
 Sida 52 (224)

Objekt-ID: 30 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Kroksjön. Mindre, näringsfattig sjö med sparsam vegetation av näckrosor samt starr i 
strandzonen. Omges av barrskog och barrsumpskog med inslag av björk. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 53 (225)

Objekt-ID: 31 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Nättjärn. Näringsfattig sjö omgiven av barrskog med inslag av björk och hygge. I sjön 
finns notblomster, gul- och vit näckros, svalting. Två storlommar observerades födosökande vid 
fältbesök. 

Naturvårdsarter: Storlom §. 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 54 (224)

Objekt-ID: 32 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrskog, barrsumpskog, myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010, 7140 

Beskrivning: Varierat objekt med tallbeklädd myr, barrsumpskog, barrskog på blockig mark, mindre 
bäck/dike och myrmark som omger en skogstjärn. Trädskiktet domineras av gran och tall med inslag 
av björk, pors och enstaka döda enar. Fältskikt med klockljung, vitag, hjortron, tranbär, blåbär, lingon, 
starr, kråkklöver, kråkbär, gott om missne i bäckmiljön. Mindre delar i kanten är blockiga med 
naturskogskaraktär. Ställvis god tillgång på död ved både i form av högstubbar och lågor av björk och 
barrträd. Olikåldrigt. Vanligt förekommande naturvårdsarter med lågt signalvärde i denna del av 
landet förekommer så som blodlav, blåmossa, gammelgranslav och stor revmossa. 

Naturvårdsarter: Vedticka S, vanlig padda §, spillkråka § NT, missne S. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Området är påverkat av dikning och anslutande hygge. Värdena varierar inom 
objektet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 55 (225)

Objekt-ID: 33 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6270 

Beskrivning: Betesmark som betas av häst. Öppet med inslag av asp, ask, björk, gran, klibbal, rönn, 
lönn, en, apel och sälg. Ställvis fuktpåverkad mark med tåg och älggräs. Riklig förekomst av grönvit 
nattviol, minst 450 blommande plantor vid besöket. I fältskiktet förekommer även prästkrage, 
teveronika, gökärt, daggkåpa, blåsuga, liten blåklocka, fyrkantig johannesört, ärenpris och gråfibbla. I 
objektet finns några öppna hällar, stenmur, odlingsröse, hamlad ask. 

Naturvårdsarter: Grönvit nattviol §, stare VU, kråka NT, fällmossa S, guldlockmossa S, hussvala 
VU, ask EN, brudborste S. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 56 (224)

Objekt-ID: 34 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6270 

Beskrivning: Välhävdad betesmark med en gammal husgrund och ett flertal odlingsrösen och 
stenmurar.  Öppna hällar med lite blottad jord i kanten. Enstaka grov ek förekommer. I kanterna finns 
björk, ek, asp, gran, rönn, brakved, björnbär, hallon, druvfläder, apel. Fältskikt med bland annat 
darrgräs, knägräs, svartkämpar, rödklint, åkervädd, ängsvädd, styvmorsviol, ärenpris, teveronika, 
fibblor, liten blåklocka, prästkrage. En mindre skogsbäck rinner i kanten. En kraftledningsgata löper 
över objektet. Gott om fjärilar flög vid fältbesöket. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: Objektet ansluter till objekt i ängs- och betesmarksinventeringen. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 57 (225)

Objekt-ID: 35 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Ädellövskog dominerad av äldre bok som ansluter till objekt i lövskogsinventeringen 
med naturvärdesklass 2. 

Naturvårdsarter: Trubbfjädermossa S, grönvit nattviol §. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: huggorm § i kanten. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Hänger samman med lövskogsområde intill. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 58 (224)

Objekt-ID: 36 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Sydvästra delen av Hålsjön. Mindre dystrof/oligotrof sjö med ställvis riklig 
flytbladsvegetation av näckrosor och starrmader i strandzonen. Sjön omges av betesmark, ung 
granskog och produktionsbarrskog med gran och inslag av tall. 

Naturvårdsarter: Talltita NT och spår av spillkråka § NT i kanten. 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 59 (225)

Objekt-ID: 37 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Mindre sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Mindre, närings- och vegetationsfattig sjö omgiven av hyggen och granplanteringar. 
Närmast växer gran, tall, björk, högvuxen starr, ull, tranbär, vattenklöver, kråkklöver, vitag, pors, olika 
ris, klockljung och gott om missne i ett anslutande dike. En mindre grupp med barrskogsmes med 
talltita, svartmes, tofsmes och kungsfågel födosökte i kanten på objektet vid fältbesöket. 

Naturvårdsarter: Missne S och talltita NT i kanten. 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 60 (224)

Objekt-ID: 38 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Stora Kolsjön. Näringsfattig sjö som omges av barrskog, granplantering och hygge. 
Närmast sjön finns inslag av lövträd som björk, al, asp och ek. Näckrosor i sjön. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 61 (225)

Objekt-ID: 39 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Lilla Kolsjön. Mindre, näringsfattig sjö som omges av talldominerad barrskog och 
hygge. Längs ena sidan finns en bergsbrant. Näckrosor finns i sjön och i kanten växer missne, 
vattenklöver, svalting med mera. 

Naturvårdsarter: Missne S i kanten. 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 62 (224)

Objekt-ID: 40 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Randlövskog, skogsbete, bäckmiljö, rasbrant 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9180, 9070 

Beskrivning: Randlövskog i rasbrant med lodytor. Trädskikt med skogsalm, skogslind, ask, ek, bok, 
inslag av björk och klibbal. I objektet finns även en bäckmiljö och fuktparti med kärrfibbla och 
gullpudra. Skogsbete, fältskikt med daggkåpa, teveronika, fyrkantig johannesört, ormbär, gökärt, 
blåsuga. Rikare berg. Förekomst av kransmossa. Död ved förekommer både liggande och stående, 
hålasp. 

Naturvårdsarter: Dvärghäxört S, fällmossa S, grov fjädermossa S, guldlockmossa S, gullpudra S, 
klippfrullania S, kornbandmossa NV, kråka NT, kärrfibbla S, noshornsoxe, ormbär S, skogslind S, ask 
EN, skogsalm CR, späd frullania NV, stenporella S. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 63 (225)

Objekt-ID: 41 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Kvarnsjön. Mindre, mesotrof sjö påverkad av industrier runt om. Tämligen bred 
strandkant med fuktighetsgynnad vegetation som pors, vide, starr, kaveldun, jättebalsamin, 
vattenklöver, missne. Säv och näckrosor i sjön. Ena sidan kantas av en lövträdsbård med al, salix, 
björk. Andra sidan med tallskog. Högstubbar och torrträd förekommer. Värden för fåglar. 

Naturvårdsarter: Missne S, tornseglare EN. 

Tidigare dokumentation: VISS, Borås naturvårdsprogram klass 2, BOY-BS 2016, 
fiskevårdsområde. ArtDatabanken: björktrast NT, fiskmås NT, rödvingetrast NT, rörsångare NT, 
svartvit flugsnappare NT, sävsparv NT, törnskata §, ärtsångare NT. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Ryssbybäcken rinner genom sjön. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 64 (224)

Objekt-ID: 42 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Nabbasjön. Mindre, näringsfattig sjö som omges av barrblandskog med inslag av 
trivallövskog med björk och al. Näckrosor i sjön. I kanten växer pors, vide, lite vass, kråkklöver, starr. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde.  

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 65 (225)

Objekt-ID: 43 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Mindre, näringsrik del av Viaredssjön, en grusväg löper över ett vattendrag som 
förbinder objektet med Viaredssjön. De centrala delarna av sjön är vegetationsrika med starr, 
vattenklöver, ull, låg björk, låg tall, videarter, i kanten mot grusvägen förekommer även kaveldun, 
veketåg, säv, svalting. Näckrosor och nate. Sjön omges av bebyggelse och barrskog. Lövinslag längs 
vattendraget med al, sälg och rönn. Gröngöling noterades vid fältbesök. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Grusvägen utgör åtminstone ett partiellt vandringshinder. Objektet fortsätter utanför 
inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 66 (224)

Objekt-ID: 44 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Djup sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Stora Ärtasjön. Näringsfattig sjö som omges av barrblandskog med inslag av triviallöv 
samt hygge. Utmed kanterna växer pors, starr, odon, blåbär, lite vass, vattenklöver och i sjön finns gul 
och vit näckros. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. ArtDatabanken: fiskmås NT, talltita NT, 
spillkråka § NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 67 (225)

Objekt-ID: 45 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Sjö, vik 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Mindre vik av den stora, oligotrofa sjön Västersjön, den del som ingår i 
inventeringsområdet är till stora del täckt av vegetation som pors, klen al, björk, vide med mera. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. ArtDatabanken: storlom §, svartvit 
flugsnappare NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 68 (224)

Objekt-ID: 46 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Stora Transåssjön. Tämligen näringsfattig, mindre sjö intill väg och rastplats. Omges 
av blandskog med tall, gran, björk, al, sälg, asp, vide, rönn med inslag av apel, ek, brakved. I sjön finns 
säv, lite vass och gul- och vit näckros. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. ArtDatabanken: revlummer §, svartvit 
flugsnappare NT, skogsalm CR, ärtsångare NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Fiske bedrivs i sjön. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 69 (225)

Objekt-ID: 47 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Alsumpskog, vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260, 9080 

Beskrivning: Alsumpskog utmed ett meandrande vattendrag. Basnivån är något sänkt och eroderar i 
kanten. Antydan finns till sekundära svämplan. Död ved förekommer i vattendraget. Mestadels klen 
till medelgrov klibbal med antydan till socklar, inslag av hägg, björk, gran. Fältskikt med bräken och 
älggräs. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS, Borås naturvårdsprogram klass 2, BOY-BS 2016, 
fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet ansluter till en nyckelbiotop. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 70 (224)

Objekt-ID: 48 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Norra delen av Gasslången. Medelstor, oligotrof/mesotrof sjö med sparsam vegetation 
av vass och näckrosor. Sjön omges av barrskog med inslag av björk och al närmast sjön. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 71 (225)

Objekt-ID: 49 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Flysjön. Mindre, näringsfattig sjö omgiven av tall och granskog med inslag av björk. I 
sjön finns gul näckros, vit näckros, säv och nate. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 72 (224)

Objekt-ID: 50 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Hårsåsasjön. Mindre, näringsfattig sjö med gul- och vit näckros, nate. I kanten växer 
vattenklöver, kråkklöver, starr, pors och mindre område med vass. Omges av barrdominerad skog med 
gran och tall och inslag av björk. En brant finns i norr. Grillplats och mindre bryggor vid sjön. 

Naturvårdsarter: Revlummer §. 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. ArtDatabanken: granspira NT, lopplummer §, 
revlummer §, slåttergubbe VU. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 73 (225)

Objekt-ID: 51 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Bäckmiljö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Ringsbäcken. Skogsbäck som rinner genom barrskog och passerar två nyckelbiotoper. 

Naturvårdsarter: Kärrfibbla S, revlummer §. 

Tidigare dokumentation: Borås naturvårdsprogram klass 2. BOY-BS 2016. ArtDatabanken: 
grönvit nattviol §, lopplummer §, vanlig padda §, korallrot § S, spindelblomster § S. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet och tas upp i rapporten BOY-BS 2016. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 74 (224)

Objekt-ID: 52 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Oligotrof - dystrof sjö. 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160 

Beskrivning: Fäsjön är en oligotrof – dystrof sjö med omväxlande klipp- och gungflystränder som är 
relativt djup för sin storlek och karaktär. Höga värden för fågellivet. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: kricka NT, mindre hackspett NT, orre §, spillkråka § NT, 
storlom §, tornseglare EN, ärtsångare NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Ej fältbesökt, bild saknas. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 75 (225)

Objekt-ID: 53 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Dystrof sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160 

Beskrivning: Husatjärnen. Dystrof, troligen fisklös myrsjö med gungflystränder. Höga värden för 
fågellivet. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: kricka NT, trana §. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Ej fältbesökt, bild saknas. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 76 (224)

Objekt-ID: 54 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Oligotrof sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Nordsjön är en stor men relativt grund, oligotrof sjö som inom inventeringsområdet 
har omväxlande klippstränder och långgrunda sand-/grusstränder med sparsam vegetation av 
notblomster och braxengräs. 

Naturvårdsarter: Entita NT, skogsödla §, revlummer §. 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

 

 

 

 

 

 



 Sida 77 (225)

Objekt-ID: 55 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Hällmarkstallskog, björksumpskog, fattigkärr, fukthed, ljunghed, oligotrof sjö. 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9080, 7140, 4010, 4030 

Beskrivning: Stort, mosaikartat och mycket varierat objekt med medelålders hällmarkstallskog, 
medelålders björksumpskog med inslag av äldre björkar, öppna fattigkärr med tuvull, igenväxande 
ljunghed på hällmark samt smala stråk av fukthed i kantzonen mellan hällmark och våtmark. 
Dessutom ingår den långsmala, oligotrofa sjön Rävekärrs Långevatten i objektet. Sparsamt inslag av 
död ved. 

Naturvårdsarter: Entita NT, revlummer §, lopplummer §. 

Tidigare dokumentation: Mölndals naturvårdsplan klass 1a. ArtDatabanken: grönsångare NT, 
gulsparv NT, klockgentiana § EN, kopparödla §, lopplummer §, mindre hackspett NT, nattskärra §, 
revlummer §, rödvingetrast NT, rördrom, sävsparv NT, talltita NT, törnskata §, ärtsångare NT. 

Områdesskydd: Strandskydd, riksintresse friluftsliv. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 78 (224)

 

 

Objekt-ID: 56 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrblandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Varierad äldre, flerskiktad barrskog med omväxlande gles hällmarkstallskog och 
sumpstråk med äldre kjolgranar. Måttligt inslag av död ved. Rikligt med blåbär i fältskiktet. Mycket 
god tjäderbiotop. 

Naturvårdsarter: Tjäder §, kattfotslav S, spillkråka § NT 

Tidigare dokumentation: Borås naturvårdsprogram klass 3. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet ingår i område som är aktuellt för reservatsbildning. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 79 (225)

Objekt-ID: 57 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Dystrof sjö, fattigkärr, mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Hällsjön. Dystrof sjö med klippiga stränder, mycket brunfärgat vatten och sparsam 
flytbladsvegetation i form av näckrosor. En mindre bäck avvattnar sjön och kantas av våtmarker av 
fattigkärrtyp med vitmossor, tuvull, myrlilja och pors. 

Naturvårdsarter: Lopplummer § i kanten, fiskgjuse §. 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 80 (224)

Objekt-ID: 58 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag, fattigkärr, sumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260, 7140 

Beskrivning: Häbbäcken är ett mindre till medelstort vattendrag med naturligt meandrande lopp. 
Inom denna del av inventeringsområdet är bäcken relativt lugnflytande med låg till måttlig 
beskuggning genom fattigkärrsmiljöer med blåtåtel och sumpskogspartier med medelålders gran och 
björk. Måttligt inslag av död ved, i och utanför vattnet. Vegetationen i vattnet består främst av 
bäcknate. Bäcken är ställvis blockrik men har i övrigt ett främst sandigt bottensubstrat. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Skogsstyrelsens sumpskogar. Strandblocklav NT förekommer 
nedströms. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 81 (225)

Objekt-ID: 59 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Fukthed, ljunghed 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 4010, 4030 

Beskrivning: Kraftledningsgata med mosaik av fattigkärr, ljunghed på hällmark och mer eller 
mindre välutvecklad fukthed. Botten- och fältskikt med vitmossor, klockljung, myrlilja, hedsäv och 
blåtåtel med ställvis rikligt inslag av ängsvädd. Regelbunden röjning i ledningsgatan har bevarat 
områdets öppna karaktär. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Mölndals naturvårdsplan klass 1 a. ArtDatabanken: lopplummer §. 

Områdesskydd: Strandskydd, riksintresse friluftsliv. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 82 (224)

Objekt-ID: 60 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Hällmarkstallskog, björksumpskog, fattigkärr, fukthed, ljunghed 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9080, 7140, 4010, 4030 

Beskrivning: Stort, varierat och mosaikartat objekt med fattigkärrstråk och fukthedspartier med 
myrlilja, klockljung och blåtåtel samt hällmark med ljunghed. Vissa partier är mer slutna med gles 
hällmarkstallskog med äldre tall och gamla, bukettformiga björkar samt björksumpskogar med 
medelålders till äldre björk. Inslaget av död ved är måttligt och består av såväl lågor som högstubbar. 

Naturvårdsarter: Blanksvart trämyra NV 

Tidigare dokumentation: Mölndals naturvårdsplan klass 1a. ArtDatabanken: huggorm §, 
klockgentiana § EN, kopparödla §, motaggsvamp NT. 

Områdesskydd: Riksintresse friluftsliv. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 83 (225)

Objekt-ID: 61 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Intermediärt kärr, högörtsäng, fattigkärr, medelstort vattendrag. 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 6430, 3260. 

Beskrivning: Sörån med omgivande mader. Medelstort, varierat vattendrag, tämligen trögflytande 
genom inventeringsområdet med bottensubstrat dominerat av lera och detritus. Flytbladsvegetation 
av näckrosor. Intilliggande våtmarker består av en mosaik av fattigkärr med vitmossor, tranbär och 
pors, mader med starr och sjöfräken, mera näringspåverkade kärr med vass och kaveldun samt 
områden med karaktär av högörtsäng med älggräs, videört och fackelblomster. Ställvis finns äldre 
videsnår. 

Naturvårdsarter: Mindre hackspett NT och svinrot NT strax intill. 

Tidigare dokumentation: Flodpärlmussleförekomst § EN, vattenskyddsområde. Bollebygds 
naturvårdsprogram klass 3. ArtDatabanken: månlåsbräken NT, trana §, ärtsångare NT, flodsångare 
NT, svartvit flugsnappare NT, björktrast NT, slåttergubbe VU, rörsångare NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 84 (224)

Objekt-ID: 62 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr, mosse, myrsjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 7110, 3160 

Beskrivning: Mosse med angränsande fattigkärr och mindre, dystrof myrsjö med flytbladsvegetation 
av näckrosor. Våtmarken är delvis bevuxen med gles, äldre tallsumpskog med senvuxna martallar och 
måttligt inslag av död ved. I botten- och fältskikt återfinns vitmossor, vitag, sileshår, tranbär, kallgräs 
och klockljung. 

Naturvårdsarter: Missne S. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 85 (225)

Objekt-ID: 63 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Äldre, flerskiktad grandominerad sumpskog längs mindre bäck. Inslag av björk och 
enstaka senvuxna klibbalar. Bottenskikt av vit- och björnmossor. Rikligt inslag av död ved i olika 
nedbrytningsstadier.  

Naturvårdsarter: Hållav VU S. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: hållav VU S, spindelblomster § S, vanlig groda §, 
åkergroda §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 86 (224)

Objekt-ID: 64 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Park och trädgård 

Biotoper: Ödetorp 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Ruin av gammal gård/torp med omgivande gamla och grova till mycket grova askar 
varav flera med hamlingsspår och håligheter, samt äldre sälgar. Vissa askar står solitärt och exponerat 
medan andra är trängda av igenväxning. En ask har mycket riklig förekomst av lunglav. Något träd 
uppvisar brandljud och det finns gott om död ved i form av lågor. 

Naturvårdsarter: Tusengömming NT, Hypoxylon petriniae NT, lunglav NT S, grynig filtlav NT S, 
lönnlav S, guldlockmossa S, fällmossa S, ask EN. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: lunglav NT S. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 



 Sida 87 (225)

Objekt-ID: 65 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Park och trädgård 

Biotoper: Allé, gårdsmiljö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp:  

Beskrivning: Dubbelsidig allé längs grusväg, bestående av gamla, hamlade askar, nästan alla med 
håligheter. Även någon enstaka lind. Dessutom flera grova askar på intilliggande gårdsplan. 

Naturvårdsarter: Guldlockmossa S, fällmossa S, ask EN. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 88 (224)

Objekt-ID: 66 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Dystrof sjö, fattigkärr, intermediärt kärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Flötasjön är en dystrof, relativt djup sjö med stränder av omväxlande klippor och 
gungflyn och sparsam vattenvegation av näckrosor. Angränsande våtmarker är av fattig till ställvis 
intermediär typ med gungflyn och lösmattepartier och vegetation av vitag, starr, kallgräs, sileshår, 
ängsull och tuvsäv. Våtmarkerna tycks kalkas då gott om kalkgranulat låg i området. Värden för 
fågellivet. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 89 (225)

Objekt-ID: 67 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövsumpskog, granskog, branter, vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9080, 9010, 3260 

Beskrivning: Kransån med strandskogar. Medelstort vattendrag med naturligt lopp och omväxlande 
strömmande och lugnflytande sträckor. Strandskogarna är varierade, här återfinns alkärr med 
medelålders al med tendenser till sockelbildning samt partier med medelålders till äldre gran, särskilt 
i branta partier mot ån där det även finns lodytor och mossrika miljöer med fuktigt mikroklimat. 
Ställvis finns ett rikligt inslag av död ved, både i vatten och på land. Forsärla häckar längs ån. 
Vattenmiljön är utmärkt som lek- och uppväxtområde för öring, men inga sådana sågs i vattnet. 
Däremot sågs ett flertal bäckrödingar, vilket kan vara en negativ faktor för inhemska fiskarter. I övrigt 
noterades elritsor i ån. 

Naturvårdsarter: Kärrfibbla S, brudborste S, björktrast NT, grönvit nattviol §, grönsångare NT, 
stubbspretmossa S, kantvitmossa S, lopplummer §, bäckbräsma S, springkorn S, lundelm S, glansfläck 
S. 

Tidigare dokumentation:Borås naturvårdsprogram klass 2. Fiskevårdsområde. Elfiskeregistret: 
öring.  ArtDatabanken: sparvuggla §, björktrast NT, revlummer §, lopplummer §, kopparödla §, vanlig 
snok §, huggorm §, grönvit nattviol §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 



 Sida 90 (224)

Objekt-ID: 68 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrblandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Medelålders till äldre barrblandskog med inslag av björk och klibbal. Ställvis sumpigt 
med björnmossor och vitmossor och riklig förekomst av blodlav, ställvis torrare med blåbär, 
kvastmossor och knärot. Måttligt inslag av död ved, främst torrakor. 

Naturvårdsarter: Knärot § VU S, kattfotslav S, bittersopp S. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 



 Sida 91 (225)

Objekt-ID: 69 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Kärr, sumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Fuktstråk, myrmark och sumpskog med god förekomst av missne S. Ställvis god 
tillgång på död ved, ställvis god tillgång på klena högstubbar av björk. Fältskikt med myrlilja, ull, 
klockjung, vitag. Bäckmiljö med block och sten i öst som delvis passerar utmed en bergvägg. 

Naturvårdsarter: Missne S, revlummer §, födosöksspår av spillkråka § NT. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 92 (224)

Objekt-ID: 70 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Infrastruktur och bebyggd miljö 

Biotoper: Gräsytor 

Eventuell Natura 2000-naturtyp:  

Beskrivning: Gräs- och skogbeklädda ytor med brynmiljöer vid Borås flygplats/Viareds flygplats. 
Området är värdefullt för fågellivet. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: BOY-BS 2016. ArtDatabanken: björktrast NT, buskskvätta NT, grönfink 
EN, stare VU, strandskata NT, tofsvipa VU, trana §, törnskata §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet beskrivs i rapport BOY-BS 2016. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 93 (225)

Objekt-ID: 71 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrskog, sumpskog, skogsbäck 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Olikåldrig barrskog med grövre gran, tall och inslag av björk. Blockigt med tämligen 
god tillgång på död ved av barrträd. Botten- och fältskikt med västlig hakmossa, kammossa, vågig 
sidenmossa, blåbär. Blodlav och gammelgranslav. Barrsumpskog och ett mindre vattendrag/skogsbäck 
som är något rätat närmast Rueredssjön. Träd-, busk- och fältskikt med gran, tall, björk, al, vide, pors, 
starr, kråkklöver, frossört, kärrfibbla, bäckbräsma. I sumpskogen noterades drygt hundra plantor av 
spindelblomster på en tämligen liten yta. God förekomst av torrtallar i sumpskog med födosöksspår av 
spillkråka.  

Naturvårdsarter: Bäckbräsma S, kärrfibbla S, missne S, revlummer §, spindelblomster § S, 
spillkråka § NT spår. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: vanlig groda §. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Visst spår av skogsbruk. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 94 (224)

Objekt-ID: 72 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6270 

Beskrivning: Betesmark som betas av får. Delvis öppen betesmark med delar i en sluttning, delvis i 
klibbalskog med fältskikt med tåg och brännässlor. Spritt med ek, bok, hassel, ask, skogsalm, rönn, 
apel, lind. Stenmurar och odlingsrösen. Delvis välhävdat med arter som liten blåklocka, röllika, 
gulmåra, styvmorsviol, fyrkantig johannesört i fältskiktet. 

Naturvårdsarter: Ask EN, lind, skogsalm CR. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: Mindre lövskogparti är hugget. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 95 (225)

Objekt-ID: 73 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Myrsjö, kärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160 

Beskrivning: Liten myrsjö och fuktstråk/kärr med omgivande sumpskogar. Trädskikt med tall och 
inslag av gran och björk. Ställvis grövre gran och död ved. Fältskikt med myrlilja, klockljung, ljung, 
pors, starr, ull, vitag, vattenklöver, vit näckros, nate. 

Naturvårdsarter: Brungroda §, födosöksspår av spillkråka § NT. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: En kraftledningsgata korsar objektet. Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 96 (224)

Objekt-ID: 74 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark, damm, lövträd 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Rastplats Boråstorpet med betesmarker, damm och grova lövträd såsom lönn, ask, sälg 
och asp. Hamlad ask. 

Naturvårdsarter: Lönnlav S, ask EN. 

Tidigare dokumentation: BOY-BS 2016. ArtDatabanken: ask EN, björktrast NT, grönfink EN, 
gulsparv NT, huggorm §, liten blekspik VU S, mustaschfladdermus S, nattskärra §, nordfladdermus 
NT, rännformig brosklav VU, större brunfladdermus §, svartvit flugsnappare NT, skogsalm CR, 
vattenfladdermus §, ärtsångare NT. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet utgörs av flera naturtyper. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 97 (225)

Objekt-ID: 75 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: - 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark, lövskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Betesmarker och lövskog. Betesmark med inslag av hagtorn, ek, apel, druvfläder. 
Fältskikt med liten blåklocka, ängsvädd, åkervädd, röllika, äkta johannesört. Flera odlingsrösen och 
murar. Blockig lövskog med ek, hassel, skogslind, asp, björk, lönn. 

Naturvårdsarter: Skogslind S 

Tidigare dokumentation: Borås naturvårdsprogram klass 1. Regionalt värdefulla odlingslandskap. 
Almlav finns noterad strax intill. 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 98 (224)

Objekt-ID: 76 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betsmark 

Biotoper: Betesmark, lövskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Betesmark som betas av häst och lövskog i kanten med bland annat asp, klibbal, ek, 
ung ask EN, sälg, rönn, björk, tall, hassel, olvon. Blockigt i slänt mot vägen, mindre bäck, högstubbar 
björk. 

Naturvårdsarter: Ask EN, nötkråka NT hördes intill objektet. 

Tidigare dokumentation: Regionalt värdefulla odlingslandskap. Nordfladdermus NT, brunlångöra 
§ NT. 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 99 (225)

Objekt-ID: 77 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Skogstjärn 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Latjärnen. Skogstjärn som omges av ung barrskog med inslag av björk. Runt tjärnen 
växer vitmossa, vitag, ljung, pors, rosling, sileshår, tranbär, ull, starr, kärrsilja, klockljung. Näckrosor i 
tjärnen. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 100 (224) 

Objekt-ID: 78 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Barrblandskog med tall och gran med inslag av grövre träd, inslag av björk. Olikåldrig. 
God tillgång på död ved både liggande och stående av framförallt gran varav en del grövre 
granhögstubbar men framförallt tämligen nyligen skapad död ved. Rikligt med födosöksspår av 
spillkråka. Fältskikt med blåbär. Blodlav och gammelgranslav förekommer spritt. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Spår av skogsbruk. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 101 (225)

Objekt-ID: 79 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Skogstjärn, barrsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160 

Beskrivning: Små Kållesjöarna. Skogstjärn som omges av olikåldrig blandbarrskog med inslag av 
björk. Bäckmiljö som fortsätter in i en barrsumpskog med inslag av björk och klibbal. Inslag av död 
ved. 

Naturvårdsarter: Missne S, födosöksspår av spillkråka § NT, revlummer §. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 102 (224) 

Objekt-ID: 80 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Kärr, sumpstråk 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Kärr/sumpstråk med omgivande sumpskog. Ställvis öppet vatten med vit näckros. I 
träd-, busk- och fältskikt förekommer pors, vide, klen björk, al och tall, kaveldun, starr, högvuxet gräs, 
kärrsilja, vattenklöver, missne S, vitag, ull, sparsamt med klockljung. 

Naturvårdsarter: Missne S. Revlummer § noterades på ett flertal platser i barrskog intill objektet. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 103 (225)

Objekt-ID: 81 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Skogstjärn 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Mindre skogsstjärn omgiven av hygge och ung barrskog med inslag av björk. Ena sidan 
utgörs av en ung barrskogsplantering. Fältskikt med pors, starr, veketåg, ull, vattenklöver, klockljung, 
ljung, gul näckros. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 104 (224) 

Objekt-ID: 82 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Öppen myr, tallsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Tämligen öppen myr med tallsumpskog med inslag av björk främst i kanterna och 
mindre dungar. Lågvuxen pors, klockljung, ljung, ull, starr, tranbär, hjortron. Sydvästra delen ligger 
något lägre ner än större delen av objektet. Påverkat av dikning. 

Naturvårdsarter: Liten obestämd brungroda § noterades. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 105 (225)

Objekt-ID: 83 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Barrskog på blockig och kuperad mark. Visst inslag av grova barrträd och lågor. 
Sparsamt fältskikt, utbrett mosstäcke. Förekomst med knärot minst hundra plantor varav flertalet 
vegetativa och tre blommande som täcker en mindre yta. 

Naturvårdsarter: Knärot § VU S, spillkråka § NT spår. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 106 (224) 

Objekt-ID: 84 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark, lövträd 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9070 

Beskrivning: Kulturlandskap vid Eneslund med betesmark och gott om odlingsrösen. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Regionalt bevarandevärda odlingslandskap, ängs- och 
betesmarksinventeringen. 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: Objektet anges i rapport BOY-BS 2016. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 107 (225)

Objekt-ID: 85 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Olikåldrig barrskog på kuperad och blockig mark. Sparsamt fältskikt, utbrett 
mosstäcke. Rikligt med stående och liggande barrved. Flera träd med hänglavar. 

Naturvårdsarter: Spillkråka § NT spår. 

Tidigare dokumentation: Regionalt bevarandevärda odlingslandskap. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Spår av skogsbruk. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 108 (224) 

Objekt-ID: 86 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Skogstjärn 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Stora Ringtjärn. Omges av tallbeklädd mosse. Runt och i tjärnen förekommer bland 
annat näckrosor, pors, högvuxet gräs, klockljung, tranbär, blåbär, lingon, hjorton, klen björk. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 109 (225)

Objekt-ID: 87 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Skogstjärn 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Smulingtjärn. Omges av tallskog och talldominerad mosseskog med inslag av gran och 
björk. I och runt tjärnen finns gul och vit näckros, pors, vitag, högvuxet gräs, klockljung, kråkbär med 
mera. En knipa och tre gräsänder noterades vid fältbesök. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 110 (224) 

Objekt-ID: 88 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Öppen myr, tallsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Tämligen stor myr med öppna delar i mitten och med tallsumpskog främst i kanterna 
med inslag av yngre björk. Fältskikt med ljung, klockljung, ull, hjorton, sileshår, blåbär. Tuvigt. 
Tämligen gott om låga knotiga tallar och solbelysta torrtallar 

Naturvårdsarter: Tre små brungrodor §. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 111 (225)

Objekt-ID: 89 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Skogstjärn 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Bredatjärn. Omges av ung barrskog med inslag av björk främst närmast tjärnen. Runt 
växer björnmossa, vitmossa, ull, högtvuxet starr, tranbär, hjortron, lingon, ljung, blåbär. Mindre 
vassrugge. Näckrosor i tjärnen. Två knipor noterades. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 112 (224) 

Objekt-ID: 90 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Skogstjärn 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Mindre skogstjärn omgivet av hygge och barrskog vilken domineras av tall med inslag 
av björk och gran. Närmast och i tjärnen förekommer näckrosor, vattenköver, starr, ull, vitag, pors, 
klockljung. Knipa och kricka NT sågs i tjärnen. 

Naturvårdsarter: Sex stycken krickor NT i tjärnen. Spillkråka § NT hördes i kanten av objektet. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 113 (225)

Objekt-ID: 91 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövsumpskog, strandmiljöer utmed Sörån 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9080 

Beskrivning: Objeket utgörs av strandnära områden runt Sörån, främst av lövsumpskog som 
domnieras av klibbal med inslag av andra träslag som hägg och asp. Högstubbe klibbal med hål av 
hackspett noterades. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: BOY-BS 2016 

Områdesskydd: Strandskydd 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 114 (224) 

Objekt-ID: 92 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: - 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Myr, sumpskog, småvatten 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160 

Beskrivning: Myr med sumpskog i kanten med gran, tall och björk. Mindre brant och ställvis 
förekomst av lågor och högstubbar. Öppen vattenspegel där vitag och kallgräs växer intill. Trollsländor 
och flicksländor flög vid vattnet vid fältbesök. Fältskikt med klockljung, tranbär, sileshår, ull, lingon, 
blåbär, hjortron. 

Naturvårdsarter: Spillkråka § NT spår. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 115 (225)

Objekt-ID: 93 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Kärr, myrmark, sumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Myrmark, kärr och sumpskog med gran, tall och björk. Mindre dike/bäck förbinder två 
delområden. Fältskikt med vattenklöver, missne, starr, kråkklöver, högörter. 

Naturvårdsarter: Missne S, spillkråka § NT spår. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: lopplummer §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Delar av området används för aktiviteter med klättring högt upp i träd. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 116 (224) 

Objekt-ID: 94 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Öppen myr, småvatten, tallbeklädd myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160, 91D0 

Beskrivning: Öppen myr med liten vattenspegel. Tallbeklädd myr med inslag av björk. Fältskikt med 
ris, starr, sileshår, tranbär, hjortron. En del torrtallar förekommer. 

Naturvårdsarter: Missne S. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: En nyckelbiotop och objekt med naturvärde finns intill. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 117 (225)

Objekt-ID: 95 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Betesmark som betas av både häst och nötdjur. Stort antal odlingsrösen och flera 
stenmurar. Öppna hällar och välhävdade partier finns men även partier med tuvor och tåg. Lövinslag 
med asp, björk, apel, sälg, lönn, lind, ask och ek. Enstaka grov lind och sälg med hänglav. Fältskikt 
med svinrot NT, liten blåklocka, daggkåpa, svartkämpar, johannesört, röllika. 

Naturvårdsarter: Svinrot NT, björktrast NT, lind, ask EN. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: svinrot NT, slåttergubbe VU, ask EN. 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 118 (224) 

Objekt-ID: 96 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Skogstjärn, öppen myr, tallbeklädd myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160, 91D0 

Beskrivning: Mindre tjärn och myr som är delvis öppen och delvis tallbeklädd. Spritt med 
klockljung. I fältskiktet även ljung, tranbär, hjortron, ull, starr, rosling och kallgräs. 

Naturvårdsarter: Brungroda §. 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet korsas av en asfaltsväg. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 119 (225)

Objekt-ID: 97 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Barrskog med tall och gran, inslag av björk. God tillgång på död ved. Blockigt och 
tämligen kuperat. Inslag av grövre gran och flerstammiga träd. En brant finns ner mot myrmark. 

Naturvårdsarter: Brandticka S, födosöksspår av spillkråka § NT. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 120 (224) 

Objekt-ID: 98 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Skogstjärn 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Lomtjärn. Mindre sjö omgiven av barrskog, främst tall med inslag av björk närmast 
tjärnen. Omges av myrmark med pors, myrlilja, vattenklöver. Vattenvegetationen utgörs av näckrosor 
och nate. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 121 (225)

Objekt-ID: 99 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Kraftigt rensat vattendrag med block och sten. En träkonstruktion finns i vattendraget. 
Kantas av blandskog med gran, björk, asp, rönn, klibbal. Ena sidan utgörs av ung 
produktionsgranskog och delar kantas av hygge. 

Naturvårdsarter: Lopplummer § i kanten. 

Tidigare dokumentation: VISS, BOY-BS 2016, fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. Klassning kan variera i vattendraget 
och avser sträckan inom inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 122 (224) 

Objekt-ID: 100 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Sumpskog, sumpstråk, myrmark 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Sumpskog, sumpstråk och myrmark i barrskog med gran och tall med inslag av björk. 
Ställvis rikligt med missne S. Inslag av grov gran och klibbal med antydan till socklar. Relativt 
sparsamt med död ved. 

Naturvårdsarter: Missne S, kambräken S, revlummer §, lopplummer §, vanlig padda §, 
födosöksspår av spillkråka § NT. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 123 (225)

Objekt-ID: 101 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Kärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Kärr med högvuxet gräs, starr, vattenklöver, kråkklöver, kärrsilja, myrlilja, vitag, låga 
lövträd av björk, vide och enstaka al. Kantas av barrskog och sumpskogar. 

Naturvårdsarter: Missne S. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: spindelblomster § S, korallrot § S och borsttåg NT finns 
rapporterat strax intill. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 124 (224) 

Objekt-ID: 102 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Öppen myr, tallbeklädd myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 91D0 

Beskrivning: Öppen och tallbeklädd myr. Fältskikt med myrlilja, klockljung, blåbär, ljung, lingon, 
hjortron, rosling, ull, starr, vattenklöver, tranbär, sileshår. Mindre del sumpskog med tall, gran, björk, 
vide. 

Naturvårdsarter: Brungroda § §, spillkråka § NT, trana § hördes. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: En nyckelbiotop finns söder om objektet med fynd av norsk näverlav VU S. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 125 (225)

Objekt-ID: 103 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Kärr, barrsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Kärr, sumpstråk och sumpskog som omges av barrskog med inslag av björk, vide och 
asp närmast kanten. Fältskikt med vattenklöver, missne S, starr, fräken, pors, tranbär med mera. 
Barrsumpskog olikåldrig med inslag av triviallöv. Bäck fortsätter. 

Naturvårdsarter: Trolig åkergroda §, missne S, revlummer §. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: strax intill objektet finns tidigare fynd av granspira NT 
och borsttåg NT. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 126 (224) 

Objekt-ID: 104 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrdominerad blandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Barrdominerad blandskog med gran, tall, asp, björk, rönn. Död ved i olika 
nedbrytningsstadier av barr- och lövträd. Både frisk mark och sumpskog. Ett mindre vattendrag rinner 
igenom, lugnflytande med igelknopp, kabbeleka och hultbräken utlängs stranden. En nordvänd 
bergsbrant finns i objektet. 

Naturvårdsarter: Vanlig padda §, lopplummer §, rävticka S, födodöksspår spillkråka § NT. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: Backsippa VU, svinrot NT, revlummer §, borsttåg NT, 
backtimjan NT, ask EN (rör snarare torpläge). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 127 (225)

Objekt-ID: 105 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Mindre sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Mindre sjö som omges av barrskog med inslag av björk. En kraftledningsgata sträcker 
sig över sjön. Vattenklöver, pors, vit näckros, tranbär, starr. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. ArtDatabanken: brunag NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 128 (224) 

Objekt-ID: 106 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Skogsstjärn, kärr, sumpskog, barrskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160, 9010 

Beskrivning: Varierat objekt med mindre sjö, sumpskog, myrmark och barrskog. Runt sjön finns 
klockljung, kallgräs och ställvis utbrett med missne. Död ved förekommer i kanterna och vanligt 
förekommande signalarter med lågt signalvärde i denna del av landet som blåmossa, vågig 
sidenmossa, västlig hakmossa och stor revmossa. Delar av objektet utgörs av olikåldrig barrskog med 
tall och gran samt inslag av björk. Block förekommer, fältskikt med blåbär. Myrmark delvis 
tallbeklädd, ställvis gott om klockljung och ett mindre område med revlummer. Utmed ena myrkanten 
står en del torrtallar varav några hade kolad bas där mörk kolflarnlav NT S noterades på en tallbas. 

Naturvårdsarter: Mörk kolflarnlav NT S, missne S, vanlig padda §, revlummer §, spillkråka § NT 
spår. 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 129 (225)

Objekt-ID: 107 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Skogsstjärn, myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Skogstjärn och myrmark med stående vatten. Träd- och buskskikt med tall, björk, 
gran, pors, vide. En del klena högstubbar och lågor förekommer. Kuperat i kanter med lodytor och 
överhäng. Ställvis gott om missne. Fältskikt med kallgräs, starr, ljung, klockljung, tranbär, hjortron, 
lingon, blåbär, sileshår, vitag. Gul näckros i tjärnen. I kanterna finns vanligt förekommande 
signalarter med lågt signalvärde i denna del av landet som stor revmossa, vågig sidenmossa, västlig 
hakmossa och gammelgranslav.  

Naturvårdsarter: Vanlig padda §, missne S, revlummer §, spillkråka § NT spår. 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 130 (224) 

Objekt-ID: 108 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Öppen myr, barrsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Öppen myr med lite klena men flera knotiga äldre tallar i kanten. Fältskikt med 
klockljung, ljung, sileshår. Barrsumpskog i sydväst med inslag av björk. Blodlav och gammelgranslav i 
sumpskogen. 

Naturvårdsarter: Missne S, spillkråka § NT spår. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 131 (225)

Objekt-ID: 109 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Tallbeklädd myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 91D0 

Beskrivning: Tallbeklädd myrmark. Tämligen igenvuxen med tall, ung björk och pors. En del 
knotiga äldre tallar förekommer och solbelysta torrträd av tall. Ställvis förekommer mindre 
vattenspeglar. Fältskikt med vitag, klockljung, myrlilja, tranbär, ull, hjorton, kråkbär. 

Naturvårdsarter: Vanlig padda §, revlummer §. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Påverkat av dikning. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 132 (224) 

Objekt-ID: 110 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrskog, sumpskog, öppen myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010, 7140 

Beskrivning: Olikåldrig barrskog med fuktstråk och barrsumpskog. Granskog med inslag av tall och 
björk. Fuktstråk med björnmossa, vitmossa och tämligen god förekomst av död ved där vedticka 
noterades. Lite block och småkuperad mark. Luckig barrsumpskog med ljusinsläpp. Mindre område 
utgörs av en öppen myr med klockljung och myrlilja. 

Naturvårdsarter: Vedticka S, kopparödla §, spillkråka § NT spår. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 133 (225)

Objekt-ID: 111 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Park och trädgård 

Biotoper: Torpmiljö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Backaryd södra, gammalt torpläge. Spritt med sälg, björk, tall, lönn, ask EN, rönn, 
hägg, gran varav en del grövre träd och flera med hänglav. Grov sälg. Fältskikt med backnejlika, 
åkervädd, ängsvädd, blåmunkar, gökärt, gulsporre, gulvial, liten blåklocka, färgkulla mm. Rasbrant 
med asp och grov gran där fällmossa och bårdlav noterades.  

Naturvårdsarter: Fällmossa S, bårdlav S, ask EN. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: vårstarr NT, backsippa VU, svinrot NT, korallrot § S, 
gullviva §, backtimjan NT. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: En del invasiva arter som blomsterlupin, kanadensiskt gullris, spirea och snöbär 
förekommer. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 Sida 134 (224) 

Objekt-ID: 112 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Gransumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Gransumpskog med inslag av björk, al, enstaka tall och ung bok och rönn. Mindre 
skogsbäck. Bottenskikt med vitmossa, björnmossa, västlig hakmossa, kransmossa, blåmossa, vågig 
sidenmossa. Fältskikt med starr däribland skärmstarr, vattenklöver, kråkklöver, pyrola, kabbleka. 
Friskare mark med blåbär, lingon, klockljung, hultbräken, kambräken. Gammelgranslav och blodlav 
spritt. 

Naturvårdsarter: Skärmstarr S, kambräken S, revlummer §, spillkråka § NT spår. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 


