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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 

Norconsult AB har på uppdrag av Samhällsbyggnad Bergslagen utfört en naturvärdesinventering för en del av 

en detaljplan för Lindesby 1:1 m.fl. (Figur 1 och Figur 2). Inventeringsområdet är beläget väster om Lindes-

bergs tätort, Örebro län. Naturvärdesinventeringen ska redovisa eventuell förekomst av naturvärden, biotoper 

och skyddade arter i inventeringsområdet. Särskilt ska eventuella förutsättningar för boplatser/livsmiljöer för 

fladdermöss redovisas. 

 

Figur 1. Översiktskarta (© Lantmäteriet). 
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Figur 2. Inventeringsområde. 

1.2 Arbetets bedrivande och metodik 

Naturvärdesinventeringen har utförts av biolog Mattis Arveström (uppdragsledare, GIS-arbete med mera) och 

biolog Ola Sjöstedt (fältinventering, rapportskrivning) vid Norconsult AB. Inventeringen har utförts enligt 

svensk standard (SS199000:2014) med detaljeringsgraden medel, samt med tilläggen ”Naturvärdesklass 4”, 

”Värdeelement” och ”Detaljerad redovisning av artförekomst”. 

Svensk standard för naturvärdesinventering klassificerar naturområden enligt tre värdeklasser (naturvärdes-

klass 4 är ett tillägg till grundutförandet, se ovan): 

Naturvärdesklass 1 – högsta naturvärde 

Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde 

Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

Naturområden bedömda inom någon av de fyra värdeklasserna kan anses ha förhöjda naturvärden i förhål-

lande till natur som inte uppfyller kriterierna för att bli klassad. För närmare förklaring av vad de olika naturvär-

desklasserna innebär, se bilaga 2. Detaljeringsgraden medel enligt standarden innebär att naturvärdesobjekt 
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större än 0,1 ha, eller ett linjeformat objekt med en längd av 50 meter eller mer och en bredd av 0,5 meter eller 

mer, skall avgränsas. Fältinventeringen utfördes den 11 och 12 oktober 2021. 

Förutom inventering i fält har en genomgång gjorts av tidigare dokumenterade naturvärden i området. Un-

derlag har inhämtats från Länsstyrelsen (Geodataportalen), Skogsstyrelsen (Skogsdataportalen), Naturvårds-

verket (Skyddad natur samt publicerade rapporter) och ArtDatabanken (Artportalen). Särskilda sökningar har 

gjorts för att erhålla kunskap om vilka objekt som ligger i och i inventeringsområdets omedelbara närhet. 
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2 Naturförhållanden 

Inventeringsområdet kan delas in i tre huvudsakliga avsnitt från väster till öster. I den västra delen finns en 

äldre barrskog med omväxlande gran och tall och ett välutvecklat mosskikt med utbredda mattor av framför allt 

hus- och väggmossa. Skogen ingår i ett större barrskogsdominerat område som sträcker sig både söder och 

norr om inventeringsområdet, dock framför allt mot söder. En viss påverkan av skogsbruk i form av gallring 

med mera märks, men en del naturvårdsarter såsom ullticka, motaggsvamp och kantvitmossa (Figur 3), har 

noterats inom detta större barrskogsområde, vilket vittnar om att det hyser naturvärden (se NVI för Lindesby 

1:13 m.fl., Norconsult AB 2019). 

 
Figur 3. Kantvitmossa noterad vid inventeringen i oktober 
2021. 

 
Figur 4. Barrskogen i den västra delen av inventeringsom-
rådet är rik på marksvampar. På bilden syns klubbsvamp 

Clavariadelphus sp. 

 

I den centrala delen av inventeringsområdet dominerar bland- och lövskog. Lövskog med gråal, björk och 

hägg dominerar i en bäckravin som sträcker sig i nordsydlig riktning (Figur 5), medan blandskog med björk, 

asp och gran vidtar i ett område väster om bäckravinen. Vissa av asparna är relativt grova, omkring två meter i 

stamomkrets. Dessa skogar saknar sannolikt kontinuitet och är uppvuxna under senare halvan av 1900-talet. 

Trots det finns en del naturvärden här knutna till fuktiga och skuggiga miljöer med ett visst inslag av död ved. 

Karakteristiska mossor i dessa skogar är kransmossa och bräkenmossa. 
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Figur 5. I bäcken som rinner i en ravin i nordsydlig riktning genom inventeringsområdet finns gott om sten och grus. 
Bäcken omges av lövskog med främst gråal, björk och hägg. 

 

I den östra delen av inventeringsområdet förekommer öppna före detta åkermarker omväxlande med skog-

klädda avsnitt (Figur 6). De öppna markerna står idag ohävdade, och domineras av högvuxna gräs som tuvtå-

tel, kvickrot med mera. De skogklädda avsnitten består delvis av marker som relativt nyligen vuxit igen med 

lövträd, mest björk och gråal, och delvis av blandskogsavsnitt som varit skogbevuxna under lite längre period. 

I blandskogarna växer tall, gran, björk, asp, rönn och enstaka ek. Längst i öster finns inslag av en äldre träd-

generation, med förekomst av tallar och någon enstaka ek med en stamomkrets upp emot två meter.  
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Figur 6. I östra delen av inventeringsområdet förekommer ohävdade öppna marker omväxlande med blandskogsavsnitt. 
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3 Naturvärden 

3.1 Tidigare dokumenterade naturvärden 

Inventeringsområdet berörs av en av Länsstyrelsen utpekad värdetrakt, Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens 

lövskogstrakt, där asp bedöms vara av särskilt intresse (Länsstyrelsen 2006). De östra/sydöstra delarna av 

inventeringsområdet gränsar till ett område som berörs av Länsstyrelsens naturvårdsprogram (85:39, Stora 

Lindessjöns västra strand) (Figur 7). Området har stor betydelse för landskapsbilden kring Stora Lindessjön 

och har också betydande rekreativa värden (Länsstyrelsen 1984). Även väster om inventeringsområdet finns 

ett objekt som pekats ut i naturvårdsprogrammet (85:45, Strövområde V om Torphyttan), vilket också pekats 

ut som värdefullt ur rekreationsperspektiv (Figur 7).  

Inom inventeringsområdet finns sedan tidigare inga registrerade naturvärden i form av nyckelbiotoper eller ob-

jekt med naturvärden. Inget Natura 2000-område, riksintresse eller formella skydd som naturvårdsavtal, bio-

topskydd eller naturreservat berör området (Skogsstyrelsen 2021, Naturvårdsverket 2021) (Figur 7). 

Norconsult utförde 2019 en naturvärdesinventering i planområdet för Lindesby 1:13 m.fl. strax söder om det 

nu aktuella inventeringsområdet (Norconsult AB 2019) (Figur 7). Flera av de naturvärdesobjekt som då av-

gränsades har sin naturliga fortsättning in i det nu inventerade området. 

 

Figur 7. Tidigare dokumenterade värden inom och i anslutning till inventeringsområdet. Markerade naturvärdesobjekt enligt 
klass 3 och 4 härstammar från den naturvärdesinventering som utfördes i planområdet för Lindesby 1:13 m fl 2019. 
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3.2 Naturvårdsarter 

ArtDatabanken har myntat begreppet ”naturvårdsarter”, och beskriver det som ett samlingsbegrepp för arter 

som behöver uppmärksammas inom naturvården, det vill säga arter som är extra skyddsvärda, antingen ge-

nom att själva vara av särskild vikt eller genom att de indikerar att områden eller naturtyper är särskilt viktiga 

ur ett naturvårdsperspektiv (ArtDatabanken 2013). I begreppet ingår rödlistade arter, fridlysta arter, arter för-

tecknade i EU:s art- och habitatdirektiv, signalarter (indikerar artrikedom), ansvarsarter (arter som har en stor 

andel av sin population i Sverige), samt nyckelarter (arter som bär upp artsamhällen). För dessa artgrupper, 

utom de två sistnämnda, finns förteckningar på nationell eller internationell nivå. För ansvarsarter har vissa län 

eller kommuner tagit fram egna förteckningar. I denna naturvärdesinventering redovisas fynd av rödlistade ar-

ter, fridlysta/skyddade arter och signalarter. För en närmare förklaring av dessa begrepp, se faktarutan på sid 

12.  

Naturvårdsarter inom, eller i angränsning till, inventeringsområdet har noterats efter en genomgång av uppgif-

ter i artrapporteringssystemet Artportalen, samt i samband med det utförda fältbesöket i oktober 2021. Sök-

ningen i Artportalen gjordes för naturvårdsarter observerade under perioden 2000-2021 för inventeringsområ-

det inklusive en buffertzon runt inventeringsområdet omfattande cirka 200 meter.  

Fynd av naturvårdsarter inom bedömda naturvärdesobjekt redovisas nedan samt under respektive objektbe-

skrivning i bilaga 1. 

 Fynd av naturvårdsarter 

Kantvitmossa (Sphagnum quinquefarium, S) noterades i 

barrskogen i naturvärdesobjekt A (Figur 3). Arten trivs i 

äldre skogar på frisk-fuktig mark. 

I en talldominerad del av barrskogen noterades ett exem-

plar av mattlummer (Lycopodium clavatum, F) (Figur 8). Arten är fridlyst (9 § Artskyddsförordningen), men är 

inte hotad eller direkt sällsynt.  

I norra kanten av bäckravinen noterades ett mindre bestånd med brudborste (Cirsium heterophyllum, S). Arten 

räknas som en signalart i ängs- och betesmarker. Den noterade förekomsten har dock ett begränsat signal-

värde då naturtypen här är uppvuxen lövskog. 

Strax utanför inventeringsområdet, i barrskogen som hänger ihop med naturvärdesobjekt A, noterades lång-

fliksmossa (Nowellia curvifolia, S) på en låga. Arten indikerar skog med hög luftfuktighet där det funnits en rik 

och jämn tillgång på ved i olika nedbrytningsstadier.  

Det finns inga andra registrerade fynd av naturvårdsarter från inventeringsområdet. Från den direkta omgiv-

ningen finns dock några fynd. Vid naturvärdesinventeringen av Lindesby 1:13 m.fl noterades ullticka Phellinus 

ferrugineofuscus, NT, rödgul trumpetsvamp Craterellus lutescens, S och zonticka Trametes ochracea, S, sö-

der om det aktuella inventeringsområdet (Norconsult AB 2019). De två sistnämnda arterna är noterade i direkt 

anslutning till inventeringsområdet. Förutom nämnda artfynd finns i Artportalen fynd av noshornsoxe (Si-

nodendron cylindricum), S, funnen i anslutning till inventeringsområdets östra delar, i den norra delen av en 

skogsdunge som delvis berörs av inventeringsområdet.  

Teckenförklaring naturvårdskategorier 
S = signalart, F = arten är fridlyst i Sverige, NT 

= rödlistad som nära hotad 
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Figur 8. Vid inventeringen noterades mattlummer, en fridlyst art (9 § Artskyddsförordningen). 

3.3 Områdets förutsättningar för fladdermöss 

Lövrika miljöer (framförallt ädellövskog) med en halvöppen och varierad vegetationsstruktur kombinerat med 

grunda näringsrika sjöar och vattendrag hör till de viktigaste biotoperna för fladdermöss. De nyckelbiotoper för 

fladdermöss som hittills beskrivits karakteriseras ofta av en varierad ädellövrik miljö, relativt luckig skog, par-

ker, stort inslag av gamla och grova träd, alléer, våtmarker, dammar, kanaler och vanligen ett antal större 

byggnader. Oftast är det inte skogsbruk utan snarare parkskötsel eller andra åtgärder som mest påverkar om-

rådena (Naturvårdsverket, 2006). 

Vid fältinventeringen i oktober 2021 noterades att det i första hand är i östra delen av inventeringsområdet 

som vissa av kriterierna när det gäller lämpliga fladdermusmiljöer bedöms uppfyllas. Kombinationen av öppna 

marker och relativt glesa blandskogar bedöms här ha viss betydelse som födosöksmiljöer för fladdermöss (se 

landskapsobjekt L1 nedan). Mot väster ansluter även ett lövrikt område med ett visst inslag av död ved. Utöver 

bäcken som rinner här saknas i området dock vattenmiljöer, och dessutom är inslaget av ädellövträd och 

gamla träd begränsat. Även inslaget av trädhåligheter är begränsat. Dock bedöms förutsättningarna för att 

trädhåligheter på sikt ska utvecklas som relativt goda, framför allt i skogsavsnitt med mycket lövträd.  

Utifrån inventeringen finns det ingen anledning att betvivla att fladdermösss nyttjar inventeringsområdet. 

Denna bedömning är i linje med det PM med fokus på fladdermöss, som togs fram till planen för Lindesby 
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1:13 (Enviroplanning 2020). I likhet med nämnda PM görs även bedömningen att en fladdermusinventering 

inte skulle tillföra någon ny information av betydande karaktär.  

I Artportalen finns fynd av vattenfladdermus (Myotis daubentonii) och dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus) 

noterade cirka 300 meter söder om inventeringsområdet. Vidare finns fynd av fladdermöss (familjen Vespertili-

onidae, vilken bland annat omfattar släktena Myotis och Pipistrellus) noterade cirka 100 meter öst/sydöst om 

inventeringsområdet.  

3.4 Naturvärdesobjekt 

I Figur 9 redovisas de naturvärdesobjekt som har identifierats vid fältinventeringen. Inget objekt med naturvär-

desklass 1 eller 2, högsta respektive högt naturvärde, identifierades vid inventeringen. 

Två naturvärdesobjekt enligt värdeklass 3, påtagligt naturvärde, har avgränsats; A, en äldre barrskog, och C, 
en bäckravin. Naturvärdesobjekt A utgör en del av ett större barrskogsområde som kan bedömas enligt 
värdeklass 3. Naturvärdesobjekt C har ett fuktigt mikroklimat och en lövrik miljö med förekomst av död ved. 

Två naturvärdesobjekt bedömdes enligt värdeklass 4, visst naturvärde. Objekt B utgör en lövrik blandskog 
med viss förekomst av död ved och grövre lövträd. Objekt D utgör två delobjekt med blandskog med före-
komst av bland annat en del äldre tall. 

 

Figur 9. Naturvärdesobjekt 
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Samtliga utpekade naturvärdesobjekt fortsätter utanför inventeringsområdets avgränsning. Detta har också 

vägts in när bedömningar gjorts av naturvärdesklass. Naturvärdesobjekt A, B och C hänger ihop med motsva-

rande naturvärdesobjekt som avgränsats söder om inventeringsområdet i naturvärdesinventeringen för Lin-

desby 1:13 m.fl. (Norconsult 2019) (se Figur 7 ovan). 

3.5 Landskapsobjekt 

Utöver naturvärdesobjekt ska även så kallade landskapsobjekt avgränsas och beskrivas, i den mån sådana 

finns. Landskapsobjekt är större områden som har betydelse för biologisk mångfald på landskapsnivå och ska 

avgränsas till exempel när de ingående naturvärdesobjekten tillsammans ger förutsättningar för naturvårdsar-

ter som är knutna till ett landskap med en kombination av olika naturtyper snarare än till enskilda naturtyper. I 

och i anslutning till inventeringsområdet har ett landskapsobjekt identifierats (Figur 10). Det omfattar de öppna 

markerna med intilliggande skogsmiljöer i de östra delarna av inventeringsområdet. Landskapsobjektet är rela-

tivt litet, men bedöms bland annat ha viss betydelse för arter som utnyttjar både öppna miljöer och skogsmil-

jöer. Området bedöms till exempel kunna ha viss betydelse som jaktmark för fladdermöss. 

 

Figur 10. Landskapsobjekt. 
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Objekt id L1 

Biotoper Blandskog, lövskog, öppna igenväxande marker 

Beskrivning Området omfattar öppna, ohävdade marker som är under igenväxning och intilliggande 

skogsmarker. Flera av skogsbestånden sträcker sig som halvöar ut i den öppna mar-

ken och bildar på så sätt relativt långa skogskantzoner och öppna miljöer i lä. Bäckravi-

nen i naturvärdesobjekt C ingår i den västra delen av landskapsobjektet. 

Naturvärden Förekomsten av skogskanter och öppna miljöer i lä bedöms skapa förutsättningar för 

olika grupper av insekter och även som födosöksmiljö för fladdermöss. 

Bild objekt L1 
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4 Samlad bedömning/Rekommendationer 

Den känsligaste miljön bedöms finnas i bäckravinen i östra delen av inventeringsområdet, naturvärdesobjekt 

C. Tillgången på död ved är god och luftfuktigheten är jämn och hög vilket gynnar ett flertal arter. Delar av ra-

vinen har tidigare varit åkermark, vilket kan ses på äldre flygfoton, men förmodligen har det funnits lövträd i 

och intill området under flera trädgenerationer. Närmast väster om ravinen i naturvärdesobjekt B finns också 

goda förekomster av lövträd. 

Vid en eventuell exploatering bör intrång i bäckravinen minimeras. I områdena som angränsar till ravinen mot 

väster bör asp prioriteras som hänsyn i första hand, och övriga lövträd i andra hand. I strategin för formellt 

skydd av skog i Örebro län (Länsstyrelsen 2006) anges den relativt stora andelen asp i norra länets lövskogs-

trakter som särskilt intressant. 

Det barrskogsdominerade området i naturvärdesobjekt A ingår i ett betydligt större skogsområde, som framför 

allt sträcker sig mot söder. Skogen är i viss grad påverkad av skogsbruksåtgärder i form av gallring med mera, 

men påträffade signalarter och rödlistade arter inom det större skogsområdet indikerar att det funnits tillgång 

till träd och död ved under flera trädgenerationer. Om arterna och den ekologiska funktionen i skogsområdet 

ska bibehållas bör kalavverkning undvikas. 

Denna rapport fokuserar på förekomsten av allmänna naturvärden inom det avgränsade inventeringsområdet. 

Liksom fallet var i NVI:n för Lindesby 1:13 m.fl. kan man för naturvärdesobjekt A dock inte undgå att konsta-

tera att området även har goda rekreativa och sociala värden. Flera stigar går genom området, tillgången på 

bär och svamp är god och skogskänslan påtaglig.  

Vidare bör det betonas att det utifrån denna allmänna naturvärdesinventering inte går att dra några vidare slut-

satser om enskilda artgrupper, såsom fåglar. Inventeringsområdet bedöms hysa för regionen typiska fågelar-

ter och inslaget av såväl barrskog som lövskog och öppen mark innebär förutsättningar för olika fågelarter. 

Andelen hålträd och gamla träd bedöms dock vara begränsat, varför förutsättningarna för hålhäckande arter 

troligen inte är särskilt goda. 

I östra delen av inventeringsområdet bedöms att det finns vissa värden på landskapsnivå knutna till fladder-

möss. Gott om skogskantzoner och solbelysta miljöer i lä bedöms skapa relativt goda förutsättningar för födo-

sök för bland annat fladdermöss. Utbyggnaden av en lokalväg behöver inte spoliera dessa värden. Den 

största risken för konflikt med värdena bedöms vara om ingrepp görs i naturvärdesobjekt D, särskilt om äldre 

lövträd måste avverkas. Om mosaiken med öppna marker och skogsbestånd ska bibehållas på sikt krävs 

också att de öppna markerna hävdas på något sätt.  

I det PM som togs fram till detaljplanen för Lindesby 1:13 ges ett antal rekommendationer som bör beaktas för 

att reducera påverkan på fladdermöss. Ett par av dessa, till exempel gällande behov av belysning och avverk-

ning av grova lövträd, bör beaktas även inom detta planområde. I likhet med nämnda PM görs även bedöm-

ningen att en fladdermusinventering inte skulle tillföra någon information av betydande karaktär.  

I norra kanten av naturvärdesobjekt C, i kanten av det öppna området som finns här, noterades flera exemplar 

av den invasiva arten jättebalsamin i samband med fältinventeringen i oktober 2021. För att förhindra att arten 

sprider sig ner i bäckravinen och över ett större område rekommenderas att en riktad insats görs för att av-

lägsna växten. 
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Bilaga 1 
Naturvärdesobjekt 

Förkortningarna gällande naturvårdsarter har följande betydelse: 

F= Fridlyst 

S = Signalart 

 

Objekt id A 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Barrskog (omväxlande med dominans av gran respektive tall) 

Beskrivning Sammanhängande skogsområde med mestadels äldre barrskog. Gran do-

minerar i vissa delar, tall i andra. Ett visst inslag finns av björk och enstaka 

asp. Stora delar av skogen har ett välutvecklat mosskikt med främst hus- 

och väggmossa. Området är ganska rikt på marksvampar. Vid invente-

ringen noterades bland annat klubbsvamp Clavariadelphus sp, finger-

svamp Ramaria sp, trattkantarell och blek taggsvamp. En del stubbar vitt-

nar om att gallring tidigare har utförts. Inslaget av död ved är därför ganska 

begränsat, men en del lågor och högstubbar förekommer.  

Värdeelement Mosstäckta block, enstaka högstubbar och lågor. 

Naturvärdesklass 3 

Motivering: Äldre barrskog som kan ha trädkontinuitet. Området utgör en 

del av ett större skogsområde där bland annat rödlistade arter som ullticka, 

zontaggsvamp och motaggsvamp noterats. 

Naturvårdsarter Kantvitmossa (Sphagnum quinquefarium, S), mattlummer (Lycopodium 

clavatum, F), långfliksmossa (Nowellia curvifolia, S) (strax utanför invente-

ringsområdet i söder) 

Övriga arter av visst naturvårdsintresse: Linnea (Linnaea borealis) 
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Bild objekt A 

(se även figur 2 

och 3 samt om-

slagsfotot) 
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Objekt id B 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Blandskog, sekundärlövskog 

Beskrivning Blandskog som har ett övre skikt med medelgrov björk och asp, och ett 

undre skikt med knappt medelgrov gran. I vissa avsnitt växer klen gråal och 

enstaka sälg. Enstaka grövre aspar på knappt 2 meter i stamomkrets före-

kommer. Skogen är sannolikt uppvuxen genom spontan igenväxning under 

de senaste hundra åren. Inslag av växter som kransmossa, bräkenmossa 

och olvon vittnar om lite rikare markförhållanden. Området gränsar i öster 

mot en bäckravin vilket ger ett fuktigt mikroklimat i dessa delar. 

Värdeelement Visst inslag av liggande och stående död lövved, grövre aspar 

Naturvärdesklass 4 

Motivering: Flerskiktad lövrik skog som uppkommit genom spontan igenväx-

ning. Objektet utgör en del av ett större område som fortsätter utanför in-

venteringsområdet. 

Naturvårdsarter - 

Bild objekt B 

 

 

 
Grov asp i naturvärdesobjekt B 
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Objekt id C 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Lövskog i bäckravin 

Beskrivning Bäckravin med bäck som är cirka två meter bred. I bäckfåran finns rikligt med 

sten och grus. Bäcken rinner i den västra delen av ravinsänkan, som här är 

ganska bred. Skogen i ravinen domineras av gråal, björk och hägg med inslag av 

asp och sälg. De flesta träden är upp till medelgrova, men lite grövre träd före-

kommer också. Ett par aspar uppmättes till drygt 2 meter i stamomkrets. Ett visst 

inslag av död ved förekommer, även av något grövre dimensioner. Vid bäckfåran 

noterades en grov björkhögstubbe och flera stammar som lagt sig över bäckfå-

ran. Karakteristiska arter i fältskiktet är nejlikrot, majbräken och älggräs. Mossflo-

ran är välutvecklad med bräkenmossa och kransmossa som karakteristiska in-

slag.  

Vid fältinventeringen i oktober 2021 noterades i norra kanten av naturvärdesob-

jektet, vid det öppna markavsnitt som finns här, flera exemplar av den invasiva 

arten jättebalsamin. Växterna kan ha kommit dit med jordmassor, men de verkar 

ännu inte ha spritt sig ner i bäckravinen, vilket dock är en uppenbar risk om inga 

åtgärder vidtas. 

Värdeele-

ment 

Liggande och stående död lövved, död ved i och vid vatten, grova aspar, bäck-

fåra med sten och grus, håligheter i strandbrinkar, skredärr 

Naturvär-

desklass 

3 

Motivering: Lövskogsklädd bäckravin. Ett fuktigt och stabilt mikroklimat, näringsrik 

mark samt relativt rik tillgång på död ved gör att många olika arter gynnas i områ-

det. Bäckravinen och naturvärdet fortsätter mot söder utanför inventeringsområ-

det. 

Naturvårds-

arter 

- 
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Bild objekt C 

(se även figur 

4) 

 

 

 
Ovanför bäckravinen i norr noterades 

flera exemplar av den invasiva arten 

jättebalsamin. 
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Objekt id D 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Blandskog 

Beskrivning Två delobjekt med relativt gles blandskog som omges av eller ligger i gränsen 

till öppen mark. Det västra delobjektet utgörs av en barrdominerad blandskog 

med upp till medelgrov tall, gran, björk och asp med inslag av rönn och ek. 

Det östra delobjektet har liknande trädslagsinnehåll, men här finns en äldre 

generation tallar och en något äldre ek. Både tallarna och eken är omkring 2 

meter i stamomkrets. I båda delobjekten finns inslag av stenblock. Fältskiktet 

domineras av blåbär och kruståtel. I det östra delobjektet finns en del gamla 

stubbar. I avsnitt med flera stubbar har en yngre trädgeneration kommit upp. 

Värdeelement Gamla stubbar, enstaka björkhögstubbar och lågor, stenblock, grövre tallar, 

en grövre ek 

Naturvärdes-

klass 

4 

Motivering: Flerskiktad skog som sannolikt till stor del uppkommit genom 

spontan igenväxning. Delobjekten fortsätter utanför inventeringsområdet. 

Naturvårdsarter - 

Bild objekt D 

(se även figur 5) 

 

 
Västra delobjektet, objekt D 
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Östra delobjektet, objekt D 
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Bilaga 2 
 

Naturvärdesklasser, vad de innebär och vad de ungefär motsvaras av enligt svensk standard för naturvär-

desinventering (SS 199000:2014): 
 

 


