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Bilaga 1 Kartor Naturmiljö – Utökad förklaring 

Klassning av naturområden 
I syfte att ge en överblick över hela områdets naturvärden så har en ansats gjorts att överföra samtliga 

kända utpekade naturvärden till en naturvärdesklass enligt ”svensk standard för 

naturvärdesinventering”. Resultatet ska tolkas med försiktighet då det är en tämligen grov 

omvandling. Den omvandling som gjorts har i stora drag baserats på förslagen i ”svensk standard för 

naturvärdesinventering”, vad gäller vilken naturvärdesklass olika utpekade naturvärden bör motsvara.  

Vad gäller sumpskogar så har de ofta skiftande naturvärdeskvalité och dessa har bedömts motsvara 

naturvärdesklass 4. Det bör dock nämnas att det är en konservativ bedömning och att det troligen kan 

finnas sumpskogar i området som har högre naturvärdesklass än så. Vad gäller riksintresse för 

naturvård och landskapsobjekt så är detta ofta större områden som innehåller skiftande naturvärden. 

Dessa har bedömts motsvara naturvärdesklass 4, men när man tolkar figuren bör man vara medveten 

om att det inom dessa områden troligen finns delområden med högre naturvärden (naturvärdesklass 

1–3).   

Även områden utanför själva utredningsområdet visas i kartan, för att ge en överblick även över 

omgivande landskap. Som källor har använts befintlig kunskap om naturvärdesobjekt som inhämtats 

från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, de olika kommunernas naturvårdsprogram samt 

Skogsstyrelsen.  

I tabellen har ett försök gjorts att utifrån kända värden omvandla dem till en naturvärdesklass, för 

översiktlig visualisering på kartan.  

Uppskattad naturvärdesklass Utpekade naturvärdesobjekt 

Naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde) Nationalpark, naturreservat, Natura-2000, 

kommunala naturvårdsobjekt klass 1 

Naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) Nyckelbiotop, naturvårdsavtal, 

biotopskydd, våtmarksinventeringen klass 

1, djur- och växtskydd, kommunala 

naturvårdsobjekt klass 2 

Naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde)  Skogliga naturvärden, ängs- och 

betesmarker, våtmarksinventeringen klass 

2, kommunala naturvårdsobjekt klass 3 

Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) Sumpskog, riksintresse naturvård, 

våtmarksinventering klass 3-4, 

landskapsobjekt 

 

 

 



Klassning av naturvärdesinventerade områden 
Naturvärdesinventeringen (NVI) på fältnivå har skett enligt Standard för Svensk 

Naturvärdesinventering (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning enligt svensk 

standard SS 199000: 2014. 

Inför fältinventeringen var det nödvändigt att göra en prioritering av vilka områden som skulle 

besökas i fält. Naturvärdesbedömningen på fältnivå gjordes därmed som ett komplement till 

naturvärdesinventeringen på förstudienivå (skrivbordsstudie över kända naturvärden). Prioriteringen 

gjordes utifrån fältinventeringens syfte, vilket var att komplettera befintlig och dokumenterad kunskap 

om naturmiljön i området. Redan bedömda områden som naturreservat och biotopskydd prioriterades 

därför bort och dessa beskrivs istället i förstudien där befintlig kunskap redovisas. Flera kommuner 

har även gjort egna inventeringar och redovisat de identifierade naturvärdesobjekten i 

naturvårdsprogram. Eftersom inventeringens syfte var att utgöra underlag för val av 

lokaliseringsalternativ prioriterades även områden bort där det är mycket osannolikt att järnvägen 

kommer att dras, t.ex genom tätorter eller över större sjöar. Vattendrag inventerades inte i detta läge 

eftersom kunskap finns om de större vattendragen och att de mindre vattendragen bedömdes vara mer 

prioriterade att detaljinventera i ett senare skede när lokaliseringsalternativ tagits fram. De objekt som 

valdes ut för fältbesök var i första hand sådana där det fanns skäl att anta att naturvärdena var höga, 

men där det saknas tillräcklig information om naturmiljön.  

För att identifiera lämpliga inventeringsobjekt gjordes en tolkning av satellitbilder, marktäckedata och 

topografiska kartor. Flygbildstolkningen fokuserade på att hitta äldre skogsbestånd, ängs- och 

betesmarker, mosaiklandskap, sumpskogar och våtmarker. Sammanlagt hittades 82 objekt som 

prioriterades inför fältinventeringen. Vid fältinventeringen användes nivån översikt, vilket innebär att 

avgränsning och naturvärdesbedömning har utförts på objekt med en yta på 1 hektar eller mer, och 

som kan antas vara av betydelse för biologisk mångfald. Linjeformade objekt kan, enligt standarden, 

avgränsas om de har en längd på 100 meter eller mer, eller en bredd på 2 meter eller mer.  

De identifierade naturvärdesobjekten som hyste naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde), 2 (högt 

naturvärde), 3 (påtagligt naturvärde) visas på kartan. Områdena besöktes i fält under oktober och 

november 2019. Bedömningarna grundar sig på slutsatserna från fältbesöken samt annan 

kunskapssammanställning.  

Av de identifierade objekten bedömdes: 

• 3 objekt hysa högsta naturvärde (naturvärdesklass 1) 

• 12 områden hysa högt naturvärde (naturvärdesklass 2) 

• 56 objekt hysa påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) 

 

 

 

 

 

Viktiga fågellokaler från urvalsstudie genom artportalen 



I förstudien har tagits fram de viktigaste fågellokalerna i utredningsområdet samt en undersökning av 

rastplatser för gäss, vilka redovisas i kartan. Ingen fältinventering av häckfågellokaler har gjorts ännu i 

projektet utan komplettering med studier i fält kommer att ske fältsäsongen 2020. 

Ett uttag från artportalen för rödlistade fåglar och fåglar som ingår i EU:s fågeldirektiv gjordes initialt 

för att få en översiktlig bild över rastande och häckande fåglar i utredningsområdet. Dessutom 

sammanställdes information från lokala ornitologer och tillgänglig information i boken Skånsk 

Skådarguide. Information om skyddade arter har inhämtats men presenteras av sekretesskäl inte i 

samrådsunderlaget.   

Det urval av fågellokaler som presenteras ska inte ses som ett försök att fastställa alla fågellokaler med 

rödlistade arter som finns inom själva utredningsområdet, det skulle bli för många och vara svårt att 

överblicka i detta skede. I kartan visas dock ett urval av de viktigaste fågellokalerna inom 

utredningsområdet. För varje lokal har tagits fram en kort beskrivning, vilka rödlistade arter som 

regelbundet bedöms häcka, vilka andra fåglar av intresse som förekommer samt övrig information 

som kan vara till nytta för projektet.  

Urvalet av viktiga höstrastlokaler där gäss uppehåller sig en längre eller kortare tid har skett via 

artportalen och via kontakter med ansvarig för tidigare gåsinventeringar i Skåne. I området mellan 

Lund och Ringsjöarna har gåsinventeringar utförts under 40 år så det finns god kunskap om 

rastlokaler i detta område. Förekomsten av gäss i skånska marker har granskats noggrant vid dessa 

tidigare inventeringar. En kompletterande fältinventering av höstrastlokaler i området norr om 

Ringsjöarna utfördes i projektet hösten 2020 utan att fler viktiga rastlokaler identifierades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fladdermusinventering 
Det finns sedan tidigare ett stort antal registrerade observationer av fladdermöss inom 

utredningsområdet. Mellan år 2000 och 2020 har det rapporterats in mer än 2 100 observationer av 

samtliga 19, för Sverige kända, arter. Dessa redovisas som punkter i figuren, utan att ta hänsyn till de 

inbördes arternas sällsynthet. Tanken med detta är att ge en översiktlig bild över var i landskapet det 

tidigare påträffats och rapporterats många fladdermusobservationer. Fladdermöss är dock rörliga och 

det finns utan tvivel även hittills okända lokaler, vilket även fältinventeringen inom detta projekt 

visade.   

Utöver informationen från artportalen har även en fladdermusinventering gjorts i fält under 

sommaren 2019. Som grund för urval av inventeringsområden gjordes två förberedande 

skrivbordsstudier våren 2020. Påföljande fältundersökning gjordes genom att placera ut 

inspelningsboxar under juli och augusti, dvs två tillfällen för varje lokal.  

Vid undersökningen påträffades 15 fladdermusarter av vilka sex arter är rödlistade enligt 2015 års 

rödlista och en art, större musöra, har kategori ej tillämplig (NA). Till de rödlistade arterna hör: 

barbastell (VU), sydfladdermus (EN), dammfladdermus (EN), fransfladdermus (VU), mindre 

brunfladdermus (CR) och sydpipistrell (CR). Nordfladdermus är den vanligast förekommande arten 

(mätt i antalet registreringar) under tidigare delen av juli men dvärgpipistrell är vanligare under andra 

hälften av undersökningsperioden. 

I figuren visas, förutom tidigare fladdermusobservationer, även de 48 undersökta inventeringsrutorna 

vilka var 500 x 500 meter. En ansats har gjorts att tolka resultatet från inventeringen genom att ge de 

olika rutorna olika färg, vilka är tänkta att översiktligt gradera de olika rutornas värde som miljö för 

fladdermöss. Tolkningen har gjorts av biologer på Sweco utifrån Ecocoms rapport. 

I rutor med gul färg noterades ingen rödlistad art och mindre än 5 arter av fladdermöss. I rutor med 

orange färg noterades 6–10 arter och/eller 1–2 rödlistade arter. I rutor med röd färg noterades fler än 

10 arter och/eller mer än 2 rödlistade arter.  

Tillsammans med tidigare observationer från artportalen har sedan kluster markerats, som utifrån 

denna undersökning ser ut att vara särskilt viktiga områden för fladdermöss inom utredningsområdet. 

Totalt identifierades 17 kluster som bedöms vara särskilt viktiga områden för fladdermöss. 

Trots att tillgången på data är förhållandevis god från utredningsområdet är det viktigt att vara 

medveten om att såväl befintligt data som data insamlat under sommaren 2019 endast ger en mycket 

översiktlig bild av fladdermusfaunan inom utredningsområdet. Befintligt data visar mer i vilka 

områden som fladdermöss eftersökts än var det de facto finns fladdermöss. Att fladdermöss noterades 

i samtliga av de 48 undersökta rutorna indikerar att de är väl spridda i landskapet och finns med stor 

säkerhet även i områden som inte ingått i denna undersökning.  

 

 

  



Bilaga 2 Kartor Naturmiljö – Klassning av naturvärdesobjekt 
 

Naturvärdesobjekt 1:1 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre bokskog med allmänt förekommande 
stammar med små håligheter. Döda stammar saknas i stort sett. 
Här finns också inslag av små undertrycka bokar med många 
håligheter och dessa hyser en rik kryptogamflora med bland 
annat bokvårtlav, bokkantlav, platt fjädermossa och jaguarfläck. 

 

Naturvärdesobjekt 1:2 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av trädklädd betesmark med ek i trädskiktet och 
medinslag av öppna partier som till stor del varit plöjda men som 
kommit att återfå prägel av naturbetesmark med mager grässvål 
och tuvighet. Ekarna är ganska grova men ändå inte långt över 
100 år. Samma ålder har också några björkar och 
hasselbuketter. Vid basen på en av björkarna påträffades den 
sällsynta kryddtofsskivlingen. I fältskiktet finns inslag av några 
hävdgynnade örter som liten blåklocka och gulmåra. 

 

Naturvärdesobjekt 1:3 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av en i huvudsak glest trädklädd betesmark där 
2 ekar är riktigt gamla och grova. Ett drygt 10-tal närar sig den 
ålder då arter börjar etablera sig på trädens bark. Fältskiktet är 
vid inventeringstillfället välbetat men starkt påverkat av gödning. 
På de äldsta ekarna växer några rödlistade lavar, bland annat 
hjälmbrosklav och liten sönderfallslav. 

 

Naturvärdesobjekt 1:4 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 1 - Högsta naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av ett par kullar bevuxna med riktigt gamla ekar, 
bokar och avenbokar. Flera av träden är hålträd och flera av 
dem hyser rödlistade lavar. I området finns flera gamla 
skyttevärn. 

 

Naturvärdesobjekt 1:5 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre bokskog med allmänt förekommande 
äldre bokar, ofta med håligheter, samt enstaka gammal ek, 
klibbal och björk. Marken är överlag bördig och träden storvuxna 
även om magrare partier finns uppe på moränkullar vilka ger 
området sin mjukt böljande karaktär. Här finns en rad intressanta 



arter bland kryptogamerna, bland annat enstaka bokvårtlav och 
skarp rökriska. Gamla bokar med hål utgör de viktigaste 
elementen i objektet. 

 

Naturvärdesobjekt 1:6 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av gammal bokskog belägen i nordsluttning. I 
trädskiktet förekommer sparsamt med gamla ihåliga bokar men i 
den brantare delen förekommer de tämligen allmänt. här finns 
och allmänt med högstubbar och torrträd, men bara lite färskare. 
Äldre död ved saknas. Områdets äldre bokar hyser en rik 
lavflora. 

 

Naturvärdesobjekt 1:7 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av bokskog med inslag av gamla ihåliga bokar 
och avenbokar längs en forsande större bäck. Här är 
luftfuktigheten hög och det finns en rad naturvårdsarter bland 
mossor och lavar. Nämnas kan bokvårtlav, bokkantlav, sydlig 
kvastmossa och västlig husmossa. I den östra delen finns också 
några små källkärr med skärmstarr och strutbräken. 

 

Naturvärdesobjekt 1:8 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av en lövskog som är cirka 100 år. I öster 
domineras den helt av klibbal och i väster av bok. I den östra 
delen finns flera källflöden som tränger fram ur marken. Här 
växer bland annat skärmstarr och gullpudra. På socklar och 
stenar finns västlig hakmossa och västlig husmossa. I 
bokskogen finns lite grövre och äldre träd främst vid brynet mot 
åkern. På marken växer bland annat lömsk flugsvamp. 

 

Naturvärdesobjekt 1:9 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av gammal bokskog med inslag av enstaka 
gamla ekar, belägen på och kring en bergknalle med branter i 
flera olika väderstreck. På de äldsta träden växer bland annat 
bokvårtlav och bokkantlav. Här finns ett antal hålträd. 

 

Naturvärdesobjekt 2:1 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet består av en mosaik av öppna och trädklädda 
betesmarker. Den öppna betesmarken utgörs av tidigare 
åkermark. De högsta naturvärdena finns i de trädklädda 



betesmarkerna med ek. Den största trädklädda betesmarken 
ligger i norr. I en blockrik sluttning står ett glest trädskikt av ekar. 
De flesta bedöms vara under 100 år och precis i början av det 
stadie där de blir värdefulla livsmiljöer för bland annat 
vedlevande insekter. Döda grova grenar och begynnande 
håligheter samt i något fall savflöde är värdefulla substrat. De 
äldsta ekarna står vid stenmuren i södra kanten. I västra kanten 
av stenmuren står en ek med stamdiameter över en meter och 
med grovsprucken bark. Uppskattningsvis är eken kring 200 år. I 
söder finns en flik med trädklädd betesmark i en sluttning. 
Ekarna är även här uppåt 100 år och påfallande ofta 
flerstammiga från basen. Många har gnagskador av hästar vid 
stambasen.  
 
Flera spärrgreniga ekar står också i det stråk av lövträd som går 
tvärs över betesmarken. I östra kanten står en halvdöd grov ek 
som är angripen av honungsskivling. På omkring 6 meters höjd 
finns flera fruktkroppar av ekticka samt hackspettshål. Centralt i 
området står medelålders till äldre klibbal i blöt till fuktig mark. 
Ett dike/surdråg går genom området.  
 
Stenmurar är karaktäristika inslag i området och i nordvästra 
kanten står en askallé. Bland askarna här och på andra ställen i 
betesmarken finns grövre exemplar med håligheter. Det finns 
även döda askar i form av högstubbar i allén. Områdets öppna 
partier har till stor del varit uppodlade och har trivial 
gräsmarksflora. Även i trädbärande delar är floran trivial. Ett 
mindre område vid bygdegården ligger utanför hägnet. 

 

Naturvärdesobjekt 2:2 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av bokskog på småkullig morän. Trädskiktet är i 
100 årsåldern och är gallrad men med tämligen allmänt av äldre 
träd kvar. Marken är medelrik vilket gör att det finns både rikare 
och magrare fläckar. I beståndet finns enstaka gammal 
bokhögstubbe och ek av särskilt värde. 

 

Naturvärdesobjekt 2:3 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av en större betesmark där delar varit 
uppodlade. Det är gott om stenmurar och odlingsrösen i området 
och de är inte fullständigt kartlagda. På de lägst liggande gamla 
åkrarna är gräsmarksfloran tydligt utarmad av gödsling, men i 
högre och steniga delar finns lite mindre näringsrik mark och en 
mer varierad flora med bland annat gökärt, ljung, liten blåklocka, 
ärenpris och gul vaxskivling. Bitvis ett buskskikt av nypon, slån 
och hassel. I området finns några ekhagsdungar med 
uppskattningsvis 70-årig ek. 

 

Naturvärdesobjekt 3:1 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 



Beskrivning Objektet utgörs av ett bestånd med glest stående grova bokar 
på två intilliggande moränkullar. Ålder på träden uppskattas till 
cirka 120 år. I objektet finns sparsamt med grova högstubbar 
och lågor, dessa hyser flera rödlistade och sällsynta vedsvampar 
och lavar. I ett gammalt savflöde på en bokstam växer också 
den sällsynta alléägglaven. 

 

Naturvärdesobjekt 3:2 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av bokskog med inslag av klibbalsumpskog i 
några små sänkor. Trädskiktet är drygt 100 år med ytterst få 
äldre träd. beståndet är också glest till följd av gallringar. I 
beståndet finns död ved i form av grova lågor och högstubbar i 
måttlig mängd. Tätast i en sänka i väster. Objektet hyser bland 
annat sydlig sotticka och populationer av vedlavklubba och 
jättesvampmal. 

 

Naturvärdesobjekt 3:3 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av i stort sett ren, utan insalg av andra trädarter, 
bokskog i 100-årsåldern. Beståndet är välskött och gallrat och 
träden förefaller likåldriga. Särskilt i den västra delen finns inslag 
av högstubbar och lågor av lite grövre träd. Här finns också ett 
par rödlistade arter på veden, bland annat vedlavklubba och 
sydlig sotticka. 

 

Naturvärdesobjekt 3:4 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av ett litet öppet fattigt till intermediärt kärr. I 
fältskiktet finns rikligt med kråkklöver och bottenskiktet 
domineras helt av vitmossor. Området är sannolikt hydrologiskt 
påverkat men ändå ordentligt blött. 

 

Naturvärdesobjekt 4:1 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av medelålders bokskog, med viss 
åldersvariation mellan olika delar av området. Skogen är överlag 
enskiktad och i delar nyligen röjd. I mindre delar finns ett skikt av 
bokföryngring. Spritt i beståndet finns enstaka äldre bokar och 
död ved i form av högstubbar och lågor av bok. På en boklåga 
och en högstubbe noterades den rödlistade koralltaggsvampen. 
De äldsta träden står i nordöstra delen. Här i en bergbrant finns 
inslag av senvuxna träd. I väster står äldre klibbal kring en liten 
bäck. 
 
Objektet ingår i ett större område med bokskog där gränserna 
mellan områden med olika naturvärden är svår att dra. 
Avgränsningarna ska därför inte betraktas som strikta och 



naturvärdet för helheten är större än för de enskilda delarna. 
Enstaka fynd av rödlistade vedsvampar i trakten ger en 
indikation på områdets potential att hysa höga naturvärden 
knutna till bokskog. En lokal värdetrakt för bokskog skulle 
exempelvis kunna rymma bokskogarna sydost om Påbro, 
bokskogen öster och söder om Stenbrohusen samt 
Göingeåsens naturreservat i väster. 

 

Naturvärdesobjekt 4:2 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av bokskog och blandskog av bok och tall med 
inslag av vårtbjörk. Det är en äldre och olikåldrig skog. Bokarna 
är ofta flerstammiga från basen och vanligen inte påtagligt 
grova. Ett sparsamt inslag av gamla grova bokar från en äldre 
trädgeneration ger området karaktär. I flera fall har grova grenar 
och stamdelar fallit ner och skapat såväl död ved på marken 
som i trädet. På död bok växer en artrik svampflora där den 
rödlistade sydlig sotticka noterades. Död ved av alla trädslag 
förekommer sparsamt till tämligen allmänt i området. Några 
bokar har spår av hamling. 
 
Tallarna är gamla och börjar nå kronmognad, enstaka tallar är 
grövre än flertalet och har grovgrenig kronor. Vårtbjörkarna är i 
allmänhet äldre och har ett ursprung i en mer öppen skog. 
Skogen är idag tät och endast bok föryngras i viss omfattning. 
 
Området är flackt. Fältskikt domineras av blåbärsris eller saknas. 
Här finns spår av tidigare användning som militärt 
övningsområde. 

 

Naturvärdesobjekt 4:3 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av medelålders bokskog. Skogen är enskiktad. 
Spritt i beståndet finns enstaka äldre bokar och död ved i form 
av högstubbar och lågor av bok. På ett par ställen i området 
finns ett inslag av gamla tallar tillsammans med bokarna. 
Åtminstone två av tallarna har skador från blixten. Ett par mindre 
bestånd av klibbal finns i området. 
 
Objektet ingår i ett större område med bokskog där gränserna 
mellan områden med olika naturvärden är svår att dra. 
Avgränsningarna ska därför inte betraktas som strikta och 
naturvärdet för helheten är större än för de enskilda delarna. 
Enstaka fynd av rödlistade vedsvampar i trakten ger en 
indikation på områdets potential att hysa höga naturvärden 
knutna till bokskog. En lokal värdetrakt för bokskog skulle 
exempelvis kunna rymma bokskogarna sydost om Påbro, 
bokskogen öster och söder om Stenbrohusen samt så ligger 
Göingeåsens naturreservat i väster 

 

Naturvärdesobjekt 4:4 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 



Beskrivning Objektet utgörs av bokskog med några stråk som domineras av 
ek. Åldern på det trädskiktet uppskattades till cirka 110 till 140 
år. De bokdominerade delarna är glesa och skogen ger ett 
enskiktat och städat intryck medan de små ekdominerade 
delarna istället är täta och fullskiktade. Det finns rikligt med 
bokar med små savande hål vilket indikerar att träden har 
innanröta, något som är värdefullt för insekter, svampar och 
lavar. Naturvårdsarterna i beståndet är relativt få och framförallt 
bara påträffade som enstaka exemplar. Mest intressanta av 
dessa är nog finporing och orangepudrad klotterlav. 

 

Naturvärdesobjekt 4:5 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Sluten bokskog på moränkullar i västsluttning. Bokskogen är 
medelålders till äldre. Enstaka träd är grova och bedöms vara 
över 100 år. Skogen är flerskiktad och helt dominerad av bok. I 
området finns enstaka grova högstubbar och lågor av bok. 
Fältskiktet är svagt utvecklat på grund av områdets slutenhet. 
 
Objektet utgörs av ett gammalt Domänreservat. Området ligger 
utanför flygbildstolkat område och är därför bara inventerat 
mycket översiktligt. 

 

Naturvärdesobjekt 4:6 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet består av en gles bokskog, där stora delar är i olika 
stadier av föryngring. Äldre träd har lämnats i varierad 
omfattning. Bland de äldre träden finns träd med basala 
stamskador, brutna toppar, liksom spridda ringbarkade träd och 
enstaka grova boklågor. 
 
I västra delen är det mer slutet. I södra spetsen ett område med 
inslag av ek och grov tall på hedartad mark, en rest av en äldre 
typ av utmarksskog. Även i norra spetsen mycket björk och tall. 
Ett par små alkärr i sänkor. Marken utgörs av blockig morän. 
Fältskiktet är hedartad och spritt finns partier med blåbärsris. I 
området hittades blodsopp. 
 
Området utgörs till största delen av produktionsskog, men det 
äldre trädskiktet inklusive sparade hänsynsträd och ringbarkade 
träd skapar många värdefulla livsmiljöer för bland annat 
vedlevande insekter. Objektet ingår i ett större område med 
bokskog där gränserna mellan områden med olika naturvärden 
är svår att dra. Avgränsningarna ska därför inte betraktas som 
strikta och naturvärdet för helheten är större än för de enskilda 
delarna. Enstaka fynd av rödlistade vedsvampar i trakten ger en 
indikation på områdets potential att hysa höga naturvärden 
knutna till bokskog. En lokal värdetrakt för bokskog skulle 
exempelvis kunna rymma bokskogarna sydost om Påbro, 
bokskogen öster och söder om Stenbrohusen samt så ligger 
Göingeåsens naturreservat i väster 

 

Naturvärdesobjekt 4:7 



Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Område med gott om äldre bok. Åldern svårbedömd, men de 
äldsta träden bedöms vara 80-90 år. Här finns det ett glest äldre 
bokbestånd, med föryngring emellan. I moränbackar mot vägen 
är skogen olikåldrig med inslag av äldre träd, främst bok. Liten 
myrmark med björk och tall, liksom ett mindre klibbalkärr ingår. 
 
Objektet ingår i ett större område med bokskog där gränserna 
mellan områden med olika naturvärden är svår att dra. 
Avgränsningarna ska därför inte betraktas som strikta och 
naturvärdet för helheten är större än för de enskilda delarna. 
Enstaka fynd av rödlistade vedsvampar i trakten ger en 
indikation på områdets potential att hysa höga naturvärden 
knutna till bokskog. En lokal värdetrakt för bokskog skulle 
exempelvis kunna rymma bokskogarna sydost om Påbro, 
bokskogen öster och söder om Stenbrohusen samt så ligger 
Göingeåsens naturreservat i väster. 

 

Naturvärdesobjekt 4:8 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Bokskog som i framförallt västra delen är olikåldrig. I andra delar 
med mer eller mindre glest stående äldre träd och däremellan en 
ofta riklig föryngring av bok. Mindre inslag av avenbok. Äldsta 
träden bedöms vara uppåt 100 år, men de flesta troligen 60-90 
år. Enstaka lågor och enstaka träd med håligheter. Något litet 
alkärr. 
 
Objektet ingår i ett större område med bokskog där gränserna 
mellan områden med olika naturvärden är svår att dra. 
Avgränsningarna ska därför inte betraktas som strikta och 
naturvärdet för helheten är större än för de enskilda delarna. 
Enstaka fynd av rödlistade vedsvampar i trakten ger en 
indikation på områdets potential att hysa höga naturvärden 
knutna till bokskog. En lokal värdetrakt för bokskog skulle 
exempelvis kunna rymma bokskogarna sydost om Påbro, 
bokskogen öster och söder om Stenbrohusen samt så ligger 
Göingeåsens naturreservat i väster. 

 

Naturvärdesobjekt 4:9 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av ett glest trädskikt av äldre bok och ofta en 
riklig föryngring däremellan. De äldsta träden bedöms kunna 
vara uppåt 100 år. Här finns enstaka högstubbar, lågor och 
stående träd med rötangripna stamskador och spår av 
vedinsekter. I sänkorna mindre inslag av klibbal och avenbok. I 
området finns gott om odlingsrösen. 
 
Objektet ingår i ett större område med bokskog där gränserna 
mellan områden med olika naturvärden är svår att dra. 
Avgränsningarna ska därför inte betraktas som strikta och 
naturvärdet för helheten är större än för de enskilda delarna. 
Enstaka fynd av rödlistade vedsvampar i trakten ger en 
indikation på områdets potential att hysa höga naturvärden 
knutna till bokskog. En lokal värdetrakt för bokskog skulle 



exempelvis kunna rymma bokskogarna sydost om Påbro, 
bokskogen öster och söder om Stenbrohusen samt så ligger 
Göingeåsens naturreservat i väster. 

 

Naturvärdesobjekt 4:10 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av en varierad bokdominerad skog. I grunden 
gles medelålders till äldre bok och ofta tätningar av boksly 
däremellan. Enstaka bokar bedöms vara uppåt 100 år. Här finns 
flera grova lågor och högstubbar av bok, liksom någon 
ringbarkad bok och stamskador med röta och vedinsekter. Ett 
fåtal gamla tallar och små alkärspartier i svackorna gör området 
varierat. Även avenbok och gran förekommer.  
 
Objektet ingår i ett större område med bokskog där gränserna 
mellan områden med olika naturvärden är svår att dra. 
Avgränsningarna ska därför inte betraktas som strikta och 
naturvärdet för helheten är större än för de enskilda delarna. 
Enstaka fynd av rödlistade vedsvampar i trakten ger en 
indikation på områdets potential att hysa höga naturvärden 
knutna till bokskog. En lokal värdetrakt för bokskog skulle 
exempelvis kunna rymma bokskogarna sydost om Påbro, 
bokskogen öster och söder om Stenbrohusen samt så ligger 
Göingeåsens naturreservat i väster. 

 

Naturvärdesobjekt 4:11 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet består av bokskog med inslag av enstaka gamla träd 
och död ved i form av lågor och högstubbar. På en boklåga 
noterades den rödlistade brandtickan. Särskilt öster om 
grusvägen finns grova högstubbar och lågor. Ett fåtal bokar 
bedöms vara uppåt 100 år. Mellan de glest stående äldre träden 
finns ofta tät bokföryngring. Mindre klibbalkärr finns i området 
och bitvis gott om avenbok. Enstaka avenbok är grova, uppå 4 
dm i stamdiameter. Den västra delen av området är mer öppen, 
med färre tätningar av bokföryngring. Träden är här något yngre 
och naturvärdesträd en färre.  
 
Området ligger på blockrika moränbackar. I nordost mindre 
grovblockigt och förekomst av odlingsrösen. 
 
Objektet ingår i ett större område med bokskog där gränserna 
mellan områden med olika naturvärden är svår att dra. 
Avgränsningarna ska därför inte betraktas som strikta och 
naturvärdet för helheten är större än för de enskilda delarna. 
Enstaka fynd av rödlistade vedsvampar i trakten ger en 
indikation på områdets potential att hysa höga naturvärden 
knutna till bokskog. En lokal värdetrakt för bokskog skulle 
exempelvis kunna rymma bokskogarna sydost om Påbro, 
bokskogen öster och söder om Stenbrohusen samt så ligger 
Göingeåsens naturreservat i väster. 

 

Naturvärdesobjekt 4:12 



Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av en stor betesmark som till övervägande del 
har karaktär av ekhage. Det dominerande trädskiktet utgörs av 
glest utställda ekar, uppskattningsvis 50-80 år. Enstaka ekar är 
förmodligen uppåt eller över 100 år. I trädskiktet finns mindre 
inslag av tall, björk, asp, klibbal, bok och avenbok. Särskilt längst 
i öster står flera grova avenbokar. Enstaka ekar har stamskador, 
sår med savflöde och döda grova grenar. Buskskiktet utgörs av 
slån, hagtorn och björnbär. Marken har till en del varit plöjd. 
Floran är överlag trivial men i södra kanten noterades magrare 
fläckar med ljung och gökärt. Centralt i området finns ett tätt 
bestånd av ung björk med överståndare av ek. Det finns ett 
flertal stenmurar i och kring området. 

 

Naturvärdesobjekt 5:1 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av lövskog i jordbrukslandskap. På frisk mark 
knappt hundraårig bok med luckigt till slutet krontak, 
buskvegetation av hassel med fältskikt av gulplister och nässlor. 
På fuktig till blöt mark klibbal med fältskikt av nässlor och 
nejlikrot. 

 

Naturvärdesobjekt 5:2 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av omkring hundraårig luckig till sluten ek- och 
avenbokskog med buskskikt av hassel på frisk mark med 
fältskikt av gulplister och blåsippor. 

 

Naturvärdesobjekt 5:3 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av knappt hundraårig bokskog med inslag av ek 
och avenbok i ett brutet skogs- och jordbrukslandskap. 
Undervegetationen utgörs av hassel och bok i slystadium, delar 
av objektet har enskiktad pelarkaraktär medan andra delar är 
ytor med enbart sly. Fältskiktet glest av gulplister, majbräken, 
buskstjärnblomma på frisk till blöt mark, trädstammar stundom 
tätt bevuxna av busklavar och bladmossor. 

 

Naturvärdesobjekt 6:1 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av öar med glest stående klibbalar och enstaka 
ask, pil och avenbok. Mot öster ingår också ett parti svämskog 
dominerad av klibbal med inslag av ask. Åldersmässigt finns det 
stor spridning med enstaka gamla träd. Här finns också allmänt 
förekommande död ved. På ask och avenbok finns en rik lavflora 
med bland annat de rödlistade lavarna blek kraterlav och 
orangepudrad klotterlav. 



 

Naturvärdesobjekt 6:2 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 1 - Högsta naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av ädellövskog i brant nordsluttning ner mot ån. 
Marken är rik och här finns inslag av lundväxter bland annat 
myskmadra, lundarv och skogsbingel. I trädskiktet dominerar 
avenbok men det finns också lind, bok, lönn, alm och ask. 
Många av träden är av hög ålder och är ihåliga. Stammarna 
hyser en mycket rik flora av mossor och lavar där flera arter är 
rödlistade. Mest intressanta är nog förekomsterna av lunglav och 
stiftklotterlav. Den senare förekommer relativt rikligt. Död ved på 
marken förekommer sparsamt. 

 

Naturvärdesobjekt 6:3 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 1 - Högsta naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av avenboksdominerad ädellövskog bitvis med 
rikligt med gamla träd. Förutom avenbok finns inslag av lönn, 
ask, klibbal och enstaka lindar och almar. Grov död ved 
förekommer sparsamt. Trädstammarna i området hyser en rik 
flora mossor och lavar. Särskilt den rödlistade arten bokvårtlav 
förekommer på många avenbokar. 

 

Naturvärdesobjekt 6:4 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av avenbokskog med en smal remsa 
klibbalsvämskog längs med stranden. Avenbokarna står 
tämligen glest vilket gör beståndet ljusare än många andra 
avenbokskogar. Här finns inslag av enstaka ekar och lönnar 
också. åldern på de etablerade träden är svårbedömd men 
uppskattades till cirka 90 år. Död ved förekommer sparsamt. 
Flera av träden hyser naturvårdsarter bland mossor och lavar. 
Glansfläck förekommer rikligt. Annars märks klippfrullania, platt 
fjädermossa och trädporella. 

 

Naturvärdesobjekt 8:1 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av omkring hundraårig tvåskiktad bokskog på 
frisk till fuktig mark med glest fältskikt av gulplister. 

 

Naturvärdesobjekt 8:2 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av bokskog i olika ålder, från sly till hundraårig 
pelarbokskog, en- till flerskiktad med inslag av ek, avenbok och 
på blöta platser finns klibbal. Buskskikt oftast av hassel. Fältskikt 
av gulplister, skogsbingel, majbräken och på öppna platser gräs. 



Bottenskikt av björnmossa, husmossa, vågig sidenmossa och på 
fuktigare platser praktmossor. 

 

Naturvärdesobjekt 9:1 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet är en del av ett större bokskogsområde. Överståndare 
knappt hundraåriga bokar med inslag av ek, avenbok, björk och 
gran med buskskikt av hassel på frisk till blöt mark med glest 
fältskikt av gulplister, majbräken och gräs. Skogen är flerskiktad 
med slutet krontak. 

 

Naturvärdesobjekt 9:2 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av bokskog i större sammanhållet 
lövskogsområde. Enstaka omkring hundraåriga bokar med glest 
krontak utgör överståndare till mycket tät, närmast 
ogenomtränglig slyskog av ungbokar på frisk mark med glest, 
utskuggat fältskikt. 

 

Naturvärdesobjekt 9:3 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av bäckravin i ekskog mellan väg 13 och 
semiurbant bebyggt område. Ekskog med inslag av avenbok och 
buskskikt av hassel på frisk till blöt mark med fältskikt av 
gulplister, nejlikrot och strutbräken. 

 

Naturvärdesobjekt 9:4 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av ekskog med alsumpskog i ett större 
sammanhållet lövskogsområde. Ekskogen är omkring 80-årig 
och har luckigt till slutet krontak, flerskiktad med hassel som 
dominerande buskskikt. Marken är frisk till blöt med glest 
fältskikt av gräs, nejlikrot och gulplister. På blötare platser och 
längs vattendrag dominerar klibbal och hassel. 

 

Naturvärdesobjekt 9:5 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av bokskog i ett brutet odlings- och 
skogslandskap. På fuktiga till blöta ställen dominerar klibbal med 
buskskikt av hassel medan på friska ställen dominerar bok med 
avenbok och ek med hassel och bok i slystadium som 
undervegetation med fältskikt av gulplister, skogsbingel, 
majbräken och brännässla. 

 



Naturvärdesobjekt 9:6 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av klibbalsdominerad strandlövskog med inslag 
av främst ask och viden men även enstaka björk, ask, alm, ek, 
hägg och pil i kantzonerna. Skogen på platsen är av första 
generationen och åldern är cirka 70 år. Här har dock aldrig 
huggits i någon högre grad varför området är rikt på död ved. 
Mellan skogen och vassen finns en zon med gles vegetation och 
lite speciella förutsättningar. Här växer en del intressanta växter 
som sumpfräne, ryltåg, mynta och vad som ser ut att vara den 
rödlistade växten plattsäv. 

 

Naturvärdesobjekt 9:7 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av alsumpskog omgiven av medelålders ekskog 
i semiurbant område med villaområde i väster och spridda hus i 
öster. Alsumskogen är av gammal sockeltyp med majbräken, 
humleblomster och bäckbräsma, där marken övergår till friskt 
med hassel som buskskikt. 

 

Naturvärdesobjekt 9:8 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs i öster av över hundraårig enskiktad 
pelarbokskog och i väster av sumpskog av klibbal, ek och bok 
med undervegetation av hassel och fältskikt av bäckbräsma, 
nejlikrot, gulplister, buskstjärnblomma och brännässla, 
bottenskikt av husmossa och cypressfläta. 

 

Naturvärdesobjekt 9:9 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av en bäckfåra med skog av klibbal med inslag 
av björk och sälg med undervegetation av hassel och fläder och 
med fältskikt av majbräken, brännässla, kirskål, skogsbingel och 
buskstjärnblomma. 

 

Naturvärdesobjekt 9:10 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av knappt hundraåriga bokskog med inslag av 
ask och skogslönn och ett glest fältskikt av gulplister. Krontak 
slutet, en- eller tvåskiktat, mark frisk till blöt. 

 

Naturvärdesobjekt 9:11 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 



Beskrivning Objektet utgörs av hundraåriga enskiktad pelarbokskog med 
glest till luckigt krontak. Mark frisk med utskuggat fältskikt. 

 

Naturvärdesobjekt 9:12 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre 80-årig bokskog med inslag av ask, 
avenbok, ek och vildapel med glest fältskikt av träjon, gulplister 
och smalbladiga gräs på frisk mark. 

 

Naturvärdesobjekt 9:13 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av hundraåriga ekskog med inslag av lind och 
sötkörsbär, krontak slutet. Buskskikt av hassel, rundhagtorn och 
rönn. Fältskikt utskuggat, ibland kirskål. 

 

Naturvärdesobjekt 9:14 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av lövskogsridå av bok, ek, sötkörsbär, sälg, 
avenbok med glest fältskikt av gulplister och brännässla på frisk 
mark. Mindre planteringar av vitgran förekommer i väster. 

 

Naturvärdesobjekt 9:15 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av en80-årig huvudsakligen enskiktad bokskog 
med inslag av avenbok på frisk näringsrik mark med glest 
fältskikt av skogsbingel och gulplister. 

 

Naturvärdesobjekt 9:16 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av flerskiktad, hundraårig skog av avenbok och 
bok med undervegetation av hassel. Mark frisk till fuktig med 
fältskikt av gulplister och kirskål. Krontak luckigt till glest. 

 

Naturvärdesobjekt 9:17 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs i norr av hundraårig lövträdsridå med avenbok, 
bok, ek, sötkörsbär och hassel. I väster rent hässle av gamla 
individer. Södra området flera grova ekar och bokar i ung skog 
av björk och gran. Mark frisk, fältskikt av träjon, brännässla och 
kirskål. 



 

Naturvärdesobjekt 9:18 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av bokskog i olika stadier med insprängda 
granplantager. Fältskikt av gulplister, brännässla, nejlikrot och 
kirskål på frisk till blöt näringsrik lera. 

Övrigt NVO 9:18 ligger inom område 17 som identifierades vid 
skrivbordsstudien. 

 

Naturvärdesobjekt 10:1 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av alsumpskog i omgivning av ekskog i norr och 
fiskedammar i söder. Klibbalar på socklar, medelålders till gamla 
omkring 80 år, flerskiktad med luckigt krontak, mark blöt till fuktig 
med vitsippa, gulplister, majbräken i fältskiktet med flera 
praktmossor i bottenskiktet. Omgivande skog domineras av ek 
med inslag av avenbok och hassel, krontak glest. 

 

Naturvärdesobjekt 11:1 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av äldre, hundraårig boklund med granplantage, 
krontak glest. Fältskikt glest, utskuggat, ibland skatnäva, nejlikrot 
och brännässla. Buskskikt av fläder och trädgårdsspireor. 

 

Naturvärdesobjekt 11:2 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av lövträdsdunge/ödetomt med enstaka riktigt 
grova bokar, många stora askar, sly av trubbhagtorn, 
skogsolvon och slånbär. Krontak öppet, mark frisk med fältskikt 
av brännässla, björnbär och den invasiva arten jättebalsamin. 

 

Naturvärdesobjekt 11:3 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av alskog med inslag av pil och ask. Ålder cirka 
60 år. Mark fuktig till blöt med stående vattenspeglar, viss 
strömning i väster. Buskskikt av måbär. Trädskiktet är är 
enskiktat. Fältskikt uteslutande av kvävegynnade arter som 
brännässla, kirskål och nejlikrot. 

 

Naturvärdesobjekt 11:4 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 



Beskrivning Objektet utgörs av medelålders klibbal med inslag av ek, 
huvudsakligen tvåskiktad med slutet krontak, ålder cirka 50 år. I 
söder skarp nordlig sluttning med flera grova exemplar av 
skogslind och ek. Mark frisk. Fältskikt dominerat av 
kvävegynnade arter som brännässla och nejlikrot. 

 

Naturvärdesobjekt 11:5 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av dammar, en medelålders klibbal samt mindre 
bestånd av gamla grova bokar, båda med med slutet krontak. 
Huvudsakligen tvåskiktat med fältskikt av kvävegynnade arter 
som brännässla, nejlikrot och kirskål. Marken är frisk till blöt. 

 

Naturvärdesobjekt 12:1 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av gles cirka 80-årig ekskog med inslag av bok 
och ask. Marken ärfrisk och i fältskiktet finns träjon. 

 

Naturvärdesobjekt 12:2 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av hundraårig luckig till sluten bokskog med ek, 
ask och klibbal, i brynen sälg, på näringsrik frisk till blöt lerjord 
med träjon, majbräken, strutbräken, gulplister och skogsbingel. 
Rikligt med död ved och tämligen allmänt med lågor och torrakor 

 

Naturvärdesobjekt 12:3 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av hundraårig pelarbokskog stundom med 
buskskikt av hassel och inslag av sötkörsbär i trädskiktet och 
med fältskikt av liljekonvalj, skogsbingel, majbräken, gulplister 
och kirskål, trädstammarna rikligt bevuxna med cypressfläta och 
vågig praktmossa på stenar och på den friska till blöta marken. 

 

Naturvärdesobjekt 12:4 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av gles gammal bokskog av hundraåriga träd 
med enstaka askar. 

 

Naturvärdesobjekt 12:5 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 



Beskrivning Objektet utgörs av en- till tvåskiktad medelålders skog av sälg, 
björk och klibbal med glest krontak på fuktig till blöt mark med 
fältskikt av majbräken, skogsbingel, bäckbräsma, nejlikrot och 
brännässla. 

 

Naturvärdesobjekt 12:6 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av bok- och ekskog på frisk mark i sydöst 
undervegetation av hassel och i väster aktiv skogsbetesmark 
(troligen får). Fältskikt glest, utskuggat men med förekomster av 
gulplister, kirskål och brännässla. Krontal sluter till luckigt, ålder 
ca 80-100 år med viss självföryngring. 

 

Naturvärdesobjekt 12:7 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av överståndare av skogsek och enstaka 
tysklönn. Ekar hundraåriga med glest krontak. Mark frisk med 
fältskikt av smalbladiga gräs, brännässla, nejlikrot och kirskål. 

 

Naturvärdesobjekt 12:8 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av ung skog dominerad av gråal, pil och hägg. 
Två bäckar leder genom området, marken är frisk till blöt med 
glest kvävegynnat fältskikt av brännässla. 

 

Naturvärdesobjekt 13:1 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av bäck och eutrofa grunda våtmarker i 
odlingslandskap på finsediment med ett fältskikt av mjölkört, 
bäckveronika, kaveldun, svärdslilja, brännässla. Vattenytan 
regleras av vertikal trumma som överloppsskydd. 

 

Naturvärdesobjekt 13:2 

Naturvärdesklass Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av naturlik plantering dominerad av lind, klibbal, 
slånbär, skogskornell och skogsolvon. 

 

 
 

 

 

  


