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Om dokumentet

Enetjärn Natur AB på uppdrag av Tyréns.

Inventering och bedömning av naturvärde -V. Bökhult och Hökhult - Underlag till detaljplaner i Älmhults 

kommun

Utredningen har genomförts under tiden oktober till december 2015.

Område 1-5 på tillhandahållet kartunderlag daterat 2015-09-24 har inventerats.

Följande personer har medverkat i inventeringen: 

Cajsa Björkén – naturinventering, bedömningar och rapportering 

Sofia Lund och Anders Granér – kvalitetsgranskning

Samtliga är verksamma vid Enetjärn Natur AB.

Omslagsbild: Granskog i inventeringsområdet.

Samtliga fotografier: Enetjärn Natur AB om inte annat anges.

Kartmaterial har använts med tillstånd från Lantmäteriet: © Lantmäteriet Medgivande 

R50171088_140001.



3

2016-03-01

Innehåll
Om dokumentet .......................................................................................................................................................... 2

1 Inledning.....................................................................................................................................................................4
Om projektet ................................................................................................................................................. 4
Syfte med naturvärdesinventeringen .................................................................................................. 4
Metodik ........................................................................................................................................................... 4

2 Naturmiljöer och naturvärde ............................................................................................................................. 7
Översiktlig beskrivning ...............................................................................................................................7
Skog ..................................................................................................................................................................7
Våtmarker ...................................................................................................................................................... 8
Öppen mark .................................................................................................................................................. 9
Naturvärde .................................................................................................................................................... 9
Omgivande landskap ............................................................................................................................... 13

3 Arter .......................................................................................................................................................................... 15
Förekomst av arter som omfattas av Artskyddsförordningens bilaga 1 ................................ 15
Förekomst av arter som omfattas av Artskyddsförordningens bilaga 2................................16
Förekomst av andra naturvårdsintressanta arter ..........................................................................16

4 Samlad bedömning .............................................................................................................................................17

Källor .............................................................................................................................................................................. 19
Webbsidor ....................................................................................................................................................19
Litteratur .......................................................................................................................................................19

Bilaga 1 – Objekt med högre naturvärde .......................................................................................................... 20

Bilaga 2 – Objekt som omfattas av det generella biotopskyddet .......................................................... 36

Bilaga 3 – Fynd av naturvårdsarter .................................................................................................................... 38



4

2016-03-01

11 Inledning

Om projektet
Älmhults kommun avser att detaljplanelägga ett område väster om Älmhults tätort. Som ett underlag 

till detaljplanearbetena och miljöbedömningen tillhörande dem har en naturvärdesinventering utförts.

Inventeringsområdet omfattar 221 ha och utgörs av 5 av totalt 6 delområden som ska detaljplaneläg-

gas (se karta i figur 1). Naturvärdesinventeringen omfattar samtliga naturmiljöer inom dessa fem del-

områden. Fältbesök gjordes i oktober 2015. Resultat av fältbesök och annan kunskapssammanställning 

presenteras i denna rapport.

Syfte med 
naturvärdesinventeringen
Syftet med naturvärdesinventeringen är att loka-

lisera och redovisa eventuella värdefulla natur-

miljöer inom inventeringsområdet.

Metodik
Inventeringen har gjorts enligt svensk standard SS 199000:2014. Inventeringen gjordes med ambitions-

nivån NVI på fältnivå medel. Det innebär att Inventeringen har varit så nogrann så att alla naturvärdes-

objekt större än 0,1 ha har kunnat identifieras.  

Naturvärdet har bedömts i fyra naturvärdesklasser (1, 2, 3 och 4) samt lågt naturvärde.

 • Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde – störst positiv betydelse för biologisk mång-

fald

 • Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde – stor positiv betydelse för biologisk mångfald

 • Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde – påtaglig positiv betydelse för biologisk 

mångfald

 • Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde - viss positiv betydelse för biologisk mångfald

 • Lågt naturvärde – ingen eller ringa positiv betydelse för biologisk mångfald

Inventeringsområdet sträcker sig från Möckelns strand i öster till barrskogarna vid Furulund och Vena 

mosse i väster. Vid Möckeln har de bebyggda tomtmarkerna inte inventerats. Utöver dessa tomter så 

omfattar naturvärdesinventeringen samtliga naturmiljöer i inventeringsområdet.  

Området besöktes i fält 21-22 oktober 2015. Eftersom inventeringen utfördes sent på året kan en del 

naturvårdsarter ha missats. Detta gäller främst betesmarkerna i östra delen av inventeringsområdet. 

Detta bedöms dock inte påverka naturvärdesbedömningen av området.

Naturvärde

Med naturvärde avses i den här rapporten 
betydelse för biologisk mångfald.
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1Bedömningarna grundar sig på slutsatser från fältbesök och annan tillgänglig kunskap om området. 

Kunskap om området har inhämtats från Skogsdataportalen, Våtmarksinventeringen, länsstyrelsen i 

Kronobergs län samt Artportalen.

En analys av vilka av de arter som omfattas av Artskyddsförordningen (Bilaga 1 och 2) som finns i om-

rådet vid Hökhult har utförts. Analysen omfattar dels de arter som faktiskt påträffats i området och dels 

de arter som kan förväntas förekomma. När det gäller fåglar har endast de arter som markerats med 

B i förordningen samt de som är upptagna på den nationella rödlistan tagits med. Detta är i linje med 

Naturvårdsverkets handbok för Artskyddsförordningen. 

Förutom de arter som observerades i samband med fältbesöket har uppgifter från Artportalen använts. 

Vid sidan av de dokumenterade förekomster som befintligt kunskapsunderlag genererar har även en 

bedömning gjorts om det kan finnas ytterligare arter som omfattas av Artskyddsförordningen i områ-

det. Antaganden om troliga eller möjliga artförekomster grundar sig på om det för respektive art finns 

lämpliga livsmiljöer i det aktuella området och om arten finns i närheten. 
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1 Översiktskarta med inventeringsområdet vid Hökhult.
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22 Naturmiljöer och naturvärde

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av inventeringsområdets naturmiljöer och natur-

värde. 

Översiktlig beskrivning
Inventeringsområdet sträcker sig från Möckelns strand i öster till barsskogarna vid Furulund och Vena 

mosse i väster. Området ligger strax nordväst om tätorten Älmhult och den sydvästra gränsen av inven-

teringsområdet ligger kant i kant med bostadsområden.

Området utgörs till största del av hårt brukad gran- och tallskog med inslag av mossar. Österut mot 

Möckeln övergår barrskogarna till lövskogspräglade kulturmarker med beteshagar. Området är mycket 

svagt kuperat och i svackorna är det blött. Det är inte särskilt blockigt och hällmarker saknas.  Det finns 

gott om skogsbilvägar, och i öster skärs området av av den asfalterade och livligt trafikerade Ljungbyvä-

gen. Vid Möckelns strand är det tätt med tomter och här finns också en campingplats.

Då området är intensivt brukat är gränserna mellan olika objekt i de flesta fall mycket tydliga. 

Skog
Drygt tre fjärdedelar av området utgörs av skog. Större delen av skogsmarken består av mycket hårt 

brukad barrproduktionsskog med tall och gran. Inslaget av lövträd är mycket lågt i den barrdomine-

rade skogen, men en del björk växer i fuktigare partier. De flesta av bestånden är hyggen, ungskog eller 

medelålders skog. Det är mycket ont om gamla, grova eller döda träd. Gamla och döda barrträd finns 

egentligen bara på ett ställe; en fuktig tallskog eller tallmosse i delområde 5 (objekt V). Här är inslaget 

av döda tallar mycket stort. I övrigt finns det en del äldre, delvis plattkroniga tallar på mossarna, men 

generellt sett är inslaget minimalt. Barrskogen har en gles och artfattig markflora, som avspeglar den 

fattiga berggrunden.

Öster om Ljungbyvägen ned mot sjön Möckeln ändrar området dock helt karaktär och övergår till löv-

skogspräglade kulturmarker. Här blandas unga och medelålders lövskogar med betesmarker. Troligen 

har marken varit än mer öppen tidigare. Lövskogarna är mestadels unga och består av artrika, ganska 

täta igenväxningsskogar med framförallt björk, asp, sälg, ek, rönn och klibbal. På vissa ställen finns 

inslag av ädla lövträd såsom alm, lönn och hassel. Här och var finns dungar med grova, gamla ekar och 

lönnar. Vid campingen är skogen mer av parkartad karaktär med fristående grova träd. Invid Möckelns 

strand finns ett lövskogsparti med en hel del döda, stående lövträd med gott om tickor och hack-

spettspår. En åkerholme är utpekad som nyckelbiotop (objekt R) och här finns det grova lindar som är 

hamlade vid basen. 
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2

Våtmarker
Inventeringsområdet är mycket flackt och i sänkorna är marken tydligt fuktig och övergår i våtmarks-

vegetation. Sådana sänkor finns överallt i området och skogen har brukats även på dessa platser. På 

några ställen är våtmarkerna större och bildar sammanhängande mossar. Samtliga mossar i inven-

teringsområdet är tallbeklädda, med allt i från unga och klena plantor till grova, gamla träd. Öppen 

mosse och höljor saknas helt. Att mossarna visar upp sådana igenväxningstendenser beror sannolikt 

dels på dikning och dels på luftburet kvävenedfall. Troligen har mossarna varit mycket mer öppna förr i 

tiden, och då också haft högre naturvärden med fler arter av mossor, kärlväxter och fåglar.

Den största mossen är Vena mosse, en ca 20 ha stor våtmark med öppet laggkärr och trädklädd mosse 

i sydvästra delen av inventeringsområdet. I norra delen av inventeringsområdet finns också ett par 

2 Skogen i det inventerade området är domineras av barrproduktionsskog med låga naturvärden (övre bilderna). Men på några 
ställen finns äldre tallskog (nedan tv) och strandnära lövskog (nedan th). 
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2
större objekt (U och V) med tallklädd mosse. I övrigt finns det några små tallklädda kärr. I östra delen 

av inventeringsområdet finns inga våtmarker, förutom ett grävt vattenhål i objekt I.

Öppen mark
I östra delen av inventeringsområdet finns öppna och halvöppna marker som betas av häst och even-

tuellt nötkreatur. Det rör sig främst om betesmarker med låg hävdintensitet och tydlig gödselpåverkan. 

Betesmarkerna domineras av höga gräs och konkurrensstarka örter, och det finns få spår av en hävdar-

tad flora. Betesmarkerna är oftast helt öppna men några har en del träd, buskar och stensamlingar.

Naturvärde
I det inventerade området hittades inga objekt med naturvärdesklass 1 eller 2 (mycket högt eller högt 

naturvärde). Däremot identifierades 11 objekt med naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) och 12 

objekt med naturvärdesklass 4 (visst naturvärde). Objekten är tydligt koncentrerade till den östra delen 

av inventeringsområdet, det vill säga delområde 4. Samtliga naturvärdesobjekt finns redovisade i detalj 

i Bilaga 1. 

De områden som har påtagligt naturvärde är fem våtmarker, en fuktig tallskog, två betesmarker och 

tre lövskogar. Tre barrskogsobjekt, ett flertal lövskogar och några betesmarker bedömdes hysa vissa 

naturvärden. Av resterande delar av inventeringsområdet bedöms hyggen, ungskogar och planterade 

barrträdsbestånd ha lågt naturvärde. Sammantaget bedöms mindre delar av delområde 1, 2, 3 och 5 

samt större delen av delområde 4 hysa någon form av naturvärde. 

3 Samtliga våtmarker i inventeringsområdet är trädklädda och förefaller vara i igenväxningsfas. Igenväxningen beror troligen på 
en rad olika faktorer, både mänskliga och naturliga.
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2
4 Betesmark med buskar, träd och stensamlingar. Artrikedominen bland kärlväxterna är låg, men det finns vissa naturvärden 
knutna till småbiotoperna.

5 Längs med Möckelns strand finns en lövskog med en hel del stående död lövved. Här syns eldticka på en klibbal.
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6 Kartan visar de naturvärdesobjekt som identifierades vid naturvärdesinventeringen vid Hökhult. En mer inzoomad karta över delområde 4 visas i 
kartan i figur 7.
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7 Inzoomad karta över delområde 4 med klassade naturvärdesobjekt.
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2Omgivande landskap
De marker som närmast omger det inventerade området hyser motsvarande naturmiljöer och naturvär-

den. Strax norr om delområde 4 invid Hökhult finns ett område med koncentrerade naturvärden i form 

av ädellövskog. Väster om Lillön syns större sammanhängande våtmarker. I övrigt är landskapet hårt 

brukat med enbart små öar av naturvärden. Sammanfattningsvis är bedömningen att de naturvärden 

som finns i inventeringsområdet också finns i de närmaste omgivningarna. 

Tidigare kända naturvärden i de närmaste omgivningarna (se även karta i figur 8):

 • Hökhults naturreservat ligger ca 0,5 km norr om inventeringsområdets delområde 

4. Naturvärdena här är knutna till äldre, grova ädellövträd. Inom reservatet finns två 

nyckelbiotoper utpekade och den nordöstra delen är biotopskyddad.

 • Precis söder om inventeringsområdets delområde 4 ligger en nyckelbiotop som 

utgörs av en lövängsrest med hamlade lövträd.

 • Söder om Bökhult längs med Ljungbyvägen ligger två nyckelbiotoper och ett natur-

värdesobjekt som består av små partier 

med äldre ädellövskog

 • Väster om Lillön ligger Kärrnäsamosen, 

ett större mossekomplex som bedömts 

till klass 2 i våtmarksinventeringen. 

Mossen innehåller två naturvärdesob-

jekt som består av en lövrik ödetomt 

respektive en myrholme med lövrik 

barrnaturskog.

 • Nordväst om Furulund finns en utpekad 

nyckelbiotop som utgörs av en natur-

skogsartad gransumpskog.

Nationella våtmarksinventeringen, VMI

Med stöd av Naturvårdsverket har Sveriges våtmarker 
inventerats av länsstyrelserna med syfte att skapa en 
kunskapsbank inför bland annat miljöövervakning och 
naturresursplanering. Alla våtmarker nedom fjällen, 
i norra Sverige större än 50 ha och i södra Sverige 
större än 10 ha, har flygbildstolkats och naturvärdes-
bedömts. De områden som vid flygbildstolkningen 
bedömdes ha högt naturvärde har även besökts i fält.

Klass 1. Våtmarker med mycket höga naturvärden 
för regionen och är av internationellt eller nationellt 
bevarandevärde. De är oftast till stor del opåverkade 
och behöver bevaras för framtiden. Inga ingrepp som 
kan påverka eller ytterligare påverka hydrologin bör 
tillåtas.

Klass 2. Våtmarker som i stora delar är opåverkade 
av ingrepp och har höga naturvärden med nationellt 
eller regionalt bevarandevärde. Ingrepp som påverkar 
objektens hydrologi bör undvikas.

Klass 3. Består av allt ifrån helt opåverkade våtmarker 
med relativt höga naturvärden till mer störda våtmar-
ker med vissa bevarade naturvärden och är av lokalt 
bevarandevärde. Ingrepp kan tillåtas om påverkan på 
natur- och kulturvärden begränsas.

Klass 4. Starkt påverkade våtmarker som saknar 
naturvärden enligt vad som framkommit i VMIs 
inventering. Vissa objekt kan dock ha vissa natur- och 
kulturvärden. En del opåverkade våtmarker kan före-
komma. Vid exploatering är det i första hand dessa 
objekt som kan tas i anspråk, eftersom de redan till 
stor del är kraftigt störda.

Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket högt 
naturvärde. Dessa skogar har egenskaper som gör 
att de har en nyckelroll för skogens missgynnade 
och hotade djur och växter.

Naturvärdesobjekt är skogsbestånd som uppmärk-
sammats under nyckelbiotopsinventeringen men 
som inte håller lika högt naturvärde som nyckelbio-
toperna. 

Vare sig nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt har 
något lagligt skydd.
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8Tidigare kända naturvärden i närheten av inventeringsområdet vid Hökhult.
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33 Arter

I det här kapitlet beskrivs förekomst av arter i inventeringsområdet. Fokus ligger på arter som 

omfattas av Artskyddsförordningen och andra naturvårdsintressanta arter.   

Förekomst av arter som omfattas av 
Artskyddsförordningens bilaga 1
Fåglar och fladdermöss

Ingen riktad fågelinventering har genomförts 

vid Hökhult och naturvärdesinventeringen 

genomfördes sent på året, långt efter att 

många arter lämnat området. I samband 

med inventeringen observerades dock några 

fågelarter som ska prioriteras i artskyddssam-

manhang. Två orrhönor och en tjäderhöna 

noterades i granskog. I artportalen har gröngö-

lingNT rapporterats i den strandnära lövskogen 

vid Möckelns strand under 2005. Vid samma 

tillfälle noterades även gråtrutVU och duvhökNT. 

Arter som inte observerats men troligen 

häckar i området är törnskata, spillkråkaNT, 

kungsfågelVU, stareVU, gulsparvVU, sävsparvVU 

och ängspiplärkaNT. Potentiellt bedöms även 

bivråkNT, mindre flugsnappare, sparvuggla, 

pärluggla och nattskärra kunna häcka i det 

inventerade området och möjligen även sång-

lärkaNT, mindre hackspettNT och hussvalaVU. 

Detta antagande grundar sig på kunskap om 

arternas utbredning och livsmiljöer. Tornseg-

lareVU kan häcka i någon av byggnaderna vid 

Möckeln. Trana skulle eventuellt kunna häcka 

på någon av myrarna, men arten prioriterar 

öppna våtmarker, gärna med vatten, och det 

saknas inom inventeringsområdet. Fiskgjuse 

kan vid flygning passera över området mellan 

lämpliga fiskesjöar men har egentligen ingen 

Rödlistan

Rödlistan är en redovisning av arters relativa 
risk att dö ut från det område som rödlistan 
avser, i vårt fall Sverige. Även vanliga arter kan 
bli rödlistade om deras populationer befinner 
sig i kraftig minskning.

Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier, 
var och en med sin ofta använda förkortning: 
kunskapsbrist (DD), nationellt utdöd (RE), nära 
hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN) 
och akut hotad (CR). Arter i de tre sistnämnda 
kategorierna kallas med en gemensam term 
för hotade arter. I denna rapport redovisas arter 
i dessa tre kategorier samt arter som är nära 
hotade (NT).

Den svenska rödlistan tas fram av Artdataban-
ken enligt internationella kriterier och revideras 
regelbundet.

Den senaste rödlistan publicerades 2010.

Artskyddsförordningen

Artskyddsförordningen är en lagstiftning som 
innebär fridlysning av ett antal arter och alla 
vilda fåglar, samt skydd av deras livsmiljöer. 
Artskyddsfördningen införlivar EU:s art- och 
habitatdirektiv samt fågeldirektivet i svensk 
lagstiftning.

Till förordningen hör två listor med arter, bilaga 
1 och 2. Förenklat kan man säga att alla de 
listade arterna är fridlysta, d.v.s. man får inte 
samla in, skada eller döda de listade arterna. 
För arterna i bilaga 1 är dessutom arternas livs-
miljöer skyddade och får inte skadas.
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3anledning att uppehålla sig någon längre tid inom själva inventeringsområdet. Röd glada och brun kärr-

hök födosöker troligen sporadiskt inom inventeringsområdet.

Det har heller inte gjorts någon riktad inventering av fladdermöss vid Hökhult . Lövskogarna och vissa 

av betesmarkerna vid Möckelns strand bedöms lämpliga som födosöksmiljöer för fladdermöss. Det 

finns ganska gott om grova träd med håligheter här, vilka kan utgöra bra boplatser.  Den större delen av 

inventeringsområdet utgörs av mycket trivial och hårt brukad barrskog, som inte bedöms vara artrika 

fladdermuslokaler.

Övriga arter

Förutom fåglar har inga arter som omfattas av artskyddsförordningens bilaga 1 påträffats i det inven-

terade området. Tre arter som bedöms kunna finnas i området är hasselmus, större vattensalamander 

och åkergroda. Detta antagande grundas på kännedomen om arternas utbredning och livsmiljöer. 

Utifrån hur områdets naturmiljöer ser ut bedöms hasselmus kunna förekomma i inventeringsområdets 

täta lövskogsbestånd vid Möckeln eller på hyggen med tätt lövsly. Sådana hyggen finns spridda i inven-

teringsområdet. Åkergroda, som är en mycket vanlig art, finns rimligen inom något av de många diken 

och vattensamlingar som finns inom såval skog som våtmark och betesmark. Det finns potentiella 

habitat för större vattensalamander i inventeringsområdet, t ex i diket i objekt 17 eller i vattensamlingen 

i objekt 9. Här finns närhet till både till vintergömslen och födosöksområden. Arten är dock ovanlig i 

denna del av länet och de närmsta fynden är gjorda mer än 15 km från inventeringsområdet, vilket gör 

att förekomst av vattensalamander bedöms som osannolikt.

Förekomst av arter som omfattas av 
Artskyddsförordningens bilaga 2
Av de arter som tas upp i Artskyddsförordningens bilaga 2 hittades revlummer i samband med natur-

värdesinventeringen. 

Ytterligare arter som bedöms kunna finnas i området är mindre vattensalamander, vanlig groda, vanlig 

padda, skogsödla, huggorm, snok, kopparödla, plattlummer, mattlummer, blåsippa, nästrot, spin-

delblomster, knärot NT, nattviol, grönvit nattviol, jungfru marie nycklar och korallrot. Detta antagande 

grundas på kännedomen om arternas utbredning och livsmiljöer.

Förekomst av andra naturvårdsintressanta arter
Vid naturvärdesinventeringen påträffades ett fåtal andra naturvårdsintressanta arter. Myrlilja och klock-

ljung som är karakärsarter och typiska arter för öppna mossar och kärr förekommer spritt i områdets 

våtmarker. Från nyckelbiotopen i objekt R finns tidigare noterat limsvamp. Under inventeringen sågs 

även fruktkroppar av lönnticka här. Ängs- och hagmarkssvamparna honungsvaxskivling, vitvaxing och 

blodvaxing har tidigare påträffats med enstaka exemplar i betesmarkerna vid Möckeln. 
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44 Samlad bedömning

I detta kapitel redovisas en samlad bedömning av områdets naturvärde.

Naturen inom området kan delas in i två distinkta karaktärsområden. Dels den västra delen av invente-

ringsområdet, dvs. delområde 1, 2, 3 och 5, som utgörs av barrproduktionsskog med inslag av våtmarker, 

dels den östra delen av inventeringsområdet, delområde 4, som utgörs av lövdominerade kulturmarker.

Den västra delen är tämligen enahanda med liten variationsrikedom vad gäller arter, biotoper och 

strukturer. Trädskiktet utgörs framförallt av ung och medelålders tall och gran, med i stort sett obe-

fintligt inslag av gamla träd, död ved och lövträd. Det finns också gott om hyggen. Detta gör att stora 

delar av inventeringsområdet hyser låga naturvärden. De naturvärden som finns är i stort knutna till 

fuktiga miljöer. Den fuktiga tallskogen/tallmossen i objekt V med gott om död ved visar upp påtagliga 

naturvärden. Sådana mängder död ved är ovanliga i det hårt brukade landskapet kring Älmhult. De 

andra objekten med naturvärden i denna del av inventeringsområdet är knutna till våtmarker. De utgörs 

av små mossar eller kärr med igenväxningskaraktär. Sådana objekt är mycket vanliga i det omgivande 

landskapet. Tre skogsobjekt (A, E och F) på torrare mark har bedömts till vissa naturvärden. Natur-

värdena är knutna till små förekomster av äldre träd, lövträd eller enstaka naturvårdsarter. Dessa små 

skogar bidrar till en variationsrikedom i det övriga landskapet, men är inte unika på något sätt.

Den östra delen av inventeringsområdet är betydligt mer variationsrik. Här är landskapet småbrutet och 

småskaligt med tomter, betesmarker och skogspartier om vartannat. Skogen är tydligt lövdominerad 

med stort inslag av ädla lövträdsarter. Landskapet har troligen varit mycket mer öppet tidigare och 

skogen är ofta ung och av igenväxningsskaraktär. På flera ställen finns dock riktigt grova ädellövträd 

med håligheter och grova grenar, t ex i objekt M, O och R. Död lövved finns nära stranden i objekt M. Här 

syns gott om tickor och hackspettspår. I lövängsresten i objekt R finns grova, hamlade lindar och bokar, 

vilket är mycket ovanligt i landskapet idag. Kring den här delen av Möckeln finns dock flera nyckelbio-

toper som utpekats just för hamlade grova lövträd. Generellt sett hyser delområde 4 flera värdefulla 

lövskogsområden som tillsammans ger ett större värde än varje objekt enskilt. Betesmarkerna i delom-

råde 4 har låg hävdintensitet och tydlig gödselpåverkan. Markerna domineras av höga gräs och kon-

kurrensstarka örter, och det finns få spår av en hävdartad flora. Viss hävd finns dock, och de blommor 

som ändå finns i hagarna utgör ett viktigt inslag för den biologiska mångfalden. De hagar som har träd, 

buskar och rösen ger en extra dimension för diversiteten av olika växter och djur. Generellt så sluter sig 

landskapet mer och mer i Sverige, och andelen betesmark försvinner fort. Därmed utgör betesmarker 

mer och mer sällsynta och skyddsvärda miljöer. De marker det rör sig om här är dock för artfattiga för 

att vara bevarandevärda på en nationell eller regional nivå. Lokalt sett bidrar de dock till en ökad varia-

tion och öppenhet i det annars mycket slutna landskapet.
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4En del av det inventerade området har bedömts hysa högre naturvärde. De objekt som kan vara ange-

lägna att bevara intakta är de som bedömts till naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. I övrigt bör 

detaljplanerna utformas så att påverkan på identifierade naturvärdesobjekt blir så liten som möjligt. 

Det inventerade området är en del av ett större område med liknande naturmiljöer. Det medför att de 

arter som förekommer i området sannolikt även förekommer i omgivningarna. För varje område med 

natur som tas i anspråk försvinner dock en del livsmiljöer som totalt sett skapar en nettoförlust av na-

turmark och biologisk mångfald. För de skyddade och fridlysta arter som finns i området görs bedöm-

ningen att varken de arter som påträffats i området eller de ytterligare arter som bedöms kunna finnas 

här torde ha tätare förekomster i det inventerade området än utanför. 
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Källor

Webbsidor
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Bilaga 1 – Objekt med högre naturvärde

I denna bilaga beskrivs de objekt som vid naturvärdesinventeringen bedömdes ha ett högre na-

turvärde. Objekten redovisas på karta i figur 6 och 7. 

A Tvåskiktad granskog

Beskrivning: Tvåskiktad, medelålders till äldre 

granskog. Frisk mark med hus- och vägg-

mossa i bottenskiktet. Fältskiktet är glest och 

domineras av lingon och blåbär. Buskskikt 

saknas i stort sett helt. Skogen är gallrad och 

genomhuggen men det finns relativt gott om 

grova träd. Enstaka torrakor, äldre grova stub-

bar med bland annat klibbticka samt grövre 

granar med hackspettspår syns spritt i objek-

tet. I stort sett finns ingen liggande död ved. 

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde 

Motivering: Visst biotopvärde knutet till ståen-

de död ved och gamla stubbar med tickor och 

hackspettspår. Tvåskiktad skog ökar biotop-

värdet ytterligare. Eventuellt något artrikare 

än omgivande mark, vilken består av mycket 

trivial gran- och tallskog, men inte så tydligt 

att visst artvärde uppnås.

B  Vena mosse

Beskrivning: Skogsbevuxen mosse med tydligt laggkärr runtom. Laggkärret är bitvis rejält blött med 

total dominans av trådstarr. I kärret syns en hel del klena björkar, och en hel del av dessa är döda. I den 

nordöstra delen av mossen är laggkärret mycket blött med gungfly och större öppna vattenytor, De 

centrala delarna utgörs av en något välvd eller upphöjd mosse. Välvningen är dock mycket otydlig. Mos-

sens kant utgörs av fuktig mark med senvuxna tallar, troligen en bit under 100 år gamla. Marken är tuvig 

och domineras av tuvull i fältskiktet och vitmossor i botten. I mitten av mossen glesas trädskiktet ut 

och det blir mer öppet och något blötare. Tuvull, ljung, rosling, tranbär, hjortron syns i fältskiktet på en 

botten av rostvitmossa, andra vitmossor och räffelmossa. På torra tuvor växer fönsterlav. På mossens 

centrala delar är tallarna äldre, senvuxna och något plattkroniga. Det finns mycket lite död ved, främst 

i form av enstaka torrakor. Några avverkningsspår syns. Gölar, höjor och upphöjda vitmossepartier sak-

9 Tvåskiktad granskog i objekt A.
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nas helt. I mossens västra del sågs myrlilja och klockljung, den senare även i den norra delen. Kanterna 

i den nordliga delen av Vena mosse är dikade med djupa diken. På vissa ställen syns även utgrävda, 

nu vattenfyllda partier. Större delen av myren förefaller dock vara tämligen hydrologiskt intakt. Vena 

mosse är bedömd till klass 4 enligt våtmarksinventeringen.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

Natura 2000-naturtyp: 7140 Öppna mossar och kärr

Motivering: Påtagligt biotopvärde knutet till i stort sett hydrologiskt intakt våtmark med våtmarksstruk-

turer såsom blött laggkärr som omger torrare mosse. Gungflyn, död ved, plattkroniga tallar och mos-

10 Laggkärret kring Vena mosse (objekt B).

11 Vena mosse består av en trädklädd, homogen mosse. 12 Klockljung hittades på några ställen inom Vena mosse.
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sens storlek bidrar ytterligare till biotopvärdet. De typiska arterna vattenklöver och myrlilja, samt den 

karaktäristiska arten klockljung bidrar till ett visst artvärde.

C  Litet kärr

Beskrivning: Litet kärr som domineras av trådstarr, veketåg, viden och granvitmossa. Kärret varierar från 

fuktigt till blött och är helt öppet. Ungskogen når direkt inpå våtmarken.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

Natura 2000-naturtyp: 7140 Öppna mossar och kärr

Motivering: Påtaligt biotopvärde knutet till hydrologiskt intakt kärr och förekomst av Natura 2000-na-

turtyp.

D  Halvöppet kärr

Beskrivning: Litet halvöppet kärr omgivet av hyggge.  

Ingen skyddszon med träd har lämnats mot objektet. 

Kärret är beklätt med klena tallar och björkar, ej särskilt 

gamla. Det finns lite klen, stående och liggande björkved. 

Kärret är bitvis rejält blött och tuvigt. Trådstarr domi-

nerar fältskiktet tillsammans med en annan, obestämd 

starrart.  Det finns även gott om tranbär, ljung, viden och 

småbjörkar. Myrlilja noterades. Bottenskiktet domineras 

av olika vitmossor, björnmossor och räffelmossa.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

Natura 2000-naturtyp: 7140 Öppna mossar och kärr

Motivering: Visst biotopvärde knutet till i stort sett hydro-

logiskt intakt våtmark med visst inslag av död ved. Rejält 

blöta partier och förekomst av Natura 2000-naturtyp 

förstärker värdet. Objektet är eventuellt något artrikare 

än omgivande mark, och enstaka fläckar med den typis-

ka arten myrlilja noterades, men visst artvärde uppnås ej.

E Skogsdunge

Beskrivning: Tomtnära skogsdunge med gran, tall och björk. Marken är fuktig till frisk mark och några 

diken förekommer. Skogen är delvis planterad och mestadels mycket ung men med större lövinslag än 

andra områden. En del lågor förekommer, men dessa härstammar mest från röjning och gallring. Ensta-

ka grova björkar och torrakor av tall syns spridda i objektet. 

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde 

13 Halvöppet kärr i objekt D.
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Motivering: Visst biotopvärde knutet till lövträdsinslag, grova lövträd och död, stående ved. Dungen är 

eventuellt något artrikare än omgivande mark, vilken består av mycket trivial gran- och tallskog, men 

inte så tydligt att visst artvärde uppnås.

F Blandskog

Beskrivning: Frisk blandskog med mestadels tall, gran och björk. Granen dominerar. Träden är mest 

medelålders med ett skikt med yngre träd. Det finns i stort sett inga gamla träd. Inslaget av ung och 

medelålders björk är relativt stort. Även klen sälg syns här och var. Det finns lite död ved, både lågor och 

stående träd, men förekomsten är ringa.  Bottenskiktet utgörs av husmossa, väggmossa, björnmossor 

och några olika arter av kvastmossor. Det finns stora förekomster av revlummer. Området är mycket 

flackt och ganska homogent ur ett vegetationsperspektiv. En orrhöna stöttes upp.

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde 

Motivering: Visst artvärde knutet till stora och livskraftiga förekomster av revlummer. Några biotopkvali-

teter kan eventuellt beslysas, såsom lite död ved och inslag av björk, men de är av så låg kvalitet att de 

inte bedöms nå upp till visst biotopvärde.

G Sumpskog

Beskrivning: Liten sumpskog som domineras av tall och björk. Fuktig till blöt mark med granvitmossa 

och björnmossor. Fältskikter utgörs av blåtåtel, tuvull, veketåg. På tuvorna växer blåbärs- och lingonris. 

Det finns rikligt med död ved i flera dimensioner och nedbrytningsstadier. Även stående död ved med 

hackspettspår och klibbtickor kan ses. Genom objektet löper ett dike.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

14 Lövrik skogsdunge intill ett bostadsområde (objekt E). 15 Ett stort bestånd med revlummer sågs i blandskogen i objekt F.
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Motivering: Påtagligt biotopvärde knutet till sumpskog med död ved i olika dimensioner och nedbryt-

ningsstadier. Sumpskogen är eventuellt något artrikare än omgivande mark, vilken består av mycket 

trivial gran- och tallskog, men inte så pass tydligt att visst artvärde uppnås.

H Björkhage

Beskrivning: Öppen björkhage med medelålders hagmarksbjörkar. Det finns även några äldre hagtorns-

träd och planterade fruktträd. Gräs dominerar fältskiktet men det finns även en del örter. Förnaan-

samlingen är dock mycket tjock och konkurrenssvaga arter har svårt att hävda sig. Bland örterna syns 

stenmåra, fyrkantig johannesört, kruståtel, hundäxing, dunört sp., och teveronika. Dessa arter indikerar 

16 Det finns gott om död ved i sumpskogen i objekt G.

17 Björkhage i objekt H. 18 Nyröjd betesmark i objekt I. Bakom stenmuren skymtas ett grävt 
vattenhål.
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att marken nyligen kan öppnats upp från att ha varit mer beskuggad. Upplagda vedhögar utgör bra 

miljöer för för insekter. Det är oklart hur marken hävdas, men hävdintensiteten är låg.

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde 

Motivering: Visst biotopvärde knutet till öppen hagmark med lövträd. Biotopvärdet förstärks av rela-

tivt blomrik miljö och vedhögar som tillsammans skapar en bra livsmiljö för olika insekter. Artvärdet 

bedöms till obetydligt.

I Betesmark

Beskrivning: Nyligen upptagen och nystängslad betesmark. Södra delen är nyröjd, eventuellt kan djur 

ha gått här en säsong. Har hört ihop med björkhagen i objekt H och har samma växtlighet men mycket 

kort grässvål och ingen förna. Troligen har hävden pågått längre här. I betesmarken finns en del block. 

Betet har inte lett till någon direkt hävdflora än. Objektet är dock helt nedbetat/röjt så artbestämningen 

medför svårigeheter. Objektet delas av av en stenmur mellan södra och norra delen. Nordöstra delen, 

mot vägen, är nyligen betad av hästar. Här finns gamla hagtornsträd. I denna del av betesmarken finns 

ett större, grävt vattenhål. Vattenhålet har raka, skarpa kanter men kan vara en bra miljö för grodjur. 

Den norra delen utgörs av kvävepåverkad mark med mest höga gräs, nässlor och fyrkantig johannesört. 

Vattensamlingen och stenmuren omfattas av det generella biotopskyddet.

 Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

Natura 2000-naturtyp: 6270 Silikatgräsmarker

Motivering: Påtagliga biotopkvaliteter knutna till nyhävdad, delvis öppen betesmark med en del örter. 

Biotopvärdet förstärks av äldre lövträd, stenmur och vattenhål som kan vara bra för groddjur. Då artbe-

stämningen var mycket svår är artvärdet för objektet osäkert, och troligen har objektet ännu inte fått en 

hävdartad flora efter en så kort betesperiod.

J Lövskog

Beskrivning: Lövskog med björk, asp, ek, sälg 

rönn. Mullrik, frisk mark. Frodigt fältsikt med 

nässlor, hallon näva sp., hässlebrodd, smult-

ron, hundkex och nejlikrot. Kraftigt slyuppslag. I 

stort sett ingen död ved.

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde 

Motivering: Visst biotopvärde knutet till lövdo-

minans med många olika lövträdsarter.

K Ekdunge

Beskrivning: Dunge med grova och vidkroniga 

ekar. Totalt fem ekar med en diameter om ca 

80 cm. Barken på ekarna är ganska grov med 

19 Blandlövskog i objekt J.
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en del lavar. Trivial markflora med högväxta gräs. Dungen har en kraftig igenväxningstendens med ung 

hassel, ek sälg och hagtorn. Enstaka döda grenar syns på ekarna.

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde 

Motivering: Visst biotopvärde knutet till grova, vidkroniga ekar. Grova grenar, rik lavflora och död ved 

förstärker värdet.

L Lövskog

Beskrivning: Lövskog med klibbal, björk, asp, ek, sälg och rönn. Frisk mark. Frodigt fältsikt med nässlor, 

hallon, hässlebrodd, smultron, hundkex och nejlikrot. I stort sett ingen död ved. I kanten av objektet 

löper en stenmur som omfattas av det generella biotopskyddet.

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde 

Motivering: Visst biotopvärde knutet till lövdominans med många olika lövträdsarter.

M Strandnära lövskog

Beskrivning: Strandnära lövskog intill blockig strand med skarp kant. Strandvegetation i form av blåtåtel 

och hampflockel. Grova, högresta klibbalar och björkar. Gott om stående död ved med fnöskticka, 

alticka och eldticka. Bandet innanför den direkta strandskogen består av blandat löv med hassel, 

almVU, rönn, björk, klibbal och ek. Inga av träden här är särsilt gamla med det finns ganska gott om död 

ved och hackspettspår. Gröngöling är rapporterad från denna plats. Skogen är tät med lövsly i form 

20 Grov ek i objekt K. 21 Blandlövskog i objekt L.
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av hallon, hagtorn, rönn, vilapel, lönn, alm. Marken är frisk och fältskiktet fattigt vilket kan spegla en 

näringsfattig jordmån. Harsyra, blåbär, kruståtel och vårfryle dominerar. Längre upp från sjön åt sydväst 

övergår skogen i en halvöppen igenväxande äng eller betesmark. En kraftledning passerar över här. 

Igenväxningen är kraftig och nässlor, hässlebrodd, hallon och lövbuskage dominerar. Ett antal större 

hagmarksträd i form av almar, björkar och vildaplar står här. Längst upp mot husen står en rad mycket 

grova och vidkroniga lönnar och bokar. I norra delen av objektet finns grova, vidkroniga ekar med grov 

bark och döda grenar.  

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Påtagligt biotopvärde i form av grova ädellövträd, artrikt trädskikt och gott om död ved i 

olika former. Marken är artrikare än omgivande mark och detta ger således ett visst artvärde.

22 Artrik strandnära lövskog i objekt M. Möckelns strand är här mycket blockig och ger förutsättningar för blåtåtel och hampflockel.
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N Ekdunge

Beskrivning: Ekdunge med grova fristående träd belägen på öppen mark intill en badplats. Ekarna har 

inte extremt vida kronor, grova grenar eller döda grenar. Stammarna är ca 80 cm i diameter och barken 

ej särskilt grov. Några av ekarna har dock enstaka håligheter. Störrre hackspett noterades i objektet. I 

sydvästra delen av objektet finns ett något tätare parti med sälg, asp, ek och lönn. Här finns enstaka 

döda stående björkar. På sälgarna noterades sälgticka. Längs med objektet löper en stenmur som om-

fattas av det generella biotopskyddet.

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde 

Motivering: Visst biotopvärde knutet till grova, vidkroniga ekar med en del håligheter. Även andra löv-

trädsarter bidrar till biotopvärdet.

O Lövskogsdunge

Beskrivning: Parkliknande, liten lövdunge på en brant kulle strax ovanför campingstugorna. Ek, lönn och 

lind dominerar trädskiktet. Blandning av riktigt grova träd, högresta medelålders och tätt ungt lövbus-

kage. Fattig, nästan obefintlig markvegetation på blockrik mark med mossbeklädda stenar. 

23 Grova ekar i öppen mark invid Möckelns badplats. Ekarna är grova och vidkroniga men förefaller inte vara särskilt gamla.
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Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

Motivering: Påtagligt biotopvärde knutet till grova, vidkroniga ädellövträd.

P betesmark

Beskrivning: Helt öppen betesmark utan buskar, träd eller andra strukturer. Man kan se en tydlig göd-

seleffekt och låg hävd vilket givit marken en tjock grässsvål och ett tjockt förnalager. Objektet är ändå 

relativt artrikt. Höga gräs såsom hundäxing, timotej, luddtåtel, ängsgröe, kruståtel och kvickrot domine-

rar. De örter som syns är  fyrkantig johannesört, teveronika, vitmåra, smörblomma, hönsarv, rödklöver 

grässtjärnblomma, svartkämpar, ogräsmaskros och röllika. På vissa platser är grässvålen uppbruten 

och här dominerar olika arter av gräsmossor.

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde 

Motivering: Visst biotopvärde knutet till betesmark med viss, om än låg, hävdintensitet. Biotopvärdet 

förstärks av relativt blomrik mark som ger förutsättningar för insekter.

24 Brant lövskogskulle strax ovanför campingen (objekt O). Här finns flera grova lindar, lönnar och ekar.
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Q betesmark

Beskrivning: Mestadels öppen betesmark med enstaka buskar, träd och block. Man kan se en tydlig 

gödseleffekt och tillsammans med en låg hävdintensitet har detta givit marken ett tjockt förnalager. 

Objektet är ändå relativt artrikt. Höga gräs såsom hundäxing, timotej, luddtåtel, ängsgröe, kruståtel 

och kvickrot dominerar. De örter som syns är  fyrkantig johannesört, teveronika, vitmåra, smörblomma, 

hönsarv, rödklöver grässtjärnblomma, svartkämpar, ogräsmaskros, röllika, renfana, skräppa sp. och 

åkervädd. Ett dike löper rakt över betesmarken och de lågt liggande delarna runt diket är tuviga och 

domineras av veketåg. Diket, och en stenmur i kanten av betesmarken, omfattas av det generella bio-

topskyddet.

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde 

Motivering: Visst biotopvärde knutet till betesmark med viss, om än låg, hävdintensitet. Biotopvärdet 

förstärks av relativt blomrik mark som ger förutsättningar för insekter.

R Lövängsrest

Beskrivning: Lövängsrest på en kulle med ett tiotal rktigt grova, hamlade lindar och någon enstaka bok. 

Träden är hamlade vid basen vilket har gjort dem flerstammiga. Ett fåtal av träden är döda eller döende 

och på dessa finns vedsvampar och hackspettspår. Lavfloran är relativt fattig. Utöver de hamlade 

träden finns det högresta ekar och lönnar, dessa är ej särsiklt gamla. Objektet betas men håller på att 

växa igen med lövsly, särskilt de östra delarna. Marken runtom de grova träden är stenröjd och stenarna 

har lagts i rösen på kullen. Markvgetationen liknar den omgivande betesmarken och domineras av höga 

gräs. Området är utpekat som nyckelbiotop samt omfattas av det generella biotopskyddet. Tidigare 

noterade svampar i området är limsvamp och en Daedalopsis-art (möjligen tegelticka).

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

25 Öppen betesmark med dålig hävd i objekt P. 26 Betesmarken i objekt Q är mycket lik den i objekt P.
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Natura 2000-naturtyp: 9070 Trädklädda betesmarker

Motivering: Påtagligt biotopvärde knutet till grova, hamlade ädellövträd och grova, döda ädellövträd. 

Förekomst av limsvamp samt att objektet är artrikare än omgivande mark vilket ger ett visst artvärde.

S Betesmark 

Beskrivning: Betesmark som betas av hästar. Betesmarken är träd- och buskklädd med framförallt 

björk, vildapel, viden, hagtorn, nypon ,hassel och ek. Det finns en del stående död ved i form av björk 

och på dessa växer kraftiga fnösktickor. Marken är tuvig och blockig. Vegetationen förefaller vara av 

igenväxningskaraktär och betestrycket är lågt. Vid tillfället betade endast två hästar här. Det finns 

många små dungar, åkerholmar och stenrösen. Fuktiga partier domineras av veketåg och tuvtåtel. På 

de högre belägna partierna dominerar gräs som kruståtel, tuvtåtel och ängsgröe. Örterna är ganska få. 

Bland dessa märks rödklöver, smörblomma, svartkämpar, teveronika och rotfibbla. I övrigt domineras 

bottenskiktet av olika arter av gräsmossor. 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

Natura 2000-naturtyp: 9070 Trädklädda betesmarker

Motivering: Påtagligt biotopvärde knutet till betesmark med viss, om än dålig, hävd samt förekomsten 

av diverse lövträd. Biotopvärdet förstärks av relativt buskrik mark med arter som producerar bär och 

nötter. Även rösen och dungar förstärker biotopvärdet.

27 Grov, död bok i lövängsresten i objekt R. 28 Det finns gott om vedsvampar på de döda träden i objekt R. Här 
syns lönnticka.
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T Betesmark

Beskrivning: Igenväxande betesmark med enstaka småträd och buskar. Marken är blockig och det finns 

flera små stensamlingar. I kanterna syns äldre och grövre lövträd i form av björk och ek. Fältskiktet är 

kraftigt, med tjock grässvål och kraftig förnaansamling. Det finns mycket få hävdindikatorer. Hallon, fyr-

kantig johannesört och smörblomma tillsammans med kraftiga gräs som tuvtåtel, luddtåtel, ängsgröe 

och hundäxing dominerar fältskiktet. Övriga örter är teveronika, grässtjärnblomma och röllika. I kanten 

löper en stenmur som omfattas av det generella biotopskyddet.

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde 

Motivering: Visst biotopvärde knutet till öppen, men igenväxande betesmark samt förekomsten av 

diverse lövträd. 

29 I objekt S betar hästar. Betestrycket är dock lågt vilket ger en relativt artfattig markflora.



33

2016-03-01

U Mosse

Beskrivning: Mosse med kraftiga diken runtom. Dikespåverkan sträcker sig ca 10-15 meter in i mossen. 

Homogent objekt med stort uppslag av unga klena tallar och björkar. Man har gallrat kring tallarna. 

Vegetationen domineras av ljung, trådstarr, klockljung, kråkbär, tuvull och tranbär. Bottenskiktet utgörs 

av vitmossor.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

Motivering: Visst artvärde knutet till livskraftig population av typiska arten klockljung. Marken är något 

artikare än omgivande mark. Vissa biotopkvaliteteter såsom partier med ostörd hydrologi in de innersta 

delarna av mossen.

30 Dikad mosse med klena tallar i objekt U. De centrala delarna har ändå en relativt ostörd hydrologi.
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V Tallskog

Beskrivning: Flersiktad tallskog på fuktig mos-

semark. Senvuxna, medelålders tallar dominerar 

men det finns kvar ett betydande skikt av mycket 

gamla tallar. Flera av dessa är knotiga, plattkro-

niga och döende eller döda. Det finns, jämfört 

med resten av inventeringsområdet, mycket 

gott om död ved, främst torrakor av tall men 

även en del björk. På torrakorna växer gott om 

knappnålslavar. Det är däremot sparsamt med 

vedsvampar. Marken är fuktig. Bottenskiktet 

utgörs av vitmossor, främst granvitmossa. På 

tuvorna dominerar väggmossa. Tuvull dominerar 

fälskitet men även blåbär och lingon växer i torr-

31 Objekt V utgörs av en tallskog på en relativt torr mosse. Här finns mer död ved än i hela utredningsområdet tillsammans.

32 Torraka av tall i objekt V.
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rare partier. Trådstarr dominerar i de något blötare delarna. Tallskogen övergår i blandad granskog mot 

hygget i sydost och här tar objektet diffust slut.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

Natura 2000-naturtyp: 9010 Taiga/91D0 Skogsbevuxen myr 

Motivering: Påtagligt biotopvärde knutet till gamla, knotiga tallar och mycket rikligt med stående död 

ved. Visst artvärde knutet till att skogen är artrikare än omgivande mark, främst i form av knappnålsla-

var på de döda tallarna.

W Sumpskog

Beskrivning: Liten sumpskog med tall på mossevegetation. Trädskiktet utgörs av gamla men senvuxna 

och klena tallar. Det finns enstaka döda träd och inslag av björk. Bottenvegetationen domineras av 

vitmossor björnmossa. Tuvull och lingon- och blåbärsris på tuvorna tillsammans med tranbär. 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

Natura 2000-naturtyp: 91D0 Skogsbevuxen myr

Motivering: Påtagligt biotopvärde knutet till sumpskog med gamla träd och ostörd hydrologi.
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Bilaga 2 – Objekt som omfattas av 
det generella biotopskyddet

I denna bilaga redovisas karta och lista med de objekt som omfattas av det generella biotopskyd-

det som påträffades under inventeringen.  
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33  Kartan visar lokalisering av de objekt som omfattas av det generella biotopskyddet.
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1 Stenmur

Beskrivning: Bred och välbehållen stenmur i betesmark.

2 Vattenhål

Beskrivning: Grävt vattenhål i betesmark. Rund form, skarpa kanter.

3 Stenmur

Beskrivning: Stenmur mellan skog och betesmark. Starkt beskuggad.

4 Dike

Beskrivning: Ca 1 m brett dike i betesmark. Vattenfyllt och omges av sumpig mark.

5 Åkerholme

Beskrivning: Lövängsrest i betesmark med hamlade lindar och bokar.

6 Stenmur

Beskrivning: Stenmur längs med betesmark.

7 Stenmur

Beskrivning: Stenmur längs med öppen gräsyta.

8 Rösen

Beskrivning: Område med flertal stenrösen i betesmark.

9 Stenmur

Beskrivning: Kort stenmur längs med betesmark.
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Bilaga 3 – Fynd av naturvårdsarter

I denna bilagaredovisas en karta med de naturvårdsarter som påträffades under inventeringen.  
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34  Kartan visar lokalisering ev de naturvårdsintressanta arter som påträffades vid inventeringen.
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