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Sammanfattning 
En naturvärdesinventering enligt SIS har genomförts för sträckan Dunsjö-Jakobshyttan 
och en landskapsekologiskanalys för biotoperna äng- och bete, taiga och våtmarker har 
tagits fram. Skydds- och kompensationsåtgärder samt förslag på handhavande av 
avbaningsmassor har tagits fram utifrån naturvärdesinventeringen och 
landskapsanalysen. 
Inom det inventerade område förkommer ett område med högt naturvärde – 
naturvärdesklass 2 och tolv områden med påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3.  
Inget område har bedömts ha högsta naturvärde – naturvärdesklass 1.  
I området förekommer borealskog med blandskog, aspskog, bäckdal och hassellund, 
ängs- och betesmark samt ädellövskog. 
I området förekommer inga arter som är upptagna i Artskyddsförordningen förtecknade 
som n eller N. Fyra rödlistade arter påträffades vid inventeringen inom områdets 
landmiljöer; sommarfibbla, vedflikmossa, gulvit blekspik och ask. Flera signalarter och 
indikatorarter är funna inom området och de flesta är knutna till skog och till ängs- och 
betesmarker.  
Täthetsanalysen av ängs- och betesmark visar att en liten värdetrakt för ängs- och 
betesmark ligger i den norra delen av Godsstråket men att sambanden mellan andra 
värdetrakter är svaga. Täthetsanalysen för taiga visar att Godsstråket ligger i ett ganska 
viktigt stråk för taiga, främst i nordsydlig riktning. Godsstråket ligger väster om ett 
viktigt våtmarksområde kan ha en roll för spridning av våtmarksarter väster ut.    
Groddjursanalysen visar på tämligen god konnektivitet för groddjur i ett scenario utan 
befintlig järnväg. I ett scenario med befintlig järnväg visar analysen att järnvägen tar 
bort en viktig spridningslänk som finns i östvästlig riktning. Detta märks tydligt både 
söder och norr om planerad järnväg. Konnektivitet bibehålls på flera platser längs 
planerad linje eftersom det finns trummor som tillåter spridning. Konnektiviteten kan 
dock förbättras genom att strategiskt anlägga trummor när ny järnväg byggs. 
Sammanfattningsvis så har de flesta delområden påtagliga, men inte höga naturvärden.  
Godsstråket ligger i ett ganska viktigt stråk för taiga, men att sambanden för ängs- och 
betesmarker och våtmarker är svagare.   
Den nya spårdragningen av Godsstråket bedöms påverka främst delområdena 1, 5, 7, 10, 
11 och 12. En åtgärd för att minska påverkan på naturvärdena är att återanvända 
avbaningsmassor från ängs- och betesmarkerna Solberga äng och Ortele hagmark 
(delområde 1 och 5) på sluttningar.  
Som kompensation för påverkan på objekten 7, 10, 11 och 12 bör träd som avverkas 
under byggskedet läggas ut i omgivande landskap för att nyskapa död ved. Den gamla 
hamlade asken i delområde 13 bör friställas från inväxande granskog som 
kompensation.  
För att förbättra groddjurssambanden föreslås att trummor anläggs på fyra strategiska 
platser längs den planerade järnvägen. 
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Inledning 

Bakgrund och syfte 
Uppdraget syftar till att genomföra en naturvärdesinventering enligt SIS för sträckan 
Dunsjö-Jakobshyttan, Örebro län. I uppdraget har även ingått att ta fram en 
landskapsekologiskanalys för biotoperna äng- och bete, taiga, våtmarker och för 
groddjur.  
Arbetet syftar även till att ta fram information för nödvändiga dispensansökningar 
enligt artskyddsförordningen och det generella biotopskyddet. Målet är också att föreslå 
skydds- och kompensationsåtgärder utifrån naturvärdesinventeringen och 
landskapsanalysen. Förslag på handhavande av avbaningsmassor tas också fram.  

Naturvårdsstatus  
Inom planområdet finns ett naturreservat, Runsala, som utgörs dels av gammal lövskog 
och dels av naturbetesmark. Lövskogen är en igenväxt ängs- och hagmark i en 
östsluttning och i en djup ravin. Delar av reservatet är också utpekat som nyckelbiotop 
med lövskog av Sveaskog.  
Längst i söder, vid Äskedalen, finns en nyckelbiotop med ädellövrik skog utpekad av 
Sveaskog.  
Två objekt, Ortele betesmark och Solberga äng, är utpekade i Ängs- och 
Betesmarksinventeringen (TUVA). Ortele betesmark var ohävdad både vid 
inventeringen 2003 och vid inventeringen 1987.  

Tidigare bedömningar/inventeringar 
En naturinventering genomfördes för sträckan Hallsberg-Degerön 2006 (Calluna, 2006) 
och en naturinventering gjordes för sträckan Hallsberg-Mjölby 1996 (Ekologigruppen, 
1996).   

Metodik och avgränsningar 

Metodik naturvärdesinventering 
Naturvärdesinventeringen har utförts enligt Svensk Standard 199000:2014 på fältnivå 
med detaljeringsgrad medel. Inventeringen omfattar naturvärdesobjekt med 
naturvärdeklass 1-3. Objekt med naturvärdesklass 4, eller lägre redovisas inte i 
rapporten.  
Befintlig kunskap om området biologiska värden har eftersökts i följande databaser och 
litteratur: 

• Artportalen 

• Databasen TUVA 

• Skogens pärlor 
Fullständiga webbadresser eller litteraturhänvisning finns i rapportens källförteckning.  
Fältbesök genomfördes 2016-09-01.  



	  
	  

   
   

  TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0 
 

6	  

Avgränsningar	  

Naturvärdesinventeringen har genomförts på båda sidor av föreslagen spårdragning 
från Dunsjö till Jacobhyttan. På varje sida har en zon på 60 meter från spårdragningen 
inventerats.  

Osäkerhet	  i	  bedömningen	  

Bedömningen anses säker.  

Metod landskapsanalys 
Den landskapsekologiska analysen har utförts genom att i ett första steg kategorisera 
och visualisera kända naturvärdesobjekt. Underlaget kommer från Länsstyrelsen 
geodatabas samt Callunas naturvärdesinventering från 2006 (Hallsberg-Degerö). 
Underlagsmaterialet kategoriseras i olika biotoptillhörigheter som ädellövskog, äng- och 
bete, taiga och våtmarker. Ädellöv var mycket sporadiskt spritt i landskapet så den 
analysen valdes bort.  
Täthetsanalyser har utförts på biotoperna Äng- och bete (TUVA och Calluna 2006), 
taiga (Skogsstyrelsen nyckelbiotoper och naturvärden och Calluna 2006) , våtmarker 
(Våtmarksinventeringen klass 1-3 och Calluna 2006) och groddjur. Täthetsanalyserna 
visualiseras genom att med olika färger på kartorna visa hur många procent av ytan i 
landskapet som består av den aktuella biotopen. Den procentuella fördelningen i 
landskapet beräknas på en radie av 1-5 km beroende på de ekologiska förutsättningarna 
för spridningssamband för den aktuella biotopen. 
För våtmarker har en analys av habitatnätverk utförts. Analysen baseras på 
spridningsmöjligheterna för groddjur i landskapet. Som underlag används data från 
täthetsanalysen tillsammans med flygbildstolkning av delar av området (3 km radie från 
spårlinjen) samt satellitdata KNAS som komplement där flygbildstolkning inte utförts. 
Sambandet mellan biotoperna analyseras genom att kartlägga mellanliggande natur och 
t.ex. vägar för att skapa ett friktionsraster. Analysen visualiseras genom olika färger på 
kartan där olika grad av spridningsmöjligheter och spridningsbarriärer framgår. Ett 
scenario med och utan järnväg visas för att se vart det är viktigast att skapa framkomliga 
spridningsvägar vid järnvägsplaneringen.  

Groddjursanalys	  

I landskapet kring Dunsjö-Jakobshyttan förekommer tämligen rikligt med vattenmiljöer 
och fuktiga miljöer som har potential att hysa groddjur. En analys på habitatnätverk för 
groddjur med vanlig padda som fokusart har genomförts. Vanlig padda är den vanligaste 
groddjursarten och den har inte lika specifika krav på lekvatten som många av de andra 
groddjursarterna. Den kan exempelvis leka i småvatten och vid sjöstränder. 
Habitatnätverk med vanlig padda är ett brett, generellt groddjursnätverk som fångar in 
olika typer av våtmarker och fuktstråk i landskapet med groddjursvänliga habitat runt 
de potentiella lekvattnen. 
Analyserna utgår från vatten- och våtmarksmiljöer som har identifierats vid 
flygbildstolkningen eller från satellitbildsklassning (KNAS). Flygbildstolkningen gjordes 
inte specifikt för habitatnätverksanalysen, utan har tagits fram som ett brett 
analysunderlag. Från flygbildstolkningen valdes biotopklasser som ansågs vara 
potentiella lekvatten. Dessa var främst: Småvatten, Myrsjöar, Öppna mossar och kärr. 
Småvatten (vanligen under 1 hektar) är den dominerande klassen. Dessutom har ett 
större område längs med järnvägen, med flera vatten och våtmarker tagits med som är 
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ett objekt från VMI (nationell inventering). Det var många strandmiljöer som inte kom 
med i flygbildstolkningen och därför kompletterades underlaget med urval av biotoper 
från satellitbildskarteringen KNAS naturtyper. Klasserna av våtmarker och klassen 
limnogen strand som ansluter till öppet vatten har använts och urvalet har avgränsats 
till en zon om maximalt 50 m från vatten.  
Ett s.k. friktionsraster har upprättats baserat på KNAS, flygbildstolkningen och GIS-
data om väg och järnväg. De olika marktäckeklassernas har rankats i hur pass lätt eller 
svårt det är för fokusarten att sprida sig i eller hur pass bra det är för fokusarten att 
vistas i. I en tabell tilldelas varje biotopklass ett s.k. friktionstal eller kostnadsvärde, där 
talet 1 betyder att biotopen är lätt att sprida sig i (låg energikostnad) och ett högt 
friktionstal betyder att biotopen är svår att sprida sig i. Exempelvis har järnväg ansetts 
vara totalbarriär. Trummor som fungerar som passager har givits friktionstal 1. 
Hemområden har skapats genom att göra en buffert om 500 m runt lekvattnen. 
Bufferten har baserats på ett friktionsraster och på så sätt har barriäreffekter hanterats i 
buffertanalysen. Hemområden från lektiden på våren till hösten består av lekvatten och 
livsmiljö under sommaren som finns tillräckligt nära lekvatten. På så vis identifieras 
hemområden där lekvatten och sommarhabitat finns tillräckligt nära. Sommarhabitat 
har antagits fungera som övervintringsplatser. Övervintringsplatser kan ligga ännu 
längre bort från lekvattnet än 500 m men det har inte hanterats i analysen. Gamla djur 
är ortstrogna och vandrar från sina övervintringsplatser till samma lekvatten och de 
upprätt håller sig i samma sommarhabitat. När det finns många lekvatten som ligger 
nära varandra med bra miljöer runt om kommer ett stort hemområde att bildas i 
analysen. Där kan man tänka sig att det finns delpopulationer med stort utbyte mellan 
delpopulationerna. 
En konnektivitetsanalys gjordes i LinkageMapper där länkar skapades mellan 
hemområden. Maxavstånden sattes till 3 km och friktionsrastret användes för att 
hantera barriäreffekter i landskapet. Den bästa vägen för spridning visas på 
analyskartan genom linjer som benämns spridningslänk. Dessutom visas en zon runt 
länkarna som i varierande grad fungerar som spridningsväg. 
Unga djur är mer rörliga än gamla djur. Paddan blir könsmogen efter ca 3 år och man 
kan således tänka sig att den kan röra sig flera km över flera säsonger i sökande efter 
lämpligt lekvatten. Spridningslänkarna är tänkt att visa utbyte mellan populationer som 
händer ganska sällan, genom ungdjurs rörelser i landskapet. 
Analyskartorna med ekologiska nätverk är inte är samma sak som faktiska förekomster 
av studerad fokusart/fokusarter. Kartan är ett prediktionsverktyg som visar landskapet 
utifrån fokusartens ekologiska krav med hjälp av de underlag som använts i analysen. 
Behövs information om artförekomster och faktiska biotopkvaliteter måste inventering i 
fält göras. 
Analyserna har utförts med två scenarier, utan någon järnväg och med befintlig järnväg. 
Den planerade järnvägen har inte ingått i analysen men dess sträckning redovisas på 
kartorna. Den gamla järnvägsbanken kommer att behållas för att anlägga en cykelbana, 
vilket gör den relevant att ta med i analysen. Genom att jämföra resultaten mellan med 
och utan järnväg kan man se vart det är viktigast att skapa nya förutsättningar för 
spridning av groddjur längs sträckan. I analysen med järnväg är de trummor som inte 
utgör vandringshinder med och de möjliggör spridningsvägar. Dessa redovisas på 
analyskartorna med befintlig järnväg. Möjlighet till spridning gynnar även många andra 
organismgrupper t.ex. de som lever i vattendrag då flera av möjligheterna till spridning i 
nuläget är knutna till trummor under järnvägen.  
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Resultat naturvärdesinventering  

Naturtyper 
Inom det inventerade området förekommer boreal skog med blandskog, aspskog, 
bäckdal och hassellund, ängs- och betesmark samt ädellövskog.  

Naturvårdsarter  
I området har flera naturvårdsarter påträffats. Med naturvårdsarter avses fridlysta arter, 
rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, signalarter. Naturvårdsarter innefattar även 
de arter som i Artskyddsförordningen förtecknats med n, N eller B.  
En klar majoritet av påträffade värdearter är knutna till boreal skog och ängs- och 
betesmarker.  

Arter listade i Artskyddsförordningen och internationella direktiv 
I området förekommer inga arter som är upptagna i Artskyddsförordningen förtecknade 
som n eller N. 
Arter listade som n eller N i Artskyddsförordningen är skyddsvärda ur antingen ett 
europiskt perspektiv (N), nationellt perspektiv eller till följd av internationella 
åtaganden (n) och därmed skyddade enligt svensk lag.  

Fridlysta arter 
Inom området förekommer inga fridlysta arter.  
 
 
 
 
 

Rödlistade arter 
 
 
 
 
 

 
Fyra rödlistade arter påträffades vid inventeringen inom områdets landmiljöer, 
sommarfibbla, vedflikmossa, gulvit blekspik och ask.  
Sommarfibbla, Leontodon hispidus (nära hotad NT), är en flerårig ört som växer på 
måttligt näringsrik mark, framförallt i gamla ogödslade, välhävdade betesmarker. Arten 
förekommer i södra Sverige och är vanligare i inlandet än längs kusttrakterna.  

Fridlyst art 
En fridlyst art är skyddad med hjälp av lagstiftning och innebär oftast att man inte 
får plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. I 
många fall får man inte heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon. 
Fridlysta arter är listade i Artskyddsförordningens bilaga 1 och 2. 

Rödlistade arter 
Rödlistan för Sverige utarbetas av Artdatabanken. Rödlistan anger olika arters risk 
att dö ut från Sverige. Arterna listas i olika rödlistkategorier beroende på artens 
status. Det finns 7 kategorier: 

(RE) försvunnen, (CR) akut hotad, (EN) starkt hotad, (VU) sårbar, (NT) nära hotad, 
(LC) livskraftig, (DD) kunskapsbrist. 
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Vedflikmossa, Lophozia longiflora (nära hotad NT), växer på grov ved, framförallt på 
granved i sluten skog. Arten har tidigare haft en vid utbredning i Sverige men saknas 
numer från de sydligaste landskapen.  
Gulvit blekspik, Sclerophora pallida (sårbar VU), är en liten spiklav som växer på 
gamla ädellövträd, oftast på ask och alm, i öppna lägen. Arten förekommer i södra och 
mellersta Sverige.  
Ask, Fraxinus excelsior (starkt hotad EN). Asken är ett de vanligaste ädla lövträden i 
södra och mellersta Sverige. Asken är kraftigt drabbad av askskottsjukan och inga helt 
resistenta träd är kända. Både unga och gamla träd kan drabbas av sjukdomen. Det 
medför en risk för snabb minskning av det svenska askbeståndet.  

Signalarter och indikatorarter 
Flera signalarter och indikatorarter är återfunna inom området. 
Signalarter knutna till skog är krushättemossa, skriftlav, lönnlav, långfliksmossa, gulvit 
blekspik, läderskål och hasselticka.  
Skyddsvärda indikatorarter knutna till skog, skrämstarr, svarta vinbär, svart trollsruva, 
blåsippa, asphättemossa och liten punktlav.  
Skyddsvärda indikatorarter knutna till ängs- och hagmark, liten blåklocka, gulmåra, 
bockrot, ängshavre och sommarfibbla.   

Områden med naturvärde 
Inom det inventerade området förekommer 13 områden med naturvärde, se kartor i 
Bilaga 1 samt beskrivningar av delområden i Bilaga 2.  

Ett område bedöms ha högt naturvärde – naturvärdesklass 2 och tolv områden bedöms 
ha påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. Inget område bedöms ha högsta 
naturvärde – naturvärdesklass 1.  

Två delområden med ängs- och betesmark förekommer i den norra delen av området. 
Ett område, Solberga äng, är klassat som påtagligt naturvärde- naturvärdesklass 3 och 
det ingår i naturreservatet Runsala. Det andra delområdet, Ortele hagmark, bedöms 
också ha påtagligt naturvärde- naturvärdesklass 3. 

Åtta delområden utgörs av boreal blandskog. Ett område med blandskog bedöms ha 
högt naturvärde – naturvärdesklass 2 och de övriga sju delområdena med blandskog 
bedöms ha påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3.  

Tre delområden med ädellövskog bedöms ha påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3.  
 
Övriga delar utmed sträckan har lågt naturvärde, det vill säga de når inte upp till någon 
naturvärdesklass, eller visst naturvärde – naturvärdesklass 4. 
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Generellt biotopskydd 
Inga biotopskyddade miljöer förekommer inom planområdet och dispens behöver inte 
sökas.  

Bedömning om prövning av Artskyddsförordningen 
Inom det inventerade området förekommer inga arter som är upptagna i 
Artskyddsförordningen förtecknade som n eller N och därför bedöms att ingen prövning 
enligt Artskyddsförordningen behövs.  
 

Åtgärdsförslag för att minska påverkan på 
skyddsvärda arter 
Inom det inventerade området förekommer fyra rödlistade arter; sommarfibbla, 
vedflikmossa, gulvit blekspik och ask.  
Sommarfibbla förekommer i delområde 5, Solberga äng, som delvis ligger inom Runsala 
naturreservat. Arten kan eventuellt påverkas av den nya spårdragningen. För att minska 
påverkan på arten kan det översta fältskiktet närmast befintlig järnväg schaktas bort och 
återanvändas på slänter, se vidare under rubriken ”Handhavande av avbaningsmassor”.  
Vedflikmossa förekommer i delområde 3, som ligger inom Runsala naturreservat. Arten 
bedöms inte påverkas av den nya spårdragningen som går utanför naturreservatet.  
Gulvit blekspik förekommer i delområde 8 och bedöms inte påverkas av den nya 
spårdragningen. Ask förekommer i delområde 4, som ligger inom Runsala 
naturreservat, och i delområde 8 och bedöms inte påverkas av den nya spårdragningen.  
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Resultat landskapsanalys 

Äng- och bete 
Täthetsanalysen är utförd på en radie av 1 km. Kartan i figur 1 visar resultaten. 
Landskapsutsnittet visar på en spridd förekomst av äng- och betesmarker i landskapet. 
Tätheterna av dessa är dock ofta tämligen låga. Flera höga tätheter med en procentuell 
del över 10 % förekommer i utsnittet t.ex. flera områden norr om Hjortkvarn (i ett stråk 
i öst-västlig riktning), söder om Askersund och ca 20 km sydväst om Godegård vid 
Nykyrka.  
Kring Godsstråket Dunsjö-Jakobshyttan förekommer generellt tämligen låga tätheter av 
äng- och betesmarker. Det närmsta stråket, som i analysen ger ett någorlunda 
sammanhängande stråk av biotopen, ligger ca 5 km söder om godsstråket och även 
väster ut mot Zinkgruvan förekommer ängs- och betesmarker ganska sammanhängande 
men i låga tätheter.  
I den norra delen av Godsstråket förkommer tämligen höga tätheter av biotopen och 
med medelhöga till höga tätheter sett ur ett landskapsperspektiv. Bedömningen är att en 
liten värdetrakt för äng- och betesmarker ligger i den norra delen av Godsstråket men 
att sambanden mellan andra värdetrakter är svaga. I naturvärdesinventeringen 
påträffades två ängs- och hagmarksobjekt i den norra delen av godsstråket. Det ena 
objektet, Ortele hagmark, bedöms ha påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3och det 
andra objektet, Solberga äng, bedöms också ha påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 
3.  

Taiga 
Täthetsanalysen är utförd på en radie av 2 km. Kartan i figur 2 visar resultaten. 
Landskapsutsnittet visar på en rik förekomst av taiga i landskapsutsnittet. De högsta 
tätheterna av taiga förekommer i ett stråk sydväst om Hjortkvarn via Godegård och 
väster ut mot Vättern. Sydväst om Tjällmo finns en hög täthet av biotopen för 
landskapet samt även ca 15 km öster om Hjortkvarn.  
I närområdet till Godsstråket för Dunsjö-Jakobshyttan förekommer medelhöga tätheter 
av biotopen och de högsta tätheterna förkommer strax norr om Godsstråket. 
Bedömningen är att Godsstråket ligger i ett ganska viktigt stråk för taiga i främst 
nordsydlig riktning. Tätheter med taigabiotoper förekommer även öster och väster om 
godsstråket.  
I naturvärdesinventeringen påträffades flera objekt med boreal skog, flertalet med 
påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3, samt ett objekt med högt naturvärde - 
naturvärdesklass 2 
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Figur 1. Kartan visar resultatet av täthetsanalysen för ängs- och betesmarksobjekt.  
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Figur 2. Kartan visar resultatet av täthetsanalysen för taiga.  
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Våtmarker 
Täthetsanalysen är utförd på en radie av 5 km. Kartan i figur 3 visar resultaten. 
Landskapsutsnittet visar på en riklig och spridd förekomst av våtmarker i 
landskapsutsnittet. Öster om Godsstråket Dunsjö-Jakobshyttan, söder om Hjortkvarn 
ligger ett stort område som har de högsta tätheterna i denna analys. Analysen visar 
generellt på ett bra samband mellan våtmarkernas värdekärnor. Detta visualiseras 
genom att stora ytor blir färgade på grund av värdekärnornas utbredning i landskapet.  
Analysen visar på goda samband i nordsydlig riktning och även sydvästlig riktning men 
då starkast öster om järnvägen. Bedömningen är att Godsstråket ligger strax väster om 
ett värdefullt våtmarksområde och kan ha en viktig roll i spridningen av 
våtmarksanknutna arter väster ut. Om spridningen väster ut generellt är svår på grund 
av järnvägen som hinder kan delen Dunsjö-Jakobshyttan vara extra viktig för att skapa 
spridningsmöjligheter.  
I naturvärdesinventeringen påträffades endast ett fåtal våtmarker vid Godsstråket. Det 
handlar främst om översilningsytor och små källflöden med fuktpåverkad vegetation. 
Två områden med våtmark bedöms ha påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3.  
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Figur 3. Kartan visar resultatet av täthetsanalysen för våtmarksobjekt.  
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Resultat för groddjursanalys/habitatnätverk med spridningslänk 3000 m 
Karta figur 4 visar analysen av groddjursnätverk utan järnväg och kartan figur 5 visar 
analysens med befintlig järnväg, även befintliga trummor redovisas på denna karta.  
Strax söder om där nytt dubbelspår ska anläggas syns en tydlig skillnad i hur friktionen 
för spridning ökar i landskapet i och med järnvägens förekomst. Det handlar om att 
sommarhabitat runt lekvattnet blir mindre p.g.a järnvägens barriäreffekt. Dock har inte 
förekomsten av trummor karterats så lång söder ut utan det har förutsatts att groddjur 
på östra sidan där lekvattnet ligger inte tar sig över järnvägen där. Strax norr om där 
den planerade järnvägen börjar visar analysen en skillnad i möjligheterna för 
konnektivitet mellan groddjursbiotoperna jämfört med analysen utan järnväg. 
Järnvägen tar bort den spridningslänk som finns i östvästlig riktning. Genom att 
anlägga en trumma där kan man effektivt förbättra konnektiviteten. Denna plats är 
markerad med en rektangel som namngivits till nummer 1, på kartan i figur 5.  
Strax norr om nummer 1 finns ett större område som är viktigt för groddjur. Detta 
består av flera delpopulationer och dessa har genom förekomsten av trummor möjlighet 
till utbyte mellan sig, flera trummor i närheten skulle ytterligare förstärka sambanden. 
För att ytterligare förbättra möjligheten till spridning vore det bra att anlägga en 
trumma som sammanbinder de potentiella populationerna vid rektangel nummer 2 och 
för att förstärka kontakt mellan delpopulationen österut är det fördelaktigt att anlägga 
en trumma vid rektangel nummer 3.  
Där den planerade nya järnvägen slutar i norr förekommer potentiella delpopulationer 
av groddjur både väster och söder om järnvägen. Dessa har genom påverkan från 
järnvägen sämre konnektivitet. Genom att anlägga en trumma vid rektangel 4 kan 
konnektiviteten skapas även med förekomsten av järnväg.  
Analysen visar sammanfattningsvis på tämligen god konnektivitet mellan 
groddjurshabitaten i landskapet både med järnväg (inkluderat befintliga trummor 
möjliga för spridning) och utan scenariot med befintlig järnväg. Detta visualiseras 
genom att spridningslänkar finns mellan metapopulationerna. Men järnvägen är ändå 
en tydlig barriär för spridning i öst-västlig riktning och den minskar utbredningen av 
hemområden och möjligheterna till spridning. Flera områden i landskapet som kan hysa 
groddjur kan påverkas negativt genom anläggandet av den nya järnvägen. Om man ser 
till att möjligheter till spridning finns vid de markerade platserna 1-4 bibehålls bästa 
möjliga konnektivitet utifrån de livsmiljöer som finns. Vid de markerade platserna för 
förbättrande åtgärder ska det gärna finnas flera trummor, exempelvis en serie trummor 
med 50 m mellan. 
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Figur 4. Analys av habitatnätverk för groddjur utan befintlig järnväg. Område med 
heltäckande biotopkarteringen avser inte att all yta karterats utan att specifika biotoptyper 
eftersökts systematiskt inom hela området. 
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Figur 5. Analys av habitatnätverk för groddjur med befintlig järnväg. På kartan redovisas 
även den planerade nya järnvägen. Prioriterade platser för att anlägga nya trummor och 
skapa bättre konnektivitet är markerade med större streckade rektanglar. Befintliga platser 
med trummor som bedöms fungera för spridning idag är markerade på kartan som små 
kvadrater. 
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Handhavande av avbaningsmassor 
Två äng- och betesmarker finns i anslutning till den planerade järnvägen, Solberga äng 
och Ortele hagmark. Båda har en värdefull flora som kan bevaras genom att schakta bort 
det översta jordlagret och återanvända det på slänter.  
I Solberga äng är delen närmast järnvägen näringspåverkad och platt, vilket tyder på att 
den tidigare varit åkermark, och arterna relativt få. Närmare sluttningen förekommer en 
artrikare flora med bland annat liten blåklocka, gulmåra, ängshavre och bockrot. Flera 
exemplar av den rödlistade sommarfibblan växer nedanför sluttningen. Det översta 
fältskiktet kan schaktas bort och återanvändas på slänter.  
I Ortele hagmark förekommer naturvårdsarter som liten blåklocka, gulmåra, bockrot 
och ängshavre. Marken har planterats med unga granplantor men det översta jordlagret 
kan schaktas bort och återanvändas på slänter.  
 

Förslag till skydds- och kompensationsåtgärder 
Den nya spårdragningen av Godsstråket bedöms påverka framförallt delområdena 7, 10, 
11 och 12. Delområdena utgörs av lövdominerad blandskog med asp, björk, lönn och 
hassel. Delområde 10 består av en mindre bäck i en bäckdal med små källflöden och 
omgivande aspskog. Om möjligt bör ingreppet i bäcken begränsas, till exempel genom 
kulvertering under järnvägen.  
De träd som kommer att avverkas i samband med byggandet av Godsstråket bör läggas 
ut i omgivande områden för att nyskapa död ved. Grövre träd och även träd av klenare 
dimension kan placeras ut i närliggande skogsområden för att skapa ny grov och klen 
död ved.  
Som kompensation bör även den gamla hamlade asken i objekt 13 friställas från 
omgivande ung granskog. Granar tas ner närmast asken och i en radie med fem meter 
från kronans ytterkant.  
Påverkan på förekomster av den rödlistade arten sommarfibbla i delområde bör 
undvikas så långt det går. Alternativt kan marken avbanas och återanvändas på slänter.  
Den befintliga järnvägen är en tydlig barriär för spridning av groddjur i öst-västlig 
riktning. För att förbättra spridningssambanden för groddjur ska de fyra platserna 
markerade på kartan i figur 5 prioriteras för åtgärder. Vid dessa kan det gärna anläggas 
flera trummor, exempelvis en serie trummor med 50 m mellan. Om möjligt bör man 
även vid befintliga trummor förbättra möjligheten till spridning i närområdet på samma 
sätt. 
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Slutsatser  
Inom det inventerade område förkommer ett område med högt naturvärde – 
naturvärdesklass 2 och tolv områden med påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3.  
Inget område har bedömts ha högsta naturvärde – naturvärdesklass 1.  
I området förekommer borealskog med blandskog, aspskog, bäckdal och hassellund, 
ängs- och betesmark samt ädellövskog. 
I området förekommer inga arter som är upptagna i Artskyddsförordningen förtecknade 
som n eller N. Fyra rödlistade arter påträffades vid inventeringen inom områdets 
landmiljöer; sommarfibbla, vedflikmossa, gulvit blekspik och ask. Flera signalarter och 
indikatorarter är funna inom området och de flesta är knutna till skog och till ängs- och 
betesmarker.  
Täthetsanalysen av ängs- och betesmark visar att en liten värdetrakt för ängs- och 
betesmark ligger i den norra delen av Godsstråket men att sambanden mellan andra 
värdetrakter är svaga. Täthetsanalysen för taiga visar att Godsstråket ligger i ett ganska 
viktigt stråk för taiga, främst i nordsydlig riktning. Godsstråket ligger väster om ett 
viktigt våtmarksområde kan ha en roll för spridning av våtmarksarter väster ut.    
Groddjursanalysen visar på tämligen god konnektivitet för groddjur i ett scenario utan 
befintlig järnväg. I ett scenario med befintlig järnväg visar analysen att järnvägen tar 
bort en viktig spridningslänk som finns i östvästlig riktning. Detta märks tydligt både 
söder och norr om planerad järnväg. Konnektivitet bibehålls på flera platser längs 
planerad linje eftersom det finns trummor som tillåter spridning. Konnektiviteten kan 
dock förbättras genom att strategiskt anlägga trummor när ny järnväg byggs. 
Sammanfattningsvis så har de flesta delområden påtagliga, men inte höga naturvärden.  
Godsstråket ligger i ett ganska viktigt stråk för taiga, men att sambanden för ängs- och 
betesmarker och våtmarker är svagare.   
Den nya spårdragningen av Godsstråket bedöms påverka främst delområdena 1, 5, 7, 10, 
11 och 12. En åtgärd för att minska påverkan på naturvärdena är att återanvända 
avbaningsmassor från ängs- och betesmarkerna Solberga äng och Ortele hagmark 
(delområde 1 och 5) på sluttningar.  
Som kompensation för påverkan på objekten 7, 10, 11 och 12 bör träd som avverkas 
under byggskedet läggas ut i omgivande landskap för att nyskapa död ved. Den gamla 
hamlade asken i delområde 13 bör friställas från inväxande granskog som 
kompensation.  
För att förbättra groddjurssambanden föreslås att trummor anläggs på fyra strategiska 
platser längs den planerade järnvägen. 
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Objekt: 1 Ortele hagmarkUtdrag ur Ekodatabasen

2016-09-23

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde -
naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp: Äng och betesmark

Naturtypsnamn: Trädklädd betesmark

Beskrivning:
Före detta betesmark som planterats med gran. I fältskiktet växer
fortfarande några betesgynnade arter mellan de unga
granplantorna. En lite mängd död ved förekommer i form av en
högstubbe av björk med fnöskticka. Negativ påverkan på grund av
granplantering.

Naturvårdsarter:
Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart
är god indikator på naturvärde eller har en livskraftig förekomst.

Biotopkvalitet:
Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk
mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som
kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig
kvalitet eller mängd.

Motiv till naturvärdesbedömning:
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.



Övriga naturvårdsarter:
Liten blåklocka - Campanula rotundifolia (typisk art, ängs- och
betesmarksindikator)
Gulmåra - Galium verum (ängs- och betesmarksindikator)
Bockrot - Pimpinella saxifraga (typisk art, ängs- och
betesmarksindikator)
Ängshavre - Avenula pratensis (typisk art, ängs- och
betesmarksindikator)



Objekt: 2 BlandskogUtdrag ur Ekodatabasen

2016-09-23

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde -
naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp: Boreal skog

Naturtypsnamn: Blandskog

Kvalitetsklass: Säker

Beskrivning:
Objektet utgörs av en blandskog som i dess norra del domineras
av ung, tät granskog - dock med inslag av lövträd som björk och
asp. I den östra delen och söder ut ökar inslaget av lövträd och i
buskskiktet förekommer även en del hassel. Död ved förekommer
sparsamt förutom utmed järnvägen där man har avverkat många
träd. Här finns även många högstubbar av asp och björk.

Trädålder:
40-70

Naturvårdsarter:
Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart
är god indikator på naturvärde eller har en livskraftig förekomst.

Rödlistader arter:
Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Artrikedom:



Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra
områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Biotopkvalitet:
Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk
mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som
kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig
kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot:
Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Motiv till naturvärdesbedömning:
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Förekomst av död ved och naturvårdsarter motiverar värdet.

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Krushättemossa - Ulota crispa (typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator)
Skriftlav - Graphis scripta (typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator)
Lönnlav - Bacidia rubella (typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator)



Objekt: 3 BlandskogUtdrag ur Ekodatabasen

2016-09-23

Naturvärdesklass: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp: Boreal skog

Naturtypsnamn: Blandskog

Kvalitetsklass: Säker

Beskrivning:
Objektet utgörs av en olikåldrig lövdominerad blandskog. Asp och
björk dominerar, bitvis är inslaget av gran stort. I buskskiktet
förekommer ställvis rikligt med hassel. Inslag av grövre asp
förekommer spritt, de grövre är ca 60 cm. Död ved förekommer
tämligen allmänt i området, både som klen och grov ved.

Markfuktighet:
Frisk

Trädålder:
70-100

Naturvårdsarter:
Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på
naturvärde eller har livskraftiga förekomster.

Rödlistader arter:



Enstaka rödlistade arter förekommer.

Artrikedom:
Området är mycket artrikare än det omgivande landskapet eller
andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Biotopkvalitet:
Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald
finns närvarande men enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas i
biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning
eller vara av större betydelse för biologisk mångfald.

Sällsynthet och hot:
Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Motiv till naturvärdesbedömning:
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt
biotopvärde.
Förekomst av hålträd, död ved och flera naturvårdsarter motiverar
naturvärdet.

Rödlistade arter:
Vedflikmossa - Lophozia longiflora (NT)

Övriga naturvårdsarter:
Vedflikmossa - Lophozia longiflora
Långfliksmossa - Nowellia curvifolia (signalart skog,
naturvärdesindikator)
Asphättemossa - Orthotrichum gymnostomum (typisk art,
naturvärdesindikator)
Krushättemossa - Ulota crispa (typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator)
Lönnlav - Bacidia rubella (typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator)
Liten punktlav - Acrocordia cavata (naturvärdesindikator)
Skriftlav - Graphis scripta (typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator)
Blåsippa - Hepatica nobilis (typisk art, signalart skog, fridlyst § 8, 9
Artskyddsf.)
Svart trolldruva - Actaea spicata (typisk art, signalart skog)



Objekt: 4 AspskogUtdrag ur Ekodatabasen

2016-09-23

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde -
naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp: Boreal skog

Naturtypsnamn: Aspskog

Blandskog

Kvalitetsklass: Säker

Beskrivning:
Objektet utgörs av en yngre aspdominerad blandskog med inslag
av enstaka äldre och grövre lövträd. En grov ask med en
brösthöjdsdiameter på ca 70 cm förekommer i objektet. Död ved
förekommer spritt, framför allt av klenare dimensioner.

Markfuktighet:
Frisk

Trädålder:
40-70

Naturvårdsarter:
Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.

Artrikedom:
Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra



områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Biotopkvalitet:
Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk
mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som
kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig
kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot:
Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Motiv till naturvärdesbedömning:
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Förekomst av död ved och naturvårdsarter motiverar värdet.

Rödlistade arter:
Ask - Fraxinus excelsior (VU)

Övriga naturvårdsarter:
Krushättemossa - Ulota crispa (typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator)
Ask - Fraxinus excelsior



Objekt: 5 Solberga ängUtdrag ur Ekodatabasen

2016-09-23

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde -
naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp: Äng och betesmark

Naturtypsnamn: Öppen kultiverad gräsmark

Beskrivning:
Betesmark på sandig mark som betas av nöt. Floran är
gödselpåverkad och endast ett fåtal hävdindikatorer växer i delen
närmast järnvägen. Sandblottor förekommer. Den rödlistade arten
sommarfibbla förekommer allmänt. Kan användas som
avbaningsmark.

Naturvårdsarter:
Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart
är god indikator på naturvärde eller har en livskraftig förekomst.

Rödlistader arter:
Enstaka rödlistade arter förekommer. Åtminstone en rödlistad art
har en livskraftig förekomst.

Biotopkvalitet:
Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk
mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som
kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig
kvalitet eller mängd.

Motiv till naturvärdesbedömning:



Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och visst biotopvärde.

Rödlistade arter:
Sommarfibbla - Leontodon hispidus (NT)

Övriga naturvårdsarter:
Liten blåklocka - Campanula rotundifolia (typisk art, ängs- och
betesmarksindikator)
Gulmåra - Galium verum (ängs- och betesmarksindikator)
Sommarfibbla - Leontodon hispidus (typisk art, ängs- och
betesmarksindikator)
Ängshavre - Avenula pratensis (typisk art, ängs- och
betesmarksindikator)
Bockrot - Pimpinella saxifraga (typisk art, ängs- och
betesmarksindikator)



Objekt: 6 BlandskogUtdrag ur Ekodatabasen

2016-09-23

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde -
naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp: Boreal skog

Naturtypsnamn: Blandskog

Kvalitetsklass: Säker

Beskrivning:
Objektet utgörs av en yngre lövblandskog med lundartat fältskikt.
Inslag av något äldre och grövre träd förekommer spritt i området.
Död ved förekommer spritt, framför allt i klenare dimensioner.

Markfuktighet:
Frisk

Trädålder:
70-100

Naturvårdsarter:
Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart
är god indikator på naturvärde eller har en livskraftig förekomst.

Rödlistader arter:
Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.



Artrikedom:
Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra
områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Biotopkvalitet:
Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk
mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som
kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig
kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot:
Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Motiv till naturvärdesbedömning:
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Förekomst av död ved och naturvårdsarter motiverar värdet.

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Svart trolldruva - Actaea spicata (typisk art, signalart skog)



Objekt: 7 BlandskogUtdrag ur Ekodatabasen

2016-09-23

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde -
naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp: Boreal skog

Naturtypsnamn: Blandskog

Kvalitetsklass: Säker

Beskrivning:
Objektet utgörs av en lövdominerad blandskog som ligger i en
sluttning. Ett par översilningsområden/källor finns i branten ner mot
järnvägen. Utmed järnvägen är inslaget på äldre och grovasp
relativt stort och här finns även en hel del död ved.

Markfuktighet:
Frisk

Trädålder:
70-100

Naturvårdsarter:
Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart
är god indikator på naturvärde eller har en livskraftig förekomst.

Rödlistader arter:
Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.



Artrikedom:
Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra
områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Biotopkvalitet:
Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk
mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som
kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig
kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot:
Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Motiv till naturvärdesbedömning:
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Förekomst av hålträd, död ved och naturvårdsarter motiverar
värdet.

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Krushättemossa - Ulota crispa (typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator)
Lönnlav - Bacidia rubella (typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator)



Objekt: 8 ÄdellövskogUtdrag ur Ekodatabasen

2016-09-23

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde -
naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp: Ädellövskog

Naturtypsnamn: Obestämd ädellövskog

Kvalitetsklass: Säker

Beskrivning:
Objektet utgörs av en lövträdsbård utmed en mindre väg intill
järnvägen. Inlag av ek och ask förekommer spritt i objektet. Död
ved förekommer sparsamt.

Markfuktighet:
Frisk

Trädålder:
40-70

Naturvårdsarter:
Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart
är god indikator på naturvärde eller har en livskraftig förekomst.

Rödlistader arter:
Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.



Artrikedom:
Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra
områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Biotopkvalitet:
Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk
mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som
kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig
kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot:
Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Motiv till naturvärdesbedömning:
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Förekomst av ekologiska strukturer och naturvårdsarter motiverar
värdet.

Rödlistade arter:
Gulvit blekspik - Sclerophora pallida (), Ask - Fraxinus excelsior
(VU)

Övriga naturvårdsarter:
Grå punktlav - Acrocordia gemmata
Gulvit blekspik - Sclerophora pallida (typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator)
Ask - Fraxinus excelsior



Objekt: 9 BäckmiljöUtdrag ur Ekodatabasen

2016-09-23

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde -
naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp: Boreal skog

Naturtypsnamn: Blandskog

Örtrika bäckdråg

Kvalitetsklass: Viss osäkerhet

Beskrivning:
Liten bäck och källmiljö i skog. Bäcken är omgiven av björk, gran,
al och rönn. I sluttningen vid bäcken finns en källmiljö där vatten
tränger upp ur marken. Där växer skärmstarr, hultbräken,
majbräken och svarta vinbär. Vid själva källan har en liten
paviljong byggts och i sluttningen växer ung al. Sannolikt
förekommer en värdefull mossflora i markskiktet. Bäcken var
uttorkad vid inventeringstillfället.

Naturvårdsarter:
Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart
är god indikator på naturvärde eller har en livskraftig förekomst.

Biotopkvalitet:
Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald
finns närvarande men enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas i
biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning
eller vara av större betydelse för biologisk mångfald.

Motiv till naturvärdesbedömning:
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde.



Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Hultbräken - Phegopteris connectilis (typisk art)
Svarta vinbär - Ribes nigrum (typisk art, källskogsindikator,
signalart skog)
Skärmstarr - Carex remota (typisk art, rikkärrsindikator, signalart
skog)



Objekt: 10 BäckdalUtdrag ur Ekodatabasen

2016-09-23

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde -
naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp: Boreal skog

Naturtypsnamn: Bäckdal

Blandskog

Kvalitetsklass: Säker

Beskrivning:
Objektet utgörs av en mindre bäck, bitvis som djupt nerskuren
bäckdal. Små källflöden förekommer på några ställen. Omgivande
skog består av förhållandevis ung lövskog som domineras av asp.
Död ved förekommer spritt i klenare dimensioner.

Markfuktighet:
Frisk

Trädålder:
40-70

Naturvårdsarter:
Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart
är god indikator på naturvärde eller har en livskraftig förekomst.

Rödlistader arter:



Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Artrikedom:
Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra
områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Biotopkvalitet:
Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk
mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som
kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig
kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot:
Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Motiv till naturvärdesbedömning:
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Naturligt meandrande bäck, källflöden och förekomst av
naturvårdsarter motiverar bedömningen.

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Skärmstarr - Carex remota (typisk art, rikkärrsindikator, signalart
skog)
Krushättemossa - Ulota crispa (typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator)



Objekt: 11 HassellundUtdrag ur Ekodatabasen

2016-09-23

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde -
naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp: Ädellövskog

Naturtypsnamn: Hassellund

Obestämd ädellövskog

Kvalitetsklass: Säker

Beskrivning:
Objektet utgörs av en gammal hassellund med inslag av äldre
lönnar, även en del asp och björk förekommer. Hasselbuskagen är
relativt gamla och grova. Fältskiktet är lundartat. Död ved
förekommer spritt i området, framför allt av klenare dimensioner.

Markfuktighet:
Frisk

Trädålder:
70-100

Naturvårdsarter:
Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart
är god indikator på naturvärde eller har en livskraftig förekomst.

Rödlistader arter:
Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Artrikedom:
Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra
områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Biotopkvalitet:
Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk
mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som



kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig
kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot:
Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Motiv till naturvärdesbedömning:
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Förekomst av äldre hassel och lönn samt naturvårdsarter motiverar
bedömningen.

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Läderskål - Encoelia furfuracea (signalart skog,
naturvärdesindikator)
Hasselticka - Dichomitus campestris (typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator)
Krushättemossa - Ulota crispa (typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator)



Objekt: 12 BlandskogUtdrag ur Ekodatabasen

2016-09-23

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde -
naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp: Boreal skog

Naturtypsnamn: Blandskog

Kvalitetsklass: Säker

Beskrivning:
Objektet utgörs av en varierad, yngre blandskog som till stor del
ligger i en ostbrant ner mot Skeppsjön. Asp dominerar helt men
bitvis finns inlag av gran och tall. Asparna är hvudsakligen unga
och av klenare dimensioner men inslag av enstaka äldre aspar
förekommer spritt i beståndet. Död ved förekommer sparsamt.

Markfuktighet:
Frisk

Trädålder:
40-70

Naturvårdsarter:
Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart
är god indikator på naturvärde eller har en livskraftig förekomst.

Rödlistader arter:



Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Artrikedom:
Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra
områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Biotopkvalitet:
Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk
mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som
kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig
kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot:
Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Motiv till naturvärdesbedömning:
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Ett stort asprikt område som bedöms kunna vara av värde för
bland annat vedlevande insekter. Påtagligt artrikare än omgivande
landskap och förekomst av naturvårdsarter motiverar värdet.

Rödlistade arter:
Inga rödlistade arter funna.

Övriga naturvårdsarter:
Liten punktlav - Acrocordia cavata (naturvärdesindikator)
Lönnlav - Bacidia rubella (typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator)
Krushättemossa - Ulota crispa (typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator)



Objekt: 13 Äskedalen, jätteaskUtdrag ur Ekodatabasen

2016-09-23

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde -
naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp: Ädellövskog

Naturtypsnamn: Ädellövskog

Kvalitetsklass: Viss osäkerhet

Beskrivning:
Mycket grov ask, 160 cm i diameter, med flera stammar och
stamhål med mulm. Asken har sannolikt varit hamlad. Asken
omges av ung granskog som växer in i askens krona.

Naturvårdsarter:
Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart
är god indikator på naturvärde eller har en livskraftig förekomst.

Biotopkvalitet:
Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald
finns närvarande men enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas i
biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning
eller vara av större betydelse för biologisk mångfald.

Motiv till naturvärdesbedömning:
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde.
Viss osäkerhet i bedömningen eftersom insektsvärden inte har
inventerats.



Rödlistade arter:
Ask - Fraxinus excelsior (VU)

Övriga naturvårdsarter:
Ask - Fraxinus excelsior
Svart trolldruva - Actaea spicata (typisk art, signalart skog)
Blåsippa - Hepatica nobilis (typisk art, signalart skog, fridlyst § 8, 9
Artskyddsf.)
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