naturvårdsarter eller särskild artrikedom noterades vilket visar på ett obetydligt artvärde. 
Sammantaget blir naturvärdet påtagligt.   
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Objekt 25. Ekskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Ask EN, liten blåklocka, smultron, brudbröd. 

Beskrivning 
Blockrik ekskog med medelgrova ekar, lönn, rönn, ask, björk, gran och en. Förekomst av grenhål. 
Stensöta, örnbräken, ormbunkar, gullris, ekorrbär, skogstry samt ängsväxter som johannesört, 
smultron, liten blåklocka, smalbladigt gräs, hallon, fibbla, klöver, brudbröd och näva i fältskiktet. 
Kraftledning.  

Motivering 
Biotopvärden i form av trädslagsvariation, solexponerade medelgrova ekar, grenhål och blockighet 
som bidrar till struktur i biotopen ger objektet ett visst biotopvärde. 

Asken är rödlistad med kategorin nära hotad och har i detta fall en viss betydelse för artvärdet. 
Övriga naturvårdsarter är kvarleva efter tidigare hävd och ger tillsammans med viss artrikedom 
bland kärlväxter ett påtagligt artvärde. Sammantaget blir naturvärdet påtagligt.   
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Objekt 26. Blockrik barrskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Spillkråka § (spår).  

Beskrivning 
Mossbeklädd och blockrik barrskog med tall och gran. Förekomst av äldre tallar med pansarbark 
samt stående- och liggande död ved, rotvältor, torrakor och äldre granar. Väggmossa och andra 
mossor, gräs, harsyra, skogsfräken och ekorrbär i fältskiktet. Objektet gränsar till Gullunge 
naturreservat.  

Motivering  
Den blockrika marken bidrar till struktur. Värdeelement i form av äldre tallar med pansarbark, 
liggande- och stående död, äldre granar, torrakor och rotvältor. Påtagligt biotopvärde.  

Spår av naturvårdsarten spillkråka noterades. Död ved, rotvältor, torrakor och äldre träd skapar 
goda förutsättningar för vedlevande insekter. Biotopen är därför ett lämpligt habitat för spillkråkan 
och den använder troligen området som födosöksplats, vilket ger ett visst artvärde. Sammantaget 
blir naturvärdet påtagligt.  
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Objekt 27. Barrskog (Gullunge naturreservat) 

 
Naturvärdesklass: Högsta naturvärde, klass 1. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Grönpyrola, knärot VU, nästrot §, skärmstarr, sårläka, fällmossa, grön 
sköldmossa, guldlockmossa, källpraktmossa, långfliksmossa, mörk husmossa, platt fjädermossa, 
vedtrappmossa NT, gammelgranslav, anisspindling, dropptaggsvamp, dofttaggsvamp, fjällig 
taggsvamp, grangråticka, granticka, gul taggsvamp, orange taggsvamp, raggtaggsvamp EN, rödgul 
trumpetsvamp, svavelriska, ullticka NT, vedticka, zontaggsvamp, skarp dropptaggsvamp, tretåig 
hackspett NT. 

Beskrivning 
Gullunge naturreservat bestående av 3 nyckelbiotoper. Delar består av barrskog med gran (70%) 
och tall (20%) samt inslag av klibbal, ek, sälg, asp, glas- och vårtbjörk.  Stora inslag av senvuxna 
träd och rikligt med död ved. Ett ymnigt mosstäcke och hällar ger hela objektet dess karaktär. En 
annan del av reservatet består av kalkbarrskog som karaktäriseras av hög och jämn luftfuktighet, 
värdefull kryptogamflora och rik marksvampflora. Området består främst av gran med inslag av 
tall, glasbjörk, asp och klibbal. Förekomst av gamla granar, gamla senvuxna granar och lågor av 
gran, torrträd och högstubbar. Den tredje delen består av gransumpskog och karaktäriseras av 
rörligt markvatten, rikligt med död ved och ett ymnigt mosstäcke. Trädskiktet domineras av gran, 
asp och tall med inslag av glasbjörk och sälg. Riklig förekomst av lågor av gran, gamla tallar och 
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aspar samt gamla senvuxna granar. Sparsam förekomst av källa, rännil, mossklädda block och lågor 
av tall.  

Motivering  
I naturreservatet finns fler biotopvärden och värdeelement. Skog med trädslagsvariation med 
olikåldriga träd samt växelvis fuktiga partier och delar med rörligt markvatten. Detta skapar 
variation och struktur i landskapet. Objektet hyser en rik svamp -och kryptogamflora. 
Värdeelement finns i form av gamla träd, död ved och rotvältor. Högt biotopvärde.  

Många skyddade, rödlistade och andra naturvårdsarter finns dokumenterat i Artportalen. 
Framförallt hyser objektet en rik kryptogamflora. Högt artvärde. Sammantaget blir naturvärdet 
högsta naturvärde.   
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Objekt 28. Barrblandskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Grynig blåslav, motaggsvamp. 

Beskrivning 
Storblockig och mossklädd barrblandskog med inslag av björk. En hel del liggande -och stående 
grov död ved och rotvältor. Tallar med pansarbark. Bredbladigt gräs, blåbär, kammossa och 
hakmossa i fältskikt. Förekomst av hänglavar och grynig blåslav. Fruktkropp av motaggsvamp 
noterades inom objektet precis intill korridorsgränsen, vilket betyder att hyferna kan sträcka sig 
under jorden på större områden och inom korridorsgränsen.  

Motivering  
Storblockig terräng och mossklädnad ger struktur i biotopen samt förutsättningar som skrymslen 
för olika djurarter. Värdeelement i form av tallar med pansarbark, mycket död ved och rotvältor. 
Påtagligt biotopvärde.  

Naturvårdsarterna grynig blåslav och motaggsvamp noterades vilket ger ett visst biotopvärde. 
Sammantaget blir naturvärdet påtagligt.   
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Objekt 29. Ädellövdunge 

 
Naturvärdesklass: Högt naturvärde, klass 2. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Fällmossa, blåsippa §, hasselticka. 

Beskrivning 
Nyckelbiotop. Ädellövdunge med dominans av ek, hassel och asp med inslag av björk och gran. 
Mycket död ved och många mycket gamla hasselbuketter. Förekomst av grov ek med döda grenar 
och gammal tall. Aspticka noterades. Stor förekomst av blåsippa. Örtrik markvegetation med bland 
annat stora ormbunkar, slån, åkerbär, krusbär, näva och lönnplanta. Fällmossa och aspticka 
noterades. Mossbeklädda block.  

Motivering 
Ädellövskog som är olikåldrig, med god förekomst av död ved, mycket gamla träd, grova träd samt 
blockighet vilket skapar strukturer och skrymslen ger sammantaget ett högt biotopvärde. 

Stor förekomst av blåsippa, förekomst av naturvårdsarterna hasselticka och fällmossa ger ett 
påtagligt artvärde. Sammantaget blir naturvärdet högt.   
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Hasselticka 

 
Gammal hassel   
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Objekt 30. Barrblandskog 

 
Naturvärdesklass: Högt naturvärde, klass 2. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Grynig blåslav, ringlav VU (Artportalen), nattviol (Artportalen).  

Beskrivning 
Nyckelbiotop. Storblockig och mossklädd barrblandskog i brant som domineras av gran, mycket 
tall, en del en och ekar samt inslag av björk. En hel del liggande -och stående död mossbeklädd ved 
av en, gran och björk i olika nedbrytningsstadier. Förekomst av äldre tallar med pansarbark. 
Hällmarker. Blåbär, ljung, liljekonvalj, fönsterlav, islandslav, renlav, kammossa, husmossa och 
tallvitmossa i fältskiktet. Grynig blåslav, hänglavar och tuschlav noterades. Gryt från räv eller 
grävling. 

Motivering 
Biotopvärden såsom storblockighet och hällmarker som skapar skrymslen för olika djurarter samt 
strukturer i biotopen. Värdeelement i form av gamla tallar med pansarbark, äldre träd och mycket 
död ved. Påtagligt biotopvärde.  

Naturvårdsarterna grynig blåslav, nattviol och den rödlistade arten ringlav tillsammans med 
förekomsent av flera andra lavar ger ett påtagligt artvärde. Sammantaget blir naturvärdet högt.  
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Objekt 31. Barrblandskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: - 

Beskrivning 
Barrblandskog med inslag av mycket asp med aspticka och björk. Tallar med pansarbark. Små ekar. 
Mycket rotvältor, liggande- och stående död ved, en del mossbeklädda. Mycket av den döda veden 
är sågad och objektet är lite påverkat av skogsbruk. Växelvis halvöppna områden. Enstaka 
mossbeklädda block. Bredbladigt gräs och harsyra i fältskiktet. Små hällmarkspartier med lingon, 
örnbräken. Fönsterlav, renlav, liljekonvalj och blåbär. Björkpyrola noterades.  

Motivering 
Värdeelement i form av mycket rotvältor samt liggande -och stående död ved. Aspticka på asp tyder 
på att aspträden har nått en äldre ålder vilket klassas som ett biotopvärde. Objektet har växelvis 
öppna områden och hällmarkspartier vilket skapar variation och struktur i landskapet. Trots att 
objektet är lätt påverkat av skogsbruk ges bedömningen påtagligt biotopvärde.  

Inga naturvårdsarter eller särskild artrikedom noterades vilket visar på ett obetydligt artvärde. 
Sammantaget blir naturvärdet påtagligt.   
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Objekt 32. Vattendrag 

 
Naturvärdesklass : Påtagligt naturvärde, klass 3 (preliminär). 

Naturtyp: Vattendrag. 

Naturvårdsarter: -  

Beskrivning 
Stillaflytande rakt vattendrag med andmat och näckros. 1 till 4 m bred. Delvis omgiven av 
betesmark och öppna gräsmarker och några få trädsamlingar. Kantväxter som bredbladiga gräs 
(troligen jättegröe) och älggräs.  

Motivering  
Vattnet och dess fuktighetsgradient mot torra land skapar variation i landskapet och ger objektet 
ett påtagligt naturvärde. 

Inga naturvårdsarter eller särskild artrikedom noterades vilket visar på ett obetydligt artvärde. 
Dock blir detta preliminärt då inga undersökningar i vattnet utfördes. Sammantaget blir 
naturvärdet preliminärt påtagligt.   
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Objekt 33. Lövsumpskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Ask. 

Beskrivning 
Lövsumpskog med mycket uppvuxen markvegetation med främst älgört och bredbladigt gräs. 
Stammarna på träden är ofta mossklädda. Trädskiktet är mycket tätt och det är svårt att ta sig fram. 
Förekomst av en del grova alar och alsocklar. Väldigt mycket död ved där många är mossklädda 
samt mycket rotvältor. En del askbuskar, skogsfräken, svärdslilja och besksöta i fältskiktet. Mycket 
spår av att djur rör sig i området. Marken är fuktig mark och troligen förekommer mer vatten på 
våren. Förekomst av den invasiva arten jättebalsamin.  

Motivering 
I lövsumpskogen finns väldigt mycket död ved där en stor del är mossklädda. Den fuktiga marken 
som troligen består av mer vatten under våren samt sockelbildning skapar variation och struktur i 
landskapet. Denna typ av biotop är inte vanlig i området och bedöms till påtagligt biotopvärde.  

Inga naturvårdsarter eller särskild artrikedom noterades vilket visar på ett obetydligt artvärde. 
Dock är det tydligt att flera större däggdjur använder biotopen. Sammantaget blir naturvärdet 
påtagligt.  
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Objekt 34. Åsgranskog 

 
Naturvärdesklass: Högt naturvärde, klass 2 (preliminärt). 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: - 

Beskrivning 
Nyckelbiotop där delar ingår i Gammelbybergs naturreservat. Blockrik åsgranskog som 
karaktäriseras av ett ymnigt mosstäcke och partier med stora block. Fuktiga partier i skogen skapar 
variation i biotopen och här finns flera rödlistade arter. Området domineras av gran, och tall med 
inslag av sälg och glasbjörk. Riklig förekomst av mossklädda block, lågor av gran och gamla 
senvuxna granar. Förekomst av torrakor i olika nedbrytningsstadier samt sparsam förekomst av 
gamla tallar, rännil och rotvältor. I objektet finns lite äldre stubbar. Objektet är källpåverkat och 
det finns lite spår av skogsbruksåtgärder. 

Motivering  
I åsgranskogen finns flera biotopvärden och värdeelement. Biotopvärden visar sig i skogens 
blockighet där partier finns med stora block. Det skapar variation i landskapet samt skrymslen för 
olika djurarter. Olikåldrighet bland en variation av trädslag samt fuktiga partier ger förutsättningar 
för en artrikedom hos kryptogamer. Fuktiga partier skapar även variation och struktur. 
Värdeelement såsom torrakor i olika nedbrytningsstadier skapar förutsättningar för flera 
vedlevande insekter och kryptogamer. Värdeelement visar sig också i äldre träd, död ved, äldre 
stubbar och rotvältor. Sammantaget bedöms det till ett högt biotopvärde.  
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I Artportalen finns inga naturvårdsarter dokumenterade. Dock skapar biotopen mycket goda 
förutsättningar för en artrikedom hos kryptogamer och vedlevande insekter. Detta genom 
olikåldrighet bland en variation av trädslag samt fuktiga partier. Även genom de värdeelement som 
finns, såsom torrakor, rotvältor och gamla träd. Därför ges den preliminära bedömningen påtagligt 
artvärde. Sammantaget blir naturvärdet preliminärt högt.   
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Objekt 35. Barrskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Ullticka NT. 

Beskrivning 
Nyckelbiotop. Barrskog med dominans av gran, asp och tall. Inslag av rönn, vårtbjörk och 
glasbjörk. Nyckelbiotopen karaktäriseras av hällar, rikligt med död ved och underlag av sandig 
morän. Riklig förekomst av mossklädda block, gamla senvuxna granar, lågor av gran och gamla 
tallar. Sparsam förekomst av rotvältor, bergvägg, lågor av asp och tall. 

Motivering  
Skog med ålders- och trädslagsvariation samt flera inslag av värdeelement såsom rikligt med död 
ved, gamla tallar och granar, lågor samt blockighet vilket bidrar med struktur. Påtagligt 
biotopvärde. 

I Artportalen finns naturvårdsarten ullticka klassad som nära hotad (NT) dokumenterad. Artvärdet 
ges därför den preliminära bedömningen visst artvärde. Sammantaget blir naturvärdet påtagligt.  
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Objekt 36. Naturlig skogsbäck 

Naturvädersklass: Påtagligt naturvärde, klass 3 (preliminär). 

Naturtyp: Vattendrag. 

Naturvårdsarter: Blåsippa §. 

Beskrivning 
Nyckelbiotop. Skogsbäck som skapar hög och jämn fuktighet i omgivningen. Flera olika trädslag i 
form av gran, asp, tall, glasbjörk, vårtbjörk, sälg och klibbal. Riklig förekomst av död ved, senvuxna 
granar och lågor av gran. Sparsam förekomst av lågor av asp och triviallövträd, torrträd, 
mossklädda block samt gamla lövträd.  

 
Motivering  
Skogsbäck som skapar variation i landskapet där omgivningen består av trädslagsvariation. 
Värdeelement i form av rikligt med död ved, senvuxna granar, lågor samt blockighet som bidrar 
med variation. Påtagligt biotopvärde.  

Naturvårdsarten blåsippa finns dokumenterad i artportalen. Artvärdet ges därför den preliminära 
bedömningen visst artvärde. Sammantaget blir naturvärdet preliminärt påtagligt.   
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Objekt 37. Hällmarkstallskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Grynig blåslav. 

Beskrivning 
Hällmarkstallskog med äldre tallar samt liggande -och stående död ved. Fönsterlav, islandslav, 
renlav, björnmossa, kammossa, husmossa, ljung, blåbär och lingon i fältskiktet. Svart spiklav samt 
grynig blåslav noterades.  

 
Motivering  
Värdeelement i form av hällmarker, äldre tallar samt liggande -och stående död ved ger ett 
påtagligt biotopvärde.  

Signalarten grynig blåslav noterades på levande tall och andra vanliga arter såsom svart spiklav på 
torkad död ved. Visst artvärde. Sammantaget blir naturvärdet påtagligt.   
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Objekt 38. Åsgranskog (Gammelbybergs naturreservat) 

 
Naturvärdesklass: Högsta naturvärde, klass 1. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Knärot VU, dofttaggsvamp NT, gul taggsvamp NT, orange taggsvamp NT, 
luden vitriska, kungsspindling NT, fingersvampar, vedticka, ullticka NT, blåsippa §, brudborste, 
långfliksmossa, gammelgranslav, kattfotslav, mörk husmossa, kungsfågel §, kantspindling, besk 
vaxskivling. 

Beskrivning 
Del av naturreservat och nyckelbiotop. Blockrik åsgranskog som karaktäriseras av ett ymnigt 
mosstäcke och partier med stora block. Fuktiga partier i skogen skapar variation i biotopen och här 
finns flera rödlistade arter. Området domineras av gran och tall med inslag av sälg och glasbjörk. 
Riklig förekomst av mossklädda block, lågor av gran och gamla senvuxna granar. Förekomst av 
torrakor i olika nedbrytningsstadier samt sparsam förekomst av gamla tallar, rännil och rotvältor. I 
objektet finns lite äldre stubbar. Objektet är källpåverkat och det finns lite spår av 
skogsbruksåtgärder. 

Motivering  
I åsgranskogen finns flera biotopvärden och värdeelement. Biotopvärden visar sig i skogens 
blockighet där partier finns med stora block. Det skapar variation i landskapet samt skrymslen för 
olika djurarter. Olikåldrighet bland en variation av trädslag samt fuktiga partier ger förutsättningar 
för en artrikedom hos kryptogamer. Fuktiga partier skapar även variation och struktur. 
Värdeelement såsom torrakor i olika nedbrytningsstadier skapar förutsättningar för flera 
vedlevande insekter och kryptogamer. Värdeelement visar sig också i äldre träd, död ved, äldre 
stubbar och rotvältor. Sammantaget bedöms det till ett högt biotopvärde.  

Många naturvårdsarter och rödlistade arter, framförallt kryptogamer, finns i åsgranskogen och 
artvärdet bedöms därför till högt artvärde. Sammantaget blir naturvärdet högsta naturvärde.  
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Objekt 39. Hällmarkstallskog (Gammelbybergs naturreservat) 

 
Naturvärdesklass: Högsta naturvärde, klass 1. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Blåsippa §, rutskinn NT, tjäder §, blåmossa, tallticka NT, motaggsvamp NT, 
tallört, kungsfågel §. 

Beskrivning 
Del av naturreservat och nyckelbiotop. Hällmarkstallskog som karaktäriseras av rik 
hänglavförekomst och hällar. Objektet domineras av tall och gran, med inslag av asp och glasbjörk. 
Förekomst av liggande -och stående död ved samt riklig förekomst av lågor av gran, gamla tallar, 
gamla aspar och mossklädda block. Sparsam förekomst av torrakor i olika nedbrytningsstadier 
samt lågor av asp och tall.  

Motivering  
Biotopvärden finns genom att objektet är en äldre hällmarkstallskog med variation av trädslag. I 
hällmarken finns flera värdeelement såsom torrakor i olika nedbrytningsstadier, lågor av olika 
trädslag, liggande -och stående död ved samt gamla träd. Sammantaget skapar det mycket goda 
förutsättningar för en stor artrikedom hos bland annat kryptogamer, vedlevande insekter och 
fåglar. Högt biotopvärde. 

Objektet karaktäriseras av dess rika hänglavsförekomst och flera naturvårdsarter, rödlistade arter 
och skyddade arter finns i hällmarkstallskogen. Därför bedöms det till ett högt artvärde. Troligtvis 
finns det fler naturvårdsarter som är skyddsvärda eller rödlistade inom objektet som inte 
rapporterats in till artportalen eller påträffats vid inventering. Sammantaget blir naturvärdet 
högsta naturvärde.   
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Objekt 40. Hällmarkstallskog  

Naturvärdesklass: Högt naturvärde, klass 2 (preliminär). 

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: - 

Beskrivning 
Nyckelbiotop. Hällmarkstallskog som karaktäriseras av rik hänglavförekomst och hällar. Objektet 
domineras av tall och gran med inslag av asp och glasbjörk. Liggande- och stående död ved samt 
riklig förekomst av lågor av gran, gamla tallar, gamla aspar och mossklädda block. Sparsam 
förekomst av torrakor i olika nedbrytningsstadier samt lågor av asp och tall.  

Motivering  
Biotopvärden finns genom att objektet är en äldre hällmarkstallskog med variation av trädslag. I 
hällmarken finns flera värdeelement såsom torrakor i olika nedbrytningsstadier, lågor av olika 
trädslag, liggande -och stående död ved samt gamla träd. Sammantaget skapar det mycket goda 
förutsättningar för en stor artrikedom hos bland annat kryptogamer, vedlevande insekter och 
fåglar. Högt biotopvärde. 

Inga naturvårdsarter har dokumenterats in i Artportalen. Dock finns en rik förekomst av hänglavar 
och med det en viss artrikedom. Värdeelementen såsom torrakor i olika nedbrytningsstadier, lågor 
av olika trädslag, liggande -och stående död ved samt gamla träd skapar mycket goda 
förutsättningar för en stor artrikedom hos bland annat kryptogamer och vedlevande insekter. 
Därför ges den preliminära bedömningen påtagligt artvärde. Sammantaget blir naturvärdet 
preliminärt högt.  
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Objekt 41. Hällmarkstallskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3.  

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Kandelabersvamp, grynig blåslav. 

Beskrivning 
Hällmarkstallskog med äldre tallar, någon riktigt gammal, och inslag av björk. En del högstubbar, 
rotvältor och död liggande -och stående ved. Mindre vattensamlingar och andra skrymslen bland 
hällarna. Fönsterlav, renlav, islandslav, lingon, blåbär, vitmossa, björnmossa, kammossa, husmossa 
och ljung i fältskiktet. Grynig blåslav och fingertaggsvamp noterades. 

Motivering 
Värdeelement i form av skrymslen, vattensamlingar, ganska rikligt med liggande -och stående död 
ved, högstubbar och äldre tallar ger ett påtagligt biotopvärde.  

Naturvårdsarterna fingersvamp och grynig blåslav ger ett visst artvärde. Sammantaget blir 
naturvärdet påtagligt.  
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Kandelabersvamp i objekt 41. 
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Objekt 42. Sumpskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3.  

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: - 

Beskrivning 
Sumpskog med gran, björk och al. Fuktig mark med sockelbildning där troligen öppna vattenytor 
finns på våren. Mycket liggande död ved. Uppväxande asp, rönn och gran i buskskiktet. Hakmossa, 
husmossa, ormbunkar och näckmossa (vattenlevande art) i fältskiktet. Klibb- och björkticka 
noterades. 

Motivering  
Biotopvärden såsom sockelbildning, fuktighet och troligen öppna vattenytor på våren skapar 
struktur och variation i landskapet. Värdeelement i form av mycket liggande död ved. Påtagligt 
biotopvärde.  

Inga naturvårdsarter eller särskild artrikedom noterades vilket visar på ett obetydligt artvärde. 
Sammantaget blir naturvärdet påtagligt.   
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Objekt 43. Hällmarkstallskog  

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3.  

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Grynig blåslav. 

Beskrivning 
Hällmarkstallskog med asp, björk och gran. Mindre hällar med fönsterlav, bägarlavar, renlav och 
ljung samt mellanliggande partier med ljung, asp, lingon, kråkbär och husmossa. En del död ved 
som högstubbar av björk, stående död gran med svart spiklav samt äldre tallar med pansarbark och 
rotvältor med vattenytor. Grynig blåslav noterades på en låga. 

Motivering  
Värdeelement i form av äldre tallar, högstubbar, stående död gran samt rotvältor med vattenytor 
ger ett påtagligt biotopvärde. 

Signalarten grynig blåslav noterades på en låga och andra vanliga arter såsom svart spiklav på 
stående död gran. Visst artvärde. Sammanlagt blir det ett påtagligt naturvärde.  
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Objekt 44. Hällmarkstallskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3.  

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: - 

Beskrivning 
Hällmarkstallskog med äldre tallar och inslag av björk. Förekomst av liggande klen död ved samt 
stående död ved. Flera rotvältor och rotvältor med vattensamlingar. Fönsterlav, renlav, islandslav, 
ljung, blåbär, lingon, björnmossa, kammossa, en och ekplantor i fältskiktet. Svart spiklav, mycket 
hänglav, stenröse skapat av människan, spår av älg och ett älgpass noterades.  

Motivering  
Flera värdeelement i form av liggande -och stående död ved, äldre tallar, rotvältor samt rotvältor 
med vattensamlingar ger ett påtagligt biotopvärde.  

Inga naturvårdsarter eller särskild artrikedom noterades vilket visar på ett obetydligt artvärde. 
Sammantaget blir naturvärdet påtagligt.  
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Objekt 45. Barrskog 

Naturvärdesklass: Högt naturvärde, klass 2 (preliminär).  

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter:  

Beskrivning 
Nyckelbiotop där delar ingår i Gullunge naturreservat. Barrskog dominerat av gran och tall samt 
inslag av klibbal, ek, sälg, asp, glas- och vårtbjörk.  Stora inslag av senvuxna träd och rikligt med 
död ved. Ett ymnigt mosstäcke och hällar ger hela objektet dess karaktär  

Motivering  
Biotopvärden såsom varierad ålder i trädskiktet med trädslagsvariation, hällar som skapar struktur 
och variation samt en rik kryptogamflora i form av ett ymnigt mosstäcke som skapar karaktär. 
Värdeelement i form av rikligt med död ved och stora inslag av senvuxna träd. Högt biotopvärde.  

Inga naturvårdsarter har dokumenterats in till Artportalen i detta område. Dock finns många 
dokumenterade naturvårdsarter och en stor artrikedom inom Gullunge naturreservat. För att 
kunna avgöra ett artvärde behöver vidare undersökningar och artinventeringar utföras. Objektet 
ges den preliminära bedömningen visst artvärde. Sammantaget blir naturvärdet preliminärt högt.  
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Objekt 46. Ängsgranskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3.  

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Skarp dropptaggsvamp, blåsippa §, ask EN. 

Beskrivning 
Fuktig ängsgranskog med gran, tall och björk. Förekomst av en del död liggande -och stående död 
ved och grova träd. Inom objektet finns en uttorkad skogsbäck med död ved. I buskskiktet finns 
rönn, unga askar och ekplantor och i fältskiktet finns en örtrik markvegetation med bland annat 
tussilago, åkerbär, näva, smultron, viol, blåklocka, skogsfibbla, skogssallat, blåbär, hallon, 
blåsippor, ormbunkar och örnbräken samt husmossa och väggmossa. En taggsvamp och spår av 
vildsvin noterades. 

Motivering  
Biotopvärden i form av fuktighet och en uttorkad skogsbäck, som troligtvis är vattenfylld andra 
delar av året. Död ved och grova träd skapar värdeelement. Sammantaget ger detta ett visst 
biotopvärde.  

Naturvårdsarterna blåsippa och skarp dropptaggsvamp noterades samt objektet hyser en viss 
artrikedom bland kärlväxter som kräver näringsrika förhållanden. Visst artvärde. Sammantaget blir 
naturvärdet påtagligt.  
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Taggsvamp i objekt 46 
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Objekt 47. Lövsumpskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3.  

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Ormbär. 

Beskrivning 
Lövsumpskog med stora mängder död ved. Al, björk och gran. Förekomst av sockelbildning och 
rotvältor. Ormbunkar, ekorrbär, harsyra, viol, älggräs, starr, skogsfräken, svamp och mossa i 
fältskiktet. Påverkad av plockhuggning, stubbar.  

Motivering  
Sockelbildning och fuktigheten som skapar struktur och variation i landskapet, bidrar till 
biotopvärdet. Tillsammans med värdeelement i form av stora mängder död ved och rotvältor ger 
det ett påtagligt biotopvärde.  

Ett fåtal exemplar av naturvårdsarten ormbär noterades. Obetydligt artvärde. Sammantaget blir 
naturvärdet påtagligt.   
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Objekt 48. Barrblandskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3.  

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Knärot VU. 

Beskrivning 
Barrblandskog med gran, tall och asp. Förekomst av mossklädda block och mycket död liggande 
ved där de mesta är ganska nyfallna, eventuellt på grund av närliggande hygge. Uttorkat dike. 
Kammossa, blåbär och smalbladigt gräs noterades.  

Motivering  
Mängden död ved som värdeelement ger ett visst biotopvärde tillsammans med de mossklädda 
blocken som skapar struktur i biotopen samt skrymslen för olika djurarter.  

Den rödlistade arten knärot finns noterad inom objektet enligt inrapporterat i Artportalen. Det ger 
ett visst artvärde. Sammantaget blir naturvärdet påtagligt.   
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Objekt 49. Barrblandskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3.  

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Spillkråka § (spår). 

Beskrivning 
Barrblandskog med inslag av björk. Åldersvariation i trädslagen samt förekomst av äldre träd av 
tall, gran och björk. Förekomst av flera döda stående tallar och granar med spår av spillkråka samt 
medelgrov liggande död ved. En del blockighet med mossklädda stenar och rotvältor. Ett fältskikt 
med mosstäcke samt blåbär och lingon. Hänglavar och tickor noterades.  

Motivering  
Biotopvärden såsom mossklädda block som skapar struktur och skrymslen för olika djurarter samt 
åldersvariation i trädskiktet. Flera värdeelement i form av äldre träd, medelgrov liggande -och 
stående död ved. Sammantager ger detta ett påtagligt biotopvärde. 

Spår av spillkråka ger området ett visst artvärde. Sammantaget blir naturvärdet påtagligt. 
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Objekt 50. Hällmarkstallskog 

 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3.  

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Grynig blåslav. 

Beskrivning 
Hällmarkstallskog med mycket stora mossbeklädda block och en del stenras. Ett större blockfält 
noterades. Förekomst av äldre tallar, högstubbar, rotvältor samt liggande -och stående död ved. 
Inslag av grova aspar i en brant inom objektet. På toppen av ett av de stora blocken fanns en 
vattenpöl och andra mindre vattensamlingar som var uttorkade. Ekplantor, blåbär, lingon, 
stensöta, en, ljung, renlav, islandslav, fönsterlav, kammossa, björnmossa och vitmossa i fältskiktet. 
Hänglavar och naturvårdsarten grynig blåslav noterades.  

Motivering  
Biotopvärden i form av stora block och stenras som skapar struktur i landskapet samt skrymslen 
för olika djurarter. De ojämna blocken skapar även förutsättning för vattensamlingar periodvis. 
Värdeelement som finns är liggande -och stående död ved, grova träd, äldre träd och högstubbar. 
Påtagligt biotopvärde.  

Naturvårdsarten grynig blåslav noterades med få exemplar och ger objektet ett visst artvärde. 
Sammantaget blir naturvärdet påtagligt.  
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Objekt 51. Naturskogsartad barrskog 

 
Naturvärdesklass: Högsta biotopvärde, klass 1.  

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Granticka NT, tallticka NT, ullticka NT, grönhjon NT, knärot VU, grön sköldmossa, 
kattfotslav, kötticka, vedticka. 

Beskrivning 
Nyckelbiotop och biotopskyddsområde. Blockrik barrblandskog med rik hänglavsförekomst och 
hällar som ger objektet dess karaktär. Stort inslag av senvuxna träd, rikligt med lågor, döda träd 
och högstubbar. Objektet klassas som ur-/naturskogsartad.  

Motivering 
Biotopvärden såsom blockrikedom som skapar struktur i landskapet samt skrymslen och 
trädslagsvariation med olikåldrighet. Värdeelement i form av stora inslag av senvuxna träd, rikligt 
med lågor, döda träd och högstubbar. Objektet hyser även en rik kryptogamflora. Högt 
biotopvärde. 

Flera rödlistade arter har noterats och dokumenterats in i Artportalen. Stor förekomst av granticka 
på flera platser inom objektet. Högt artvärde. Sammantaget blir det högsta naturvärde.  
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Objekt 52. Hällmarkstallskog 

 
Naturvärdesklass: Högt naturvärde, klass 2.  

Naturtyp: Skog och träd. 

Naturvårdsarter: Grynig blåslav, spillkråka §, tallört, taggsvamp (okänd art). 

Beskrivning 
Hällmarkstallskog med inslag av barrblandskog med mycket block, sten och branter med höga 
kanter. En stor blocksamling med mossbeklädda block inom objektet med blåbär, ljung, mossor i 
fältskiktet. Förekomst av liggande -och stående även grov död ved, äldre tallar, rotvältor, och 
myrstackar. Fönsterlav, ljung, blåbär, renlav, islandslav, björnmossa, kammossa, mycket svampar, 
en, bredbladigt gräs och ekplantor i fältskiktet. Spår av vildsvin, svart spiklav och 
naturvårdsarterna grynig blåslav, spår av spillkråka och en taggsvamp noterades.  

Motivering 
I objektet finns en stor blocksamling med mossklädnad som skapar variation och struktur i 
landskapet samt skrymslen för olika arter. De stora blocken och branterna med höga kanter skapar 
struktur och en miljö som inte är vanlig i området. Värdeelement finns i form av död ved, rotvältor 
och äldre träd. Påtagligt biotopvärde.  

Naturvårdsarterna grynig blåslav, tallört och taggsvampen samt spår av spillkråka ger ett påtagligt 
artvärde. Sammantaget blir naturvärdet högt. 
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Bilaga 2. Kartor över dokumenterade naturvärden 
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