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Naturvärdesobjekt  

 

 

Figur 1. Karta över de naturvärdesobjekt som har identifierats. 
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Naturvärdesobjekt 1 Naturvärdesklass 2  Högt naturvärde  

Beskrivning  

Objektet utgörs av ett luckig blandskogsbestånd med tall och lövträd, bland annat björk, asp, 

oxel och rönn. Förekomsten av död ved är tämligen allmänmed förekomst av såväl stående 

som liggande död ved. Det förekommer även ett antal hålträd och vidkroniga tallar. Fältskiktet 

består bland annat av lundarter som blåsippa, gullviva och liljekonvalj. Men det förekommer 

även berg i dagen där det växer riktigt med hävdgynnade naturvårdsarter som exempelvis 

junfrulin, svinrot, mandelblomma och tjärblomster.   

Motivering  

En samlad bedömning av 

biotop- och artvärde motiverar 

att objektet bedöms hålla högt 

naturvärde. 

Artvärde  

Genom förekomst av flera 

naturvårdsarter i stora 

mängder bedöms objektet 

hålla påtagligt artvärde. 

Biotopvärde  

Genom förekomst av 

luckig blandskog med 

död ved och hålträd samt 

berg i dagen bedöms 

objektet hålla påtagligt 

biotopvärde. 

Tidigare naturvärdsarter  

- 

Nya naturvårdsarter 

Blåsippa, gullviva, liljekonvalj, 

brudbröd, ask, idegran, 

jungfrulin, tjärblomster, 

kärleksört, vårbrodd, getrams, 

gulmåra, gråfibbla, 

mandelblomma, blåsuga, 

Inventerare och datum 

Anneli Nilsson 

2021-06-08 

Naturtyp  

Skog och träd 

Biotop  

Blandskog 

Storlek  

Ca 14 000 m2 
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Naturvärdesobjekt 2 Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde  

Beskrivning  

Objektet utgörs av mindre skogsområde med inslag av fuktiga partier, med tämligen allmänt 

med död ved både stående och liggande. Skogen består i huvudsak lövträd av asp, al och 

björk i olika åldrar. Det saknas dock äldre träd, men det förekommer enstaka hålträd. 

Skogsdungen är under igenväxning av lövsly. Fältskiktet har i huvudsak arter av lundkaraktär 

som lundslok, vitsippa och stenbär. 

Motivering  

En samlad bedömning av biotop- 

och artvärde motiverar att 

objektet bedöms hålla visst 

naturvärde. 

Artvärde  

Genom förekomst av vanliga 

arter bedöms objektet hålla 

obetydligt artvärde. 

Biotopvärde  

Genom förekomst av 

död ved, hålträd och 

blandade trädåldrar 

bedöms objektet hålla 

visst biotopvärde. 

Tidigare naturvärdsarter  

- 

Nya naturvårdsarter 

Liljekonvalj, blåsippa, 

Inventerare och 

datum 

Anneli Nilsson 

2021-06-08 

Naturtyp  

Skog och träd 

Biotop  

Lövskog 

Storlek  

2300 m2 

 

 


