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 Inledning 

 Uppdraget 

Föreliggande rapport är framtagen av Norconsult AB på uppdrag av Samhällsbyggnad Bergslagen. 
Uppdraget består i en naturvärdesinventering för område som omfattas av kvartersmark och allmän-
platsmark för vägar inom planområdet för detaljplan Lindesby 1:13 med flera. Området ligger väster 
om Lindesbergs tätort, Örebro län. Undantaget för naturvärdesinventeringen är kvartersmark som re-
dan är anspråkstagna för bostäder inom planområdet. Naturvärdesinventeringen ska redovisa eventu-
ell förekomst av naturvärden, biotoper och skyddade arter inom planområdet. Särskilt ska eventuella 
förutsättningar för boplatser/livsmiljöer för fladdermöss redovisas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Figur 1.1. Översiktskarta över planområdet väster om Lindesberg, Örebro län. Från detaljplan för Lindesby 1:13 

m.fl. Lindesbergs kommun. Dnr: S-2017-41. 
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 Arbetets bedrivande och metodik 

Naturvärdesinventeringen har utförts av biologen Niclas Vallin vid Norconsult AB. Inventeringen har 

utförts enligt svensk standard (SS199000:2014) med detaljeringsgraden medel, samt med tillägget na-

turvärdesklass 4. 

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

värdesklass 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 

förhållande till natur som inte uppfyller kriterierna för att bli klassad. För närmare förklaring av vad de 

olika naturvärdesklasserna innebär, se bilaga 3. Detaljeringsgraden medel enligt standarden innebär 

att naturvärdesobjekt 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 2019-09-17.  

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

Underlag har inhämtats från Länsstyrelsen (Geodataportalen), Skogsstyrelsen (Skogsdataportalen), 

Naturvårdsverket (Skyddad natur samt publicerade rapporter), Artdatabanken (Artportalen), och Vatte-

ninformationssystem i Sverige (VISS). Särskilda sökningar har gjorts för att erhålla kunskap om vilka 

objekt som ligger i och i planområdets omedelbara närhet. 
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 Naturförhållanden 

 

Norra delen av planområdet utgörs till största delen av barrskog. Västra delen av detta område domi-

neras av gran och kan vid en första anblick ge ett välskött och, från naturvärdessynpunkt, trivialt in-

tryck. Området är dock rikt på marksvamp med bland annat kantareller och trattkantareller men även 

ovanligare arter. Det finns även enstaka hänsynskrävande vedsvampar (se avsnitt 3.2.1), vilket skvall-

rar om att området varit trädbevuxet under en längre tid. Marken är ganska blockig och täckt med ett 

mosstäcke av typiska arter som husmossa, väggmossa och granvitmossa. Stigar och äldre diken ge-

nomkorsar området. I de västra delarna finns ett par försumpade partier som vid besöket i september 

var relativt torra. Österut i området finns en del hällmarkspartier med äldre tallar och granar (figur 2.1). 

Granarna är bevuxna med hänglavar som tagel- man- och skägglav. I markskiktet finns ljung, Islands-, 

fönster- och renlavar. En del aspar, björkar, sälgar, enbuskar samt föryngringar med ekplantor finns 

spridda över hela området. Mot bebyggelsen i södra delen av området blir lövinslaget högre, framför-

allt av asp och björk. 

 

 

Figur 2.1. Hällmarkspartier centralt i skogen som utgör planområdets norra del. 

 

Öster om hällmarkspartierna, i planområdets nordöstra del, sker en övergång till ett mer lövdominerat 

område. I den västra delen av detta område har man gallrat fram björk, rönn, asp och sälg. Därefter 

följer ett område med granskog och spridda aspar på före detta åkermark (figur 2.2). Närheten till Dal-

bäcken i östra kanten av planområdet ger ett fuktigt mikroklimat och den döda lövveden som finns på 

marken är bevuxen med mossor. I bäckravinen längst österut blir förekomsten av gråal högre med in-

slag av grova träd av asp, lönn och gran. Miljön är skuggig och fuktig med god tillgång på död ved vil-

ket gör att många olika mossor trivs här. Kranshakmossa i bottenskiktet indikerar viss kalkförekomst. 
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Figur 2.2. I nordöstra delen av planområdet finns ett parti med aspar trängda av uppväxande granskog. 

Söder om Torphyttevägen, i planområdets sydöstra del, fortsätter bäckravinen söderut (figur 2.3). 

Bland träden finns gråal, asp, björk, lönn samt enstaka askar, ekar och granar. Grövre träd finns av 

asp, lönn, ek och gran. Hägg är vanlig i buskskiktet. Arter som olvon och tibast i ravinens sluttning in-

dikerar att marken där är kalkhaltig och mullrik. Nere i ravinen finns bland annat älggräs och flenört. 

Tillgången på död ved är riklig och diversiteten av mossor och kärlväxter, både örter och ormbunkar 

som hultbräken och majbräken, är relativt hög.  

 

Figur 2.3. Rikligt med död ved i bäckravinen som finns i östra delen av planområdet. 
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I det sydöstra hörnet av planområdet finns ett mindre parti åkermark som var ohävdad vid besöket och 

utan speciella naturvärden. En fornlämning i form av en boplats finns inom detta område. 

Mellan bäckravinen och Torphyttevägen finns ett område med triviallövskog med inslag av ädellövträd 

som ek och ask samt utspridda hasselbuketter. Bland övriga lövträd finns asp, björk, sälg, gråal, rönn 

och lönn. Föryngring av lönn och ek noterades. Getrams, liljekonvalj, bergslok och olvon är relativt 

vanligt förekommande. Ett mindre parti med granskog är insprängt i området. Både stående och lig-

gande död lövved förekommer liksom enstaka träd med håligheter (figur 2.4). I södra delen av områ-

det har en gallring utförts där man sparat lövträd och hasselbuskar. 

 

 

Figur 2.4. I skogspartiet mellan bäckravinen och Torphyttevägen finns ädellövträd som ek. 

Här en medelgrov ek med en hålighet där så kallad mulm (lös murken ved med olika lämningar) kan bildas. 

 

Följer man Torphyttevägen åt sydväst så finns några grova aspar sparade söder om vägen och lite 

längre fram några gamla lönnar norr om vägen (se omslagsbild). Ett par av lönnarna är i dålig kondit-

ion och angripna av rötsvampar. 

Norr om vägen finns en hage där kor betade vid besöket. Resterande del av planområdet utgörs av en 

vall som vid inventeringstillfället var skördad, samt bostadsfastigheter och mindre vägar. 
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 Naturvärden 

 Tidigare dokumenterade naturvärden 

Planområdet berörs av en av Länsstyrelsen utpekad värdetrakt, Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens 
lövskogstrakt, där asp bedöms vara av särskilt intresse (Länsstyrelsen 2006). De östra delarna av 
planområdet berörs av Länsstyrelsen naturvårdsprogram 85:39, Stora Lindessjöns västra strand. Om-
rådet har stor betydelse för landskapsbilden kring Stora Lindessjön och har också betydande rekrea-
tiva värden (Länsstyrelsen 1984). Torphyttebäcken väster om planområdet beskrivs som ett naturligt 
vattendrag med måttlig ekologisk status och som ej uppnår god kemisk status (VISS, 2019). 
 
Inom planområdet finns sedan tidigare inga registrerade naturvärden i form av nyckelbiotoper eller ob-

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

tal, biotopskydd eller naturreservat berör området (Skogsstyrelsen 2019, Naturvårdsverket 2019). 

  

 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 genom att själva vara av särskild vikt eller genom att de indikerar att områden eller naturty-

per är särskilt viktiga ur ett naturvårdsperspektiv (ArtDatabanken 2017). I begreppet ingår rödlistade 

arter, fridlysta arter, arter förtecknade 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 el-

ler internationell nivå. För ansvarsarter har vissa län eller kommuner tagit fram egna förteckningar. I 

denna naturvärdesinventering redovisas fynd av rödlistade arter, fridlysta/skyddade arter och signalar-

ter. 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 

uppgifter i artrapporteringssystemet ArtPortalen 2019-09-13, samt i samband med den utförda natur-

värdesinventeringen 2019-09-17. Sökningen i Artportalen gjordes för naturvårdsarter observerade un-

der perioden 2000-2019 för planområdet plus en buffert omfattande ett par hundra meter.  

Fynd av naturvårdsarter inom bedömda naturvärdesobjekt redovisas i bilaga 1 samt under respektive 

objektbeskrivning i bilaga 2. Naturvårdsarter inrapporterade i Artportalen redovisas i bilaga 1. 
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 Noterbara fynd av naturvårdsarter: 

Ullticka (Phellinus ferrugineofuscus, NT, S) noterades 
på en granlåga i barrskogsområdets västra del (figur 
3.1). Ullticka indikerar att det funnits tillgång på död 
barrved under en längre tid. 
 
Zontaggsvamp (Hydnellum concrescens, S) fanns sporadiskt spridd i barrskogsområdet och indikerar 
trädkontinuitet och visst kalkinslag (figur 3.2). I sumpiga partier återfanns rödgul trumpetsvamp (Crate-
rellus lutescens, S). Arten är en uppskattad matsvamp och signalerar kalkförekomst och källpåverkan. 
 
Kantvitmossa (Sphagnum quinquefarium, S) noterades i barrskogens västra del (figur 3.3). Arten trivs 
i äldre skogar på frisk-fuktig mark. 
 
Ett något oväntat artfynd var en motaggsvamp (Sarcodon squamosus, NT, S) precis utanför barr-
skogsområdets sydvästra hörn av planområdet (figur 3.4). Svampen växte intill några äldre tallar på 
förmodligen något sandigare mark. Arten finns vanligtvis i områden där tall funnits en längre tid och 
det kan inte uteslutas att den kan finnas på fler ställen i barrskogen inom planområdet intill gamla tal-
lar. 
 
Ask (Fraxinus excelsior, EN), återfanns sparsamt i södra delen av bäckravinen och söder därom. Ask 
och alm är de första av skogsträden som betraktas som utrotningshotade. Orsaken är en stark tillba-
kagång på grund av sjukdomar. 
 
I sluttningen ner mot södra delen av ravinen fanns flera exemplar av tibast (Daphne mezereum, S, F) 
som indikerar mullrik frisk eller svagt fuktig mark med kalkförekomst (figur 3.5). Tibast är fridlyst i Sö-
dermanlands och Örebro län. 
 
I en tidigare inventering (se Samhällsbyggnad Bergslagen, 2018) har stubbspretmossa (Herzogiella 
seligeri, S) noterats i området öster om Torphyttevägen. Denna inventering kan inte bekräfta detta, 
däremot gjordes fynd av vad som bedömdes som spretgräsmossa (Sciuro-hypnum curtum), vilken på-
minner något om stubbspretmossa till utseendet. Bäckravinen har gynnsamma förhållanden för 
många arter mossor och stubbspretmossa kan mycket väl finnas i området. 
 
Fåglar har inte inventerats inom ramen för detta uppdrag då inventeringen skedde utanför häcknings-
säsongen. De lövrika och varierade miljöerna som förekommer inom planområdet borde dock vara at-
traktiva för flertalet fågelarter. Större hackspett (Dendrocopos major) och spillkråka (Dryocopus mar-
tius, NT, B) hördes vid inventeringen i naturvärdesobjekt A. Detta behöver inte betyda att de häckar 
där men det är åtminstone en indikation på att tillgången på äldre träd och död ved är god i närområ-
det. Strax utanför planområdet finns några rödlistade fågelarter noterade i Artportalen, se bilaga 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teckenförklaring naturvårdskategorier 
S = signalart, EN = starkt hotad, NT = nära ho-

tad, VU = sårbar, F = arten är fridlyst i Sverige. 

B = Arten omfattas av Fågeldirektivets bilaga 1. 
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                      Figur 3.1. Ullticka på gammal granlåga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

Figur 3.2. Zontaggsvamp. 

Figur 3.4. Motaggsvamp 

Figur 3.3. Kantvitmossa. 

Figur 3.5. Tibast 
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 Områdets förutsättningar för fladdermöss 

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

rat 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, parker, 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 områdena (Naturvårdsverket, 2006). 

Vid inventeringen i fält 2019-09-17 noterades att flertalet av kriterierna som listats som viktiga för bra 

fladdermusbiotoper uppfylls i planområdet. Miljön är varierad med öppna åkermarker och lövrika 

skogspartier (framförallt i östra delen). Det finns tillgång till gamla och grova lövträd, hålträd, allélik-

nande vägpartier och en del större byggnader. Inga större vattensamlingar finns inom området, dock 

närhet till bäckar och fuktiga miljöer. Stora Lindessjön ligger mindre än en kilometer sydost bort från 

planområdet. Även ljusföroreningar kan vara begränsande. För att säkert avgöra om området är in-

tressant för fladdermöss krävs mer riktade inventeringar med ultraljudsdetektorer. 

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

maeus) noterade cirka 300 meter söder om planområdet.  

 

 Naturvärdesobjekt 

I figur 3.6 redovisas de naturvärdesobjekt som har identifierats vid fältinventeringen tillsammans med 

fynd av rödlistade arter inom eller strax intill planområdet (fynd både från Artportalen och denna inven-

tering redovisas). Naturvärdesobjekten redovisas också på ortofoto i bilaga 4. Inget objekt med natur-

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

Två naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde, med en sammanlagd yta av 

cirka 3,5 ha avgränsades; A, ett barrskogsområde om 2,9 ha och C, en bäckravin på ömse sidor om 

Torphyttevägen på cirka 0,6 ha totalt. I naturvärdesobjekt A noterades en rödlistad vedsvamp och 

några signalarter. Naturvärdesobjekt C har ett fuktigt mikroklimat och en lövrik miljö med god tillgång 

på död ved. 

Två naturvärdesobjekt, B med en yta om 0,2 ha, och D med en yta om 0,6 ha, bedömdes ha visst na-

turvärde. Naturvärdet är främst kopplat till förekomst av lövträd; företrädesvis asp i naturvärdesobjekt 

B och ädellövträd som ek och ask samt hassel i naturvärdesobjekt D. 

 

 

 



 Uppdragsnr:  106 24 72   Version: 1.1 

 NVI-rapport  |  Detaljplan Lindesby 

 

 2019-11-12  |  14(16) 

 

 
Figur 3.6. Identifierade naturvärdesobjekt (A – D) samt fynd av rödlistade arter inom eller strax intill planområdet. 

Inga naturvärdesobjekt i de två högsta klasserna (1 eller 2) noterades. 
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 Samlad bedömning/Rekommendationer 

 

Den känsligaste miljön bedöms finnas i bäckravinen längst österut i planområdet, naturvärdesobjekt 

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

lar av ravinen har tidigare varit åkermark, vilket kan ses på äldre flygfoton, men förmodligen har det 

funnits lövträd i och intill området under flera trädgenerationer. På platåerna intill ravinen, naturvärdes-

objekt B och D, finns också goda förekomster av lövträd. I den norra delen kan asp framhållas och i 

den södra delen ädellövträd som ek och ask samt hassel. 

Vid en eventuell exploatering bör intrång i bäckravinen minimeras. I områdena som angränsar till ravi-

nen bör ädellövträd samt 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 lövskogstrakter som särskilt intressant. I naturvärdesobjekt B kan asp gynnas ge-

nom viss plockhuggning av gran. Här finns dock lågor (död ved från lövträd) med mosspåväxt som 

man bör ta hänsyn till, beskuggningen över dessa bör också behållas i möjligaste mån. 

Lönnarna som står längs Torphyttevägen (se omslagsbild) kan anses vara naturvärdesträd. Ett par av 

dem är dock svampangripna och i dålig kondition. Grentaggsvamp finns noterad i Artportalen sedan 

tidigare i området, och vid inventeringen noterades en förmodad lönnticka högt upp i ett träd. Båda 

svamparna orsakar svår vitröta. Grentaggsvamp är rödlistad som nära hotad. 

I det större skogsområdet i norra delen, naturvärdesobjekt A, påträffades ett par rödlistade arter i, och 

precis utanför, planområdets västra del. Arterna indikerar att det funnits tillgång till träd och död ved 

under flera trädgenerationer. Andra arter som inte är rödlistade men som också signalerar långvarig 

trädkontinuitet finns spridda över området. För att behålla arterna i området bör kalavverkning undvi-

kas. Plockhuggning eller hyggesfria metoder kan vara ett alternativ vid eventuella skogsbruksåtgärder. 

Denna rapport fokuserar på förekomsten av naturvärden inom planområdet. I naturvärdesobjekt A kan 

man dock inte undgå att konstatera att området även har goda rekreativa och sociala värden. Flera 

stigar går genom området, tillgången på bär och svamp är god och skogskänslan påtaglig. 

Flertalet av kriterierna som listats som viktiga för bra fladdermusbiotoper bedöms uppfyllas i planområ-

det. Miljön är varierad med öppna åkermarker och lövrika skogspartier framförallt i östra delen. Det 

finns tillgång till gamla och grova lövträd, hålträd, alléliknande vägpartier och en del större byggnader. 

Frånvaron av större vattensamlingar samt eventuellt ljusföroreningar bedöms kunna vara begrän-

sande faktorer. Det finns dock närhet till bäckar och fuktiga miljöer och stora Lindessjön ligger mindre 

än en kilometer sydost bortom planområdet. För att säkert avgöra om området är intressant för flad-

dermöss krävs mer riktade inventeringar med ultraljudsdetektorer. 
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Bilaga 1. 
 

Skyddade, fridlysta och rödlistade arter samt signalarter noterade inom eller i anslutning till planområ-

det Lindesby 1:13 m.fl. 

 

Art Område Källa Kate-
gori 

Kommentar 

Violettkantad 
guldvinge 

Södra delen av planom-
rådet  

AP NT  

Prickvingad sväv-
fluga 

Södra delen av planom-
rådet 

AP NT  

Jordhumlefluga Södra delen av planom-
rådet 

AP NT  

Kornknarr Strax sydväst om plan-
området 

AP NT, B  

Stare Strax sydväst om plan-
området 

AP VU  

Nötkråka Lindesbyberget AP NT  

Kungsfågel Lindesbyberget AP VU  

Rosenfink Strax sydväst om plan-
området 

AP VU  

Grentaggsvamp Längs Torphyttevägen i 
sydöstra delen av plan-
området 

AP NT  

Zontaggsvamp A, Lindesbyberget NOAB, 
AP 

S  

Rödgul trum-
petsvamp 

A NOAB S  

Gullpudra Persbäcken AP S  

Stubbspretmossa C  S Tidigare inventering 

Ullticka A NOAB NT, S  

Kantvitmossa A NOAB S  

Ask C, D NOAB EN  

Tibast C NOAB S, F  

Spillkråka A NOAB NT, B Hörd utanför häckningssäsong 

 

S = signalart (Skogsstyrelsen) 

EN = starkt hotad, VU = sårbar, NT = nära hotad 

B = arten finns förtecknad i bilaga 1 till fågeldirektivet 

F = arten är fridlyst. Även alla vilda fågelarter är fridlysta men de redovisas här enligt Naturvårdsverkets rekom-

mendationer uppdelade i andra kategorier. 

AP = Artportalen, NOAB = Norconsult AB 

Område A - D = Naturvärdesobjekt 
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Bilaga 2. 
Naturvärdesobjekt 

Förkortningarna gällande naturvårdsarter har följande betydelse: 

F= Fridlyst 

B = Arten omfattas av Fågeldirektivets bilaga 1 

S = Signalart 

EN = rödlistad i kategorin starkt hotad, VU = rödlistad i kategorin sårbar, NT = rödlistad i kategorin nära hotad 

 

Objekt id A 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Barrskog, hällmarksskog (övervägande gran i väster, mer tall i öster) 

Beskrivning Sammanhängande skogsområde med medelålders-äldre barrskog. Inslag 

av äldre aspar samt en del björk, sälg, rönn och en. Föryngring av ek. 

Värdeelement Mosstäckta block, gammal asp, sälg i bukettform, enstaka torrakor och lå-

gor. 

Naturvärdesklass 3 

Motivering: visst artvärde och visst till påtagligt biotopvärde ger klass-

ningen påtagligt naturvärde 

Naturvårdsarter Ullticka (Phellinus ferrugineofuscus, NT, S), zontaggsvamp (Hydnellum 

concrescens, S), rödgul trumpetsvamp (Craterellus lutescens, S), kantvit-

mossa (Sphagnum quinquefarium, S) 

Motaggsvamp (Sarcodon squamosus, NT, S) noterades precis intill syd-

västra hörnet av objektet. Spillkråka (Dryocopus martius, NT, B) hördes 

(utanför häckningsperioden). 

Bild 

(se även figur 2.1) 
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Objekt id B 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Lövrik barrskog, sekundärlövskog 

Beskrivning Lövrikt område på före detta åkermark. Gränsar mot bäckravin vilket ger ett 

fuktigt mikroklimat i det området. 

Värdeelement Liggande och stående död lövved 

Naturvärdesklass 4 

Visst naturvärde 

Naturvårdsarter - 

Bild 

(se även figur 2.2) 
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Objekt id C 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Bäckravin (båda sidor om Torphyttevägen) 

Beskrivning Ett fuktigt och stabilt mikroklimat, näringsrik mark samt rik tillgång på död 

ved gör att många olika arter gynnas i området. Hög diversitet av mossor 

och kärlväxter. 

Värdeelement Liggande och stående död lövved, fläkt bark, håligheter i träd 

Naturvärdesklass 3 

Motivering: visst artvärde och påtagligt biotopvärde ger klassningen påtag-

ligt naturvärde 

Naturvårdsarter Tibast (Daphne mezereum, S, F), Ask (Fraxinus excelsior, EN), 

Stubbspretmossa (Herzogiella seligeri, S) 

Bild 

(se även figur 2.3) 
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Objekt id D 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Triviallövskog med ädellövsinslag, sekundärskog 

Beskrivning Lövdominerat område med inslag av ädellövträd som ek och ask samt ut-

spridda hasselbuketter. Getrams, liljekonvalj och olvon är relativt vanligt fö-

rekommande. I södra delen har lövträd och hassel gallrats fram. 

Värdeelement Liggande och stående död lövved, fläkt bark, håligheter i träd 

Naturvärdesklass 4 

Visst naturvärde 

Naturvårdsarter Ask (Fraxinus excelsior, EN) 

Bild 

(se även figur 2.3) 
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Bilaga 3. 
 

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

turvärdesinventering (SS 199000:2014): 
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Bilaga 4. 
 

 


