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Inledning
Oxelösunds kommun har velat göra en undersökning av kommunens platsmarker. Arbetet är
omfattande och en större del har utförts under perioden oktober 2018 – juni 2019. Övriga,
ännu ej besökta och beskrivna områden, kommer att inventeras vid ett senare tillfälle.
Uppdraget har genomförts av Hans Rydberg, Linnea – Natur och Ekologi.
Huvudsyftet med inventeringen av platsmarkerna är att få ett underlag och prioritering för
skötsel. Skötseln är ofta åsidosatt på marker som inte ”används” och naturen kan av
medborgarna ofta betraktas som ovårdad och skräpig. I många fall kan en skötsel öka
områdenas attraktivitet för utevistelse och friluftsliv i alla former samtidigt som värdena för
den biologiska mångfalden ökar, i andra fall kan just brist på skötsel ge höga naturvärden.
Detta gäller särskilt om det finns en utvecklad naturlig dynamik i ett bestånd med variation i
träd- och buskskikt såväl i artsammansättning som i åldersstruktur. Särskilt värdefull är
marken om det med åren bildats mycket död ved i form av döda träd, fallna trädstammar,
grenar och kvistar. En sådan skog har i regel en stor artrikedom av djur och svampar som
ingår som nedbrytare av dött material i det naturliga kretsloppet där träd åter blir mylla.
Många marker är idag redan väl skötta. Detta gäller främst gräsmarker av olika slag, där
klippning sker regelbundet. Sådana grönytor används regelbundet för lek, bollspel,
promenader och andra aktiviteter och är viktiga för de närboende och för grönstrukturen.
Rapporten behandlar 315 områden som på kartorna utmärkts som platsmarker. Samtliga är
inritade på detaljkartor. Varje område (med få undantag) har dokumenterats genom foto.
Fotopunkt och fotoriktning har angetts för de flesta bilder, vilket innebär att ett foto med
samma motiv kan tas många år senare, till exempel efter en skötselinsats. Samtliga foton har
tagits av rapportförfattaren.
Områdena har också värderats utifrån naturvård och friluftsliv. Behovet av skötsel med
prioritering och förslag på insatser har meddelats för varje område. Rapporten blir således ett
verktyg för kommunens arbete med skötsel av platsmarker.
.
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Vad är platsmarker?
Platsmarker är förenklat uttryck markområden som klassificerats som allmän platsmark i
gällande detaljplan. De kan vara av mycket olika slag, allt från naturskogsartade tallskogar till
asfalterade stråk intill bebyggelsen, klippta gräsmattor eller små lövbackar. Även storleken
och formen på områdena kan variera kraftigt. Mycket små områden som vägkanter eller små
gräsbitar mellan huskroppar har uteslutits i många fall.
Platsmarker saknar i regel skötselplan, men är i många fall beroende av skötsel för att
upprätthålla kvalitet för biologisk mångfald och/eller friluftsliv. Oskötta platsmarker kan i
många fall betraktas som skräpiga. I många fall skulle en skötsel höja platsmarkens värde
antingen genom att göra miljön mer attraktiv för ögat eller genom att öka värdet för
biologisk mångfald. Skötta områden blir i regel också mer framkomliga och skapar
förutsättningar för utevistelse och friluftsliv. En del marker som av vissa betraktas som
skräpiga innehåller dock höga värden ur naturvårdssynpunkt. Det gäller främst marker med
mycket nedblåsta stammar, grenar och kvistar, där värdet för den biologiska mångfalden
vida överstiger värdet av områdets utseende. Åtskilliga arter av växter och djur är intimt
beroende av dött vedmaterial som nedbrytare. Genom sin verksamhet återför de
näringsämnen som träd under lång tid lagrat i sin ved tillbaka till marken och har därför en
nyckelroll i naturens kretslopp.

Metodik
I arbetet med inventeringen av platsmarkerna tilldelades kartor i ortofoto av kommunen
med aktuella områden utmärkta. Under inventeringens gång uppdaterades kartorna med
nya områden som inte fanns med i första versionen. Kartorna blev ett utmärkt redskap
under inventeringen för att rätt kunna avgränsa de områden som skulle inventeras.
För inventeringen skapades en fältblankett med de parametrar som ansågs viktiga att ha
med i redovisningen. Förutom rent administrativa data som områdesnummer och datum,
antecknades naturtyp, dominerande trädslag, buskskiktets utseende, fältskiktstyp, trädens
ålder och grovlek, förekomsten av död ved, nuvarande markanvändning, kulturspår, urban
påverkan, skötselbehov, skötselprioritet, förslag på lämplig skötsel, övrig info av intresse,
samt noteringar om för området typiska arter, sällsynta arter, lägeskoordinat och en
bedömning av områdets betydelse för naturvård och friluftsliv.
Nästan alla områden har fotograferats. Fotot visar en typisk del av biotopen. Fotopunkt har
angetts med koordinater i Rikets nät (RT90 gon). Systemet är något omodernt men
koordinaterna kan lätt göras om i SWEREF 99. Även fotoriktning har angetts så att ett foto i
framtiden kan följas upp. En del av de första områdena i inventeringen saknar dock
fotoriktning.
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En viktig uppgift under inventeringen var att avgränsa områdena på ett sätt att de i
framtiden kan behandlas som separata enheter. Viktigast vid avgränsningen har varit
naturtyp och skötselbehov. I de flesta fall är naturtypen i ett område någorlunda enhetlig, i
andra fall har naturen varit så mosaikartad att det varit svårt att skapa sådan enhetlighet.
Små områden är i regel mer enhetliga än större. Ett exempel är Jogersö friluftsområde,
belägen på norra Jogersö, där avgränsningen och naturtypsklassningen fått bli mer
schablonartad. Tiden för att dela upp detta område i småområden hade blivit alltför
resurskrävande och nyttan med en sådan uppdelning rätt så begränsad.
I flera fall har skötsel angetts för mindre delar av ett område, ofta bara kring ett eller några
få träd. Av praktiska skäl har dessa skötselspecifika partier inte getts ett eget
områdesnummer, utan läget för skötselinsatsen har då angetts med koordinater.
Områdena har inventerats till fots, transporten mellan dem med bil eller oftast cykel. Varje
område har fått gås igenom under så lång tid att en nödvändig bild av naturförhållandena
och skötselbehovet kunnat skapas. Vissa områden har klarats av på mindre än fem minuter
inklusive fotografering och logistik, andra områden har tagit betydligt längre tid, ibland upp
till någon timme eller två. Den genomsnittliga besökstiden per inventerat objekt är cirka 20
minuter, inklusive ställtider och transporter mellan områdena.
Vid hemkomsten har fältblanketterna samlats i en pärm, eventuella artbestämningar för
arter funna i fält gjorts och fotografier för de olika områdena namnsatts, redigerats och lagts
i ett filbiliotek. Materialet har sedan legat som underlag för denna rapport.

Hur områdena värderats?
Platsmarkerna har värderats utifrån deras värde för naturvård och friluftsliv. Här har använts
ungefär samma värderingsmodell som för tidigare gjorda inventeringar i Oxelösund. Dock
har platsmarkerna ibland varit svåra att värdera. Hur värderar man till exempel en klippt
gräsmatta nära bebyggelsen? Och hur värderas mycket små områden som egentligen ingår i
ett större sammanhang? Efter värderingen, som gjorts i en skala 1 – 5, har angetts motiv,
som specificerar i vad värdet består.

Naturvård:
Klass 1
Högsta värde - livsmiljö för en eller flera hotade arter, motsvarar
Skogsstyrelsens nyckelbiotoper och/eller har väsentliga ekologiska funktioner för den
biologiska mångfalden, mycket stora naturvårdshänsyn).
Klass 2
Påtagligt värde - utgörs av Natura 2000-naturtyper och/eller har
förutsättningar att upprätthålla en kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för
naturvårdsarter och/eller har hög artrikedom, motsvarar ungefär Skogsstyrelsens
naturvårdsobjekt, stora naturvårdshänsyn).
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Klass 3
Visst naturvärde - Vissa förekomster av naturvårdsarter och/eller hög
artrikedom och/eller vissa ekologiska förutsättningar och/eller betydelse för biotopvariation,
lokala naturvårdshänsyn.
Klass 4
Lågt naturvärde - Naturvärden omkring genomsnittet av svensk natur,
generella naturvårdshänsyn.
Klass 5
Mycket lågt naturvärde - Naturvärden under genomsnittet av svensk natur,
ofta mycket artfattiga och kulturbetingade biotoper som gräsmattor och granplanteringar.

Friluftsliv:
Klass 1
Högsta värde – Kärnområde för tätortens friluftsliv med ett intensivt
utnyttjande ur många aspekter. Området är ofta intressant även för människor utanför
kommunens gränser.
Klass 2
Högt värde – Intensivt utnyttjat område för friluftsliv, utflyktsmål eller viktigt
område för skolor och förskolor.
Klass 3
Medelhögt värde – Utnyttjat område med många stigar och/eller tydlig
funktion för olika aktiviteter.
Klass 4
Lågt värde – Området utnyttjat inom en mindre del eller enbart för de
närboende.
Klass 5
Lägsta värde – Området används inte för friluftsliv, ofta på grund av att det är
otillgängligt eller svårframkomligt.

Bristanalys
Arbetet med att inventera platsmarkerna är mycket stort, då det berör väldigt många, ofta
små områden. Det har inte varit möjligt att med tillgängliga resurser genomföra mer än en
del av inventeringen. Totalt beräknas mellan 450 och 500 områden behöva inventeras. Dessa
visas på kartorna längst bak i rapporten. Av dessa har 315 områden inventerats, vilka
redovisas i denna rapport. En förhoppning är att inventeringen av resterande områden
kommer att göras i en nära framtid och i sådana fall kan redovisningen av den hittills utförda
inventeringen betraktas som en delrapport.
Den korta tid som kunnat användas för inventering av respektive platsmark har medfört att
många intressanta arter kan ha förbigåtts. Huvuddelen av inventeringen har gjorts under sen
höst och tidig vår, varför en del arter missats även av det skälet. Även om inventeringen inte
riktat in sig på arter utan mer på miljöer och skötsel, kan vissa arter kräva en specifik skötsel
som kan stå i strid med den mer generella skötsel som föreslås för varje område. Emellertid
är det i regel viktigare att sköta ett ekosystem med inriktning på ökad biologisk mångfald än
att värna om en specifik art, såvida inte denna är starkt hotad eller akut hotad i ett nationellt
perspektiv. Naturen i Oxelösunds kommun innehåller sällan sådana specifika särdrag att
arter i de översta hotkategorierna bedöms förekomma inom kommunens platsmarker.
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Skötselprinciper
För varje område har getts ett förslag till skötsel. I många fall föreslås inga skötselåtgärder
alls. Det kan bero på att området i fråga inte har skötselbehov för tillfället, att området
lämpar sig för fri utveckling eller är lågprioriterat i förhållande till naturvård och friluftsliv.
Många områden sköts redan idag på ett bra sätt, ofta rör det sig om gräsmarker som
gräsmattor nära bebyggelsen, vilka klipps regelbundet. I dessa fall föreslås fortsatt klippning
(skötsel). Störst skötselbehov generellt har lövskogar, framför allt om medelålders – gamla
ekar ingår i beståndet. Ekarna förlorar snabbt sina naturvärden om de tvingas växa upp i en
beskuggad miljö och på sikt avvecklas grenverket och träden dör. Stora skötselbehov har
också andra lövskogar där lövsly skapar närmast ogenomträngliga förhållanden.
I vissa områden är det viktigt att skötseln startar omgående. Dessa har hög prioritet och
stort skötselbehov. I andra fall går det att se en negativ utveckling, till exempel om små
granar börjar skjuta upp i en äldre lövskog. Åtgärden kan då vänta samtidigt som den är
mindre resurskrävande när de träd som ska gallras bort är små och lätta att transportera.
Det finns också områden där vegetationsutvecklingen bör bevakas, där man i en framtid kan
misstänka att skötselbehov uppstår. Detta har då noterats i texten, ofta med några slumpvis
satta årtal, när en kontroll eller åtgärd senast bör vara genomförd.
Vid brist på resurser då ett begränsat antal områden får väljas ut för åtgärder, bör i första
hand väljas sådana områden där det i rapporten anges stort skötselbehov, hög prioritet och
samtidigt finns höga värden för naturvård och/eller friluftsliv.

Översiktskarta

Detaljkartor i slutet av rapporten – där även en
större bild av översiktskartan finns.
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REDOVISNING AV PLATSMARKER I OXELÖSUNDS KOMMUN
Nummer: 1 - 01
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-14

Naturvård 3 Friluftsliv 2

X6505126 Y1576858
KARTA: 20

Motiv: Artrik flora med torrängsväxter. Tidigare viktig miljö för besökare vid hamnen och till
caféet.
Naturtyp: Torräng, gräsmatta

Dominerande trädslag: Björk (glest bestånd)

Naturbeskrivning: Stenig, trampsliten ängsbacke mot hamnen, bevuxen med torrängsflora
och glesa nyponsnår. Lavrika hällar. Artrik flora.
Exempel på arter: Knölsmörblomma, äkta johannesört, vitblära, gul fetknopp, gräslök.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Igenväxning förhindras, nyponsnår bör förhindras att expandera.
Igenväxningskontroll senast 2025.
Övriga kommentarer: Krog, kafé och sjömärke. Tyvärr är driften vid caféet och krogen
nedlagd för tillfället och det är osäkert om och när den återupptas. Det positiva slitaget av
gräsmarken har för närvarande upphört.
Fotopunkt: Från hamnparkeringen → N.
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Nummer: 1 - 02
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-14

Naturvård 3 Friluftsliv 2

X6505134 Y1576789
KARTA: 20

Motiv: Mycket gamla tallar mot havet. Värde för upplevelsen av hamnen, populär strövstig.
Naturtyp: Tallbacke

Dominerande trädslag: Tall, 150-årig

Naturbeskrivning: Bergkant mot havet med flera stora, mycket gamla tallar. Fältskikt av
grästyp, enstaka rönnar. Fin strandstig.
Exempel på arter: Tall, svartkämpar, gulmåra, backlök, gul brödkorgsvamp, mångformig
rosettlav.
Skötselbehov: 3

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Ingen avverkning av tallarna. Miljön bör bevaras intakt.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505134 Y1576789 → SO.
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Nummer: 1 - 03
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-14

Naturvård 2 Friluftsliv 2

X6505158 Y1576776
KARTA: 20

Motiv: Typisk torrängsflora, lavrika hällar. Fin strövstig (kulturstig) utmed vattnet och av
betydelse för allmänheten.
Naturtyp: Klippäng

Dominerande trädslag: -

Naturbeskrivning: Berghällar i avsatser ned mot havet. Örtrik vegetation i mosaik med
lavrika berghällar.
Exempel på arter: Svartkämpar, vit fetknopp, sparvnäva, kaklav, mörkbrun sköldlav,
kvartslav.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder nödvändiga.
Övriga kommentarer: Strövstig och parksoffor.
Fotopunkt: X6505158 Y1576776 → N.
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Nummer: 1 - 04
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-14

Naturvård 3 Friluftsliv 2

X6505179 Y1576961
KARTA: 20

Motiv: Artrik flora. Fin strövstig (kulturstig) utmed vattnet och av betydelse för allmänheten.
Naturtyp: Gräsmark med klippor och strandpartier

Dominerande trädslag: -

Naturbeskrivning: Gräsmark utmed havet med klippor, berghällar och låga strandpartier.
Flera torpställen längs en kulturstig (blå markeringar) som besöks av många turister
sommartid. Genuin skärgårdsmiljö med gamla anor.
Exempel på arter: Svartkämpar, rödven, sparvnäva, sengröe, takmossa, vinterlav.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Marken sköts idag med klippning, vilket ska efterlikna tidigare bete.
Naturvärdena består om skötseln fortsätter. Igenväxningskontroll senast 2025.
Övriga kommentarer: Flera bryggor finns utmed stranden.
Fotopunkt: X6505179 Y1576961 → SO.
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Nummer: 1 - 05
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-14

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6505176 Y1577043
KARTA: 20

Motiv: Viss betydelse för fågellivet med skyddande busksnår. Omväxlande flora. Del av den
genuina skärgårdsmiljön i Gamla Oxelösund.
Naturtyp: Stort trädlöst bergsområde med gles buskvegetation och släta hällar.
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Gammal betesmark med berghällar och mellanliggande svackor med örtgräsrik vegetation. Buskar av olika slag dominerar.
Exempel på arter: Vit fetknopp, harklöver, äkta johannesört, femfingerört,
fingerborgsblomma, stensöta, gruskammossa, takmossa, rostskivlav, vinterlav.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Marken är idag förhållandevis öppen och på sikt kan buskskiktet växa till och
bli till täta snår. Detta skulle förändra örtvegetationen avsevärt. Senast 2025 bör
igenväxningen kontrolleras och om den då ökat bör röjning ske så att öppna ytor återskapas.
Övriga kommentarer: Flera bryggor finns utmed stranden.
Fotopunkt: X6505176 Y1577043 → N.
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Nummer: 1 - 06
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-14

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6505269 Y1577142
KARTA: 20

Motiv: Höglänt tallskog med cirka 100-åriga tallar. Förekomst av klyvblad. Extensivt
utnyttjat för friluftsliv.
Naturtyp: Tallskog, delvis på hällmark.
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Cirka 100-årig, relativt klenstammig tallskog på mager, mestadels
bergbunden, lätt kuperad mark med morän i sänkorna. Växlande fältskikt ris – ört – gräs.
Enstaka grova lågor av tall samt en del död ved i övrigt.
Exempel på arter: Klyvblad – vedsvamp på aspstubbe i vägkant (6505147/1577046), arten
känd från ett 30-tal platser i Sörmland. I övrigt: bergbräsma, äkta johannesört, spärroxbär,
krypbjörnbär, gruskammossa, palmmossa, takmossa.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Tallskogen har behov av röjning, då den bitvis står tätt och växer dåligt.
Övriga kommentarer: Området påverkat av buller och luftföroreningar.
Fotopunkt: X6505269 Y1577142→ Ö.
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Nummer: 1 - 07
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-14

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6505358 Y1576743
KARTA: 20

Motiv: Artrik kärlväxt- och lavflora. Med tanke på markslitaget besöks området ofta,
möjligen som utsiktsplats av dem som besöker Gamla Oxelösund.
Naturtyp: Klippterräng med enstaka småtallar och buskar.
Dominerande trädslag: Tall (sparsamt)
Naturbeskrivning: Bergsområde med klippor och berghällar i mosaik med gräsbevuxna
svackor. Småväxta tallar förekommer spritt tillsammans med busksnår av bland annat
vildrosor. I området finns också en hel del krypbjörnbär.
Exempel på arter: Svartkämpar, sparvnäva, harklöver, gulmåra, stensöta, krypbjörnbär,
spärroxbär, vinterlav, kvartslav, takmossa.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Behov av röjning av buskar kring själva lotstornet.
Övriga kommentarer: I området ligger ett basfundament av ett gammalt lotstorn. Området
påverkat av markslitage, buller och luftföroreningar.
Fotopunkt: X6505358 Y1576743 → V.
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Nummer: 1 - 08
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-16

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6505409 Y1576872
KARTA: 20

Motiv: Tidigare ruderatmark av föga betydelse för biologisk mångfald och/eller friluftsliv.
Dock finns en hel död ved av betydelse för vedlevande svampar och insekter.
Naturtyp: Lövblandskog
Dominerande trädslag: Björk, sälg, asp.
Naturbeskrivning: Gammal ruderatmark med kvarstående schakthögar, nu bevuxen med en
ung lövskog på gräsmark. Närmast vägen finns en mindre, lövträdsbevuxen fuktäng.
Exempel på arter: Älggräs, hallon, rävtörel, nejlikrot, smultron, spärroxbär, häckberberis,
trubbhagtorn, sälg.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Gallring av yngre lövträd i syfte att skapa en lövrik miljö av betydelse för
fågellivet och landskapsbilden. Död ved lämnas kvar.
Övriga kommentarer: Nära en parkeringsplats. I området en gammal tall med krumgrenig
topp.
Fotopunkt: X6505409 Y1576872 → Ö.
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Nummer: 1 - 09
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-16

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6505464 Y1576866
KARTA: 20

Motiv: Kulturpräglad lövskog med en del död ved av betydelse för många växt- och djurarter.
Mindre kärrstråk i norr. Området outnyttjat för friluftsliv.
Naturtyp: Triviallövskog med mycket lövsly.
Dominerande trädslag: Asp, björk.
Naturbeskrivning: Sekundärlövskog med asp och björk uppvuxen på tidigare öppen,
gräsbevuxen mark. I skogen finns en mindre glänta. Terrängen är flack men i nordväst en
mindre höjd med buskar.
Exempel på arter: Slån, måbär, snöbär, häckvicker, hallon, kråkvicker, äkta johannesört,
purpurskinn, stubbhorn, styvskinn.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Röjning av i huvudsak ungt lövsly, som inte nått 3 meters höjd.
Övriga kommentarer: Tidigare odefinierad urban verksamhet.
Fotopunkt: X6505464 Y1576866 → NNÖ.

17

Nummer: 1 - 10
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-16

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6506094 Y1576021
KARTA: 13

Motiv: Trivial tallskog på berg utan grova träd men med viss torrängsflora. På berget en koja.
Naturtyp: Bergshöjd med tallar.
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Bergshöjd med tallar, mot vägen i söder en del lövträd med asp, björk och
lönn. I centrala delen kalt berg utan renlavsvegetation.
Exempel på arter: Bergbräsma, nagelört, luddlosta, harklöver, vårspärgel, äkta johannesört,
bergraggmossa, takmossa.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög i söder mot vägen, annars låg

Skötselförslag: Gallring av lövträd mot vägen i söder (se foto).
Övriga kommentarer: Viss nedskräpning konstaterad. Nära vägen en gammal brunn.
Fotopunkt: X6506094 Y1576021→ NNÖ.

18

Nummer: 1 - 11
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-16

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6506252 Y1576010
KARTA: 13

Motiv: I söder stora tallar. Örtrika hällmarker med rik förekomst av bergbräsma och
mosskantarell. Senvuxna ekar i nordnordöstra delen. Besöks sporadiskt av friluftslivet.
Naturtyp: Tallbevuxen klippäng.
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Bergshöjd med enstaka, kortväxta tallar, talrika hällar med lav-örtrik flora
av mestadels ettåriga växter. Mot vägen i söder stora tallar och en yngre lövgeneration. I norra
delen tät blandskog med övervägande tall. I nordnordöst och i mosaik med tallbevuxna
berglimpor, blockig mark med gräsvegetation där det växer medelålders, senvuxna ekar och
medelålders aspar.
Exempel på arter: Tjärblomster, bergbräsma, sparvnäva, stensöta, vit fetknopp, luddlosta,
gaffelbräken, rotfibbla, duvnäva, spärroxbär, takmossa, strålkransmossa, bergraggmossa,
naftalinskinn (sälg) och mosskantarell.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Ingen skötsel på bergsplatån men förbuskningen hålls under uppsikt
(igenväxningskontroll 2025). I söder bör gallring av lövbeståndet göras och i nordväst mot
bebyggelsen bör röjning av sly utföras kring ekarna och de enstaka grova tallarna.
Övriga kommentarer: Mosskantarellen är sällsynt, växer på takmossa i solexponerade lägen
och är blott funnen på ett 10-tal lokaler i landskapet Sörmland.
Fotopunkt: X6506252 Y1576010 → N.

19

Nummer: 1 - 12
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-16

Naturvård 3 Friluftsliv 3

X6505876 Y1576077
KARTA: 13 + 14

Motiv: Delvis ovanlig svampflora och artrik torrängsvegetation knutna till silikatberghällar
som varit solexponerade under lång tid. Det finns en stig till vattentornet. Tornets närmaste
omgivning är även intressant för friluftslivet.
Naturtyp: Bergig blandskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Bergsområde med enstaka tallar och omgivande lövskog med intressant
svampar. Kring det centralt belägna vattentornet en bergshöjd med ört - mossrika berghällar.
Död ved förekommer i form av grova lågor av tall, gran och sälg.
Exempel på arter: Bergbräsma (riklig), äkta johannesört, harklöver, rockentrav, stensöta,
stenbräken, vildmorot, gruskammossa, raggmossor ur canescens-gruppen, kragjordstjärna (32
ex), lind, tegelticka, slingerticka, sälgticka, örtaggsvamp, musselkantarell.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Kring vattentornet och vidare västerut är behovet av röjning akut. Området
har höga naturvärden och viktigt för friluftslivet. Åtgärder är därför nödvändiga på kort sikt.
Lövskogen i norra delen vid X6505998 – Y1576053 lämnas tills vidare för fri utveckling.
Övriga kommentarer: Vid X6505968 – Y1576018 en väl utbildad strandvall.
Mosskantarellen är sällsynt, växer på takmossa i solexponerade lägen och är blott funnen på
ett 10-tal lokaler i landskapet Sörmland. Även kragjordstjärna i lövskogsmiljö är ovanlig i
Sörmland.
Fotopunkt: X6505876 Y1576077 → V.

20

Nummer: 1 - 13
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-16

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6505694 Y1575776
KARTA: 19

Motiv: Ungt skogsbestånd utan speciella naturvärden och som inte utnyttjas för friluftsliv.
Naturtyp: Ung tall – björkskog.
Dominerande trädslag: Tall och björk.
Naturbeskrivning: Området domineras av ungskog. Närmast Skeppargatan en bergknalle
med en spärrkronig ek och litet buskar. Rakt österut finns en småkuperad tallbacke med björk
i lägre partier.
Exempel på arter: Silverarv, praktgulplister, spärroxbär, rödven, blåbär, lingon och ljung.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Gallring nödvändig för att få fram ett på sikt äldre tall – björkbestånd. På
grund av låga naturvärden är åtgärden inte prioriterad.
Övriga kommentarer: Området påverkat av buller och nedskräpning.
Fotopunkt: X6505694 Y1575776 → NNO.

21

Nummer: 2 - 01
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-20

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6507184 Y1575924
KARTA: 13

Motiv: Lövremsa av viss betydelse för fågellivet, väl utnyttjad strandstig längs
kylvattendammen.
Naturtyp: Strandäng med alskog i kanten.
Dominerande trädslag: Klibbal
Naturbeskrivning: Längs Kylvattendammens norra sida finns i öster ett klibbalbestånd,
längre åt väster växer lövskog med björk och sälg. I buskskiktet finns en del nyponbuskar.
Fältskiktet är av högörtstyp.
Exempel på arter: Kardvädd, silverarv, liguster, älggräs, hallon, vass, fackelblomster,
humleblomster, tuvtåtel.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Urbuskning upp mot landsvägen av täta taggsnår samt gallring av sälg. Mot
kraftledningen och vägen i öster en asp-tallskog i behov av gallring av ung asp.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507184 Y1575924 → VNV.
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Nummer: 2 - 02
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-20

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6506708 Y1576016
KARTA: 13

Motiv: Liten oas för arter knutna till död ved. Stora tallar i kanten. Utnyttjas inte för
friluftsliv.
Naturtyp: Lövbacke
Dominerande trädslag: Flera olika
Naturbeskrivning: Mycket liten lövbacke med stor andel död ved, främst av asp, av stor
betydelse för vedlevande arter. Vid den lilla vägen står några stora tallar.
Exempel på arter: Tall, sälg, lönn, skogsek, liguster, löktrav, tätskinn, hjälmrosettlav.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Området lämnas tills vidare för fri utveckling.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506708 Y1576016 → NO. Bilden visar nedskräpning vid lilla vägen.

23

Nummer: 2 - 03
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-20

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6506678 Y1575926
KARTA: 13

Motiv: Naturvärdena knutna till de stora lönnarna. Viktiga träd för närmiljön kring
bebyggelsen.
Naturtyp: Park
Dominerande trädslag: Skogslönn
Naturbeskrivning: Stora lönnar kring en parkeringsplats. Gräsmark runt lönnarna.
Exempel på arter: Skogslönn, rödfärgsalg, trädgröna.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Träden sparas vid ev. exploatering. Nedrasade grenar bör tas bort.
Övriga kommentarer: Skadad lavflora på grund av luftföroreningar.
Fotopunkt: X6506678 Y1575926. Fotoriktning ej relevant.
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Nummer: 2 - 04
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-20

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6506742 Y1575849
KARTA: 13

Motiv: Naturvärden, främst fågelliv, knutna till oxlarna. Gång- och cykelväg samt bilväg
(gata).
Naturtyp: Gräsmark med lövträd, parkmiljö.
Dominerande trädslag: Oxel
Naturbeskrivning: Oxelallé längs Sjögatan på gräsbevuxna refugier.
Exempel på arter: Oxel, vägglav, ljuslav.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Trädvård, gräsklippning.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506742 Y1575849 → NV.

25

Nummer: 2 - 05
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-20

Naturvård 4 Friluftsliv 2

X6506931 Y1575622
KARTA: 12 + 13

Motiv: Viktig uppehållsplats för fåglar. Gång- och cykelvägar samt en gräskulle mot husen
som utnyttjas för lek.
Naturtyp: Gräsmark med inplanterade buskgrupper.
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Söder om Kylvattendammen en stor gräsplan som klipps kontinuerligt.
Här och var har buskar planterats in.
Exempel på arter: Vitkindad gås, gräsand. I gräsmattan lomme, sparvnäva, röllika,
takmossa, femfingerört.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Kontinuerlig klippning.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506883 Y1575723 → SV.

26

Nummer: 2 - 06
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-20

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6507126 Y1575389
KARTA: 13

Motiv: Lövskogen är viktig för fågellivet i anslutning till kylvattendammen. Lövbestånd är
mindre vanliga i kommunen. Området ligger i anslutning till kylvattendammen och besöks av
naturintresserade under stora delar av året.
Naturtyp: Triviallövskog
Dominerande trädslag: Sälg, klibbal, lönn, björk
Naturbeskrivning: På Kylvattendammens västra sida finns en triviallövskog av medelålder,
men inga gamla träd. I norra delen finns ett litet bergsområde. Mot berget finns en mindre
strandvall. Fältskiktet i lövskogen är av frisk – fuktig ört-grästyp. Död ved finns i ringa
omfattning.
Exempel på arter: Smultron, hallon, tuvtåtel, humleblomster, lundgröe, vispstarr, harsyra.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Fri utvecklig av lövskogen tills vidare.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507126 Y1575389→ VNV.
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Nummer: 2 - 07
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-20

Naturvård 3 Friluftsliv 2

X6507179 Y1575264
KARTA: 13

Motiv: Rik lav- och örtflora med ovanliga arter. Området mycket väl utnyttjat av friluftslivet.
Naturtyp: Bergshöjd med hällmarker.
Dominerande trädslag: Tall, björk
Naturbeskrivning: Bergshöjd med unga tallar. Berghällar med en rik lav- och örtflora. I östra
änden en mobilmast och ett vattentorn.
Exempel på arter: Vårarv, ljust kungsljus, nagelört, äkta johannesört, malört, styvmorsviol,
bergbräsma – rikligt, liten fetknopp, gruskammossa, takmossa, bergraggmossa, vinterlav,
trevarlav, mörk kranslav.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: På sikt gallring av unga tallbestånd. Kontroll av igenväxning senast 2025.
Övriga kommentarer: Påtagligt markslitage, särskilt nära vattentornet, vilket visar ett stort
utnyttjande från allmänheten.
Fotopunkt: X6507179 Y1575264→ VNV.

28

Nummer: 2 - 08
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-20

Naturvård 5 Friluftsliv 4

X6507122 Y1575087
KARTA: 12 + 13

Motiv: Låga naturvärden – ung skog på rismark. Extensivt utnyttjad av friluftsliv.
Naturtyp: Ung tallskog, delvis bergbunden.
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Stort skogsområde som domineras av ung – medelålders tallskog på
näringsfattig rismark och en torftig flora med ris och smalbladiga gräs. Topografin är mycket
varierad, egendomligt småkullig med små sänkor av kärrartad vegetation. Död ved saknas.
Exempel på arter: Blåbär, lingon, tallvitmossa, enbjörnmossa, kakmossa, vårspärgel,
blåmossa.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Gallring av ung tallskog på sikt, dock tidigast 2030.
Övriga kommentarer: Små stigar finns i området, men tycks inte vara mer än extensivt
utnyttjat, troligen för svamp- och bärplockning.
Fotopunkt: X6507122 Y1575087→ V.
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Nummer: 2 - 09
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-20

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6507059 Y1574980
KARTA: 13

Motiv: Värdefull lövsumpskog i trivial skogsmark av stor betydelse för variationen i
skogsområdet. Inga spår av friluftsliv gick att skönja.
Naturtyp: Lövskog
Dominerande trädslag: Asp, björk, tall
Naturbeskrivning: Insprängt i område 2 - 08 finns en lövsumpskog med mycket asp och
björk, även en del tall. Gamla träd finns mot bergskanten i öster, något senvuxna. Fältskiktet
är av ristyp.
Exempel på arter: Vårfryle, vispstarr, blåbär, lingon, vägglav, aspkantlav, frätskinn,
skrynkellav, asplav.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Fri utveckling av lövbiotopen i syfte att öka mängden död ved i landskapet.
Övriga kommentarer: Troligen intressant mossflora, men ingen undersökning gjordes.
Fotopunkt: X6507059 Y1574980 → VSV.
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Nummer: 2 - 10
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-20

Naturvård 2 Friluftsliv 4

X6506742 Y1574694
KARTA: 12

Motiv: Värdefull ekbiotop som på sikt blir ännu mer värdefull, då träden utgör en
mellangeneration mellan jätteträden och yngre populationer. Det finns mindre stigar som
tyder på att området utnyttjas för friluftsliv. I södra delen finns dessutom ett par cykelvägar.
Ek med kojbygge.
Naturtyp: Ädellövblandskog med ek.
Dominerande trädslag: Ek
Naturbeskrivning: Vid Frösängs kyrkogård nära P-platsen finns en småkullig, lövbevuxen
skog på morän med dominerande ek. Ekarna är cirka hundraåriga och finns längs en central
bergspuckel. Förutom ekarna finns ett antal medelålders aspar och björkar samt enstaka tallar.
I brynet mot kyrkogården mest asp och björk, bara någon enstaka ek.
Exempel på arter: Reffelsprickling, rödbrun klotterlav, vägglav, stjärnlav, hjälmrosettlav,
mjölig brosklav, bitterlav, gul porlav, grön spiklav, svavelticka, gulpudrad spiklav.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Frihuggning av ett 10-tal äldre ekar nedanför berget. Ekarna på berget är i
nuläget inte aktuella för denna åtgärd. Se även kommentar nedan.
Övriga kommentarer: Den grövsta eken, ca 4 meter i omkrets står ännu fritt vid X6506931
Y1574604. Ingen åtgärd kring detta träd.
Fotopunkt: X6506732 Y1574731 → NV.
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Nummer: 2 - 11
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-20

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6507063 Y1574576
KARTA: 12

Motiv: Av visst värde är ekbeståndet i östra kanten. Det finns en tydlig stig genom tallskogen,
vilket visar att området i viss mån används av friluftslivet.
Naturtyp: Bergshöjd med tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Väster om Frösängs kyrkogård leder en mindre höjdsträckning med
tallskog. Ett visst lövinslag finns, särskilt i norr där det växer mycket rönn. Buskformade
småekar finns i hela området. I öster växer flera medelålders ekar.
Exempel på arter: Bergbräsma, styvmorsviol, blåbär, lingon.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Medelålders ekar i öster mot kyrkogården bör frihuggas.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507063 Y1574576→ N.

32

Nummer: 2 - 12
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-20

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6507176 Y1574555
KARTA: 12

Motiv: Mycket låga naturvärden på grund av ensidig igenväxningsvegetation. Utnyttjas inte
för friluftsliv.
Naturtyp: Ohävdad gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Gräsmark på tidigare kulturpräglad mark av okänt ursprung. Ytterst
artfattig gräsvegetation med mycket kvickrot. Små busksnår, bland annat av snöbär, som kan
tyda på att här en gång tippats avfall.
Exempel på arter: Kvickrot, gårdsskräppa, brännässla, snöbär.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507176 Y1574555→ N.
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Nummer: 2 - 13
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-20

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6506890 Y1575270
KARTA: 13

Motiv: Lövbrynet av betydelse för bland annat fåglar och insekter. En stig går upp på berget,
som tycks utnyttjas för friluftsliv.
Naturtyp: Klippa med lövrikt bryn.
Dominerande trädslag: Ek, asp, björk, sälg
Naturbeskrivning: Brant klippa med fin utsikt. Vid foten av berget en brynzon med några
100-åriga ekar. I buskskiktet finns en del hassel och ett antal nyponbuskar. Vegetationen är
örtrik. Ekarna finns mest på västra sidan mot skolan, i övrigt mest asp, sälg och björk.
Exempel på arter: Vårlök, lundgröe, vitsippa, stensöta, vildapel, löktrav, femfingerört.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Röjning runt ekarna – en liten åtgärd med låg kostnad.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506890 Y1575179 → Ö.

34

Nummer: 2 - 14
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-20

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6507205 Y1574373
KARTA: 12

Motiv: Inga speciella naturvärden noterade. Området är för svårframkomligt för friluftslivet.
Naturtyp: Blandskog
Dominerande trädslag: Tall, björk.
Naturbeskrivning: Norr om Frösängsvägen finns en medelålders blandskog med tall och
björk. I buskskiktet mycket sly av asp, björk och lönn samt förvildat spärroxbär. Död ved
endast i ringa omfattning.
Exempel på arter: Blåbär, lingon, vårfryle, skogsbräken.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Slyröjning i hela området.
Övriga kommentarer: Bullerstörning från motorvägen.
Fotopunkt: X6507205 Y1574373 → N.
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Nummer: 2 - 15
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-22

Naturvård 5 Friluftsliv 4

X6507215 Y1574394
KARTA: 12

Motiv: Inga speciella naturvärden noterade. Gräsmattan potentiell yta för lek.
Naturtyp: Gräsmatta
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Klippt gräsmatta
Exempel på arter: Rödsvingel, älggräs, gräshakmossa, mjölke, krusskräppa.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Fortsatt klippning av gräsytan.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: Foto från området saknas, men nedan en bild på mjölke som finns i kanten av
gräsmattan (fotot taget på annan plats)
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Nummer: 2 - 16
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-22

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6507222 Y1574494
KARTA: 12

Motiv: Lövmiljö av viss betydelse för fågellivet. Mark ej utnyttjad för friluftsliv.
Naturtyp: Gräsrik blandskog
Dominerande trädslag: Asp, tall, sälg.
Naturbeskrivning: Lövbacke med tall och medelålders asp, ek och björk. En del aspsly finns
i buskskiktet.
Exempel på arter: Fyrkantig johannesört, rödven, lundgröe, mångfruktig vägglav,
hjälmrosettlav, asplav, styvskinn, raggskinn, eknästing.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Orört tills vidare
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507222 Y1574494 → Ö.
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Nummer: 2 -17
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-22

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6507169 Y1574253
KARTA: 12

Motiv: Trivial, tämligen ung skog utan påvisade naturvärden och av föga betydelse för
friluftsliv.
Naturtyp: Blandskog
Dominerande trädslag: Tall, vårtbjörk.
Naturbeskrivning: Blandskog med tall och björk, tämligen ung till medelålders. Gott om
lövsly i området. Vegetationen är moss-gräsrik.
Exempel på arter: Gran, tall, lönn, vårtbjörk, sälg, spärroxbär, lundgröe, vårfryle, smultron,
kvastmossa.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Slyröjning, senast 2022
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507169 Y1574253 → NÖ
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Nummer: 2 - 18
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-22

Naturvård 5 Friluftsliv 4

X6506960 Y1574063
KARTA: 12

Motiv: Inga påvisade naturvärden. Fin cykelväg.
Naturtyp: Lövridå längs väg
Dominerande trädslag: Vårtbjörk
Naturbeskrivning: Cykelväg med vägkanter där det växer en rad björkar, viktiga för
landskapsbilden.
Exempel på arter: Vårtbjörk, rödsvingel.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Klippning av gräsrefugier.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507222 Y1574494 → Ö.
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Nummer: 2 - 19
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-22

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6506817 Y1574160
KARTA: 12

Motiv: Fin torrängsflora mitt inne i samhället, troligen en ängsrest från ett tidigare
betesmarksstadium. Friluftsliv saknas men marken har betydelse för närboende som en liten
blomsteroas.
Naturtyp: Torräng med berghällar
Dominerande trädslag: Vårtbjörk, rönn
Naturbeskrivning: Fin örtrik torräng med solbelysta berghällar, trots att ingen hävd skett på
många år. Glest trädskikt och med en del nyponsnår. Marken är exponerad åt öster. Artrik
lavflora förekommer på hällarna. Området ligger i en slänt mellan en mindre villaväg och
Sundsörsvägen. Troligen finns flera intressanta torrängsarter, som dock inte upptäcktes på
grund av tidigt inventeringsdatum.
Exempel på arter: Styvmorsviol, sparvnäva, fältveronika, nagelört, äkta johannesört,
backförgätmigej, sandnarv, berberis, navellavar, raggmossor, hårbjörnmossa, mångformig
rosettlav, krusig filtlav.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Röjning av småtallar och nyponsnår för att hindra igenväxning och att
torrängsfloran på sikt försvinner.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506817 Y1574160→ OSO.
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Nummer: 2 - 20
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-22

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6506805 Y1574375
KARTA: 12

Motiv: Örtrik flora. Viktig närmiljö intill bebyggelse
Naturtyp: Lövskog av grästyp
Dominerande trädslag: Vårtbjörk
Naturbeskrivning: Liten lövträdsbevuxen backslänt ned mot en väg. Björk i ett glest bestånd.
Mörk, skiffrig bergart. Några örtrika hällar.
Exempel på arter: Rödsvingel, backtrav, fältveronika, ask, nagelört.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Ingen åtgärd för närvarande.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506805 Y1574375 → O.
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Nummer: 2 - 21
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-22

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6506586 Y1574418
KARTA: 12

Motiv: Område med örtrika berghällar. Ett par gamla tallar. Fint promenadstråk i sydost.
Naturtyp: Tallbacke
Dominerande trädslag: Tall + (ek).
Naturbeskrivning: Tallbacke på ett litet berg med enstaka medelålders ekar. Floran är ört –
lavrik. Öppna berghällar förekommer. Ett par äldre tallar är minst 100 år. Mot vägen i sydost
finns en liten gräsmatta som klipps.
Exempel på arter: Vit fetknopp, styvmorsviol, gökärt, mandelblomma, ljung, vårbrodd,
bergraggmossa, färglav, kaklav.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Senast 2025 bör en gallring av träd som går upp i kronorna av ekar och äldre
tallar genomföras. Gräsmattan bör klippas kontinuerligt.
Övriga kommentarer: Cykelväg.
Fotopunkt: X6506586 Y1574418→ SO.
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Nummer: 2 - 22
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-22

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6506539 Y1574403
KARTA: 12

Motiv: Ekar med artrik lavflora. Området används inte av friluftslivet.
Naturtyp: Ekdunge
Dominerande trädslag: Ek
Naturbeskrivning: Bestånd av fyra medelålders ekar omgivna av uppväxande sly och ung
tall. Fältskiktet är av grästyp.
Exempel på arter: Lundgröe, kirskål, grön spiklav, kopparspik, bitterlav, stjärnlav,
skrynkellav, hjälmrosettlav, klubbsköldlav.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Ekar som beskuggas av uppväxande sly bör frihuggas senast 2022.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506539 Y1574403 → N
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Nummer: 2 - 23
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-22

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6506429 Y1574530
KARTA: 12

Motiv: Stor tall. Området utnyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyp: Buskmark
Dominerande trädslag: Olika
Naturbeskrivning: Mellan järnvägen och landsvägen finns en buskmark med lövträd av olika
slag. I buskmarken finns mest björk och asp och en gräsdominerad vegetation. Enstaka
bergknallar går i dagen. En stor tall av betydelse för landskapsbilden står i vägkanten.
Exempel på arter: Blåeld, gulmåra, sommargyllen, röllika, vägglav, stjärnlav,
hjälmrosettlav.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Spara den stora tallen i vägkanten.
Övriga kommentarer: Stängsel är uppsatt mot järnvägen.
Fotopunkt: X6506429 Y1574530 → Ö

.
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Nummer: 2 - 24
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-22

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6506578 Y1574323
KARTA: 12

Motiv: Restmark utan påvisade naturvärden och av föga intresse för friluftsliv.
Naturtyp: Gräsmark med enstaka björk och klibbal mellan järnvägen och landsvägen.
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Gräsmark med enstaka lövträd
Exempel på arter: Blåeld, timotej, renfana, revfingerört, nagelört, femfingerört, vass,
krusskräppa, rödsvingel.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder.
Övriga kommentarer:
Fotopunkt: X6506578 Y1574323 → SÖ
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Nummer: 3-01
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-22

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6507090 Y1574080
KARTA: 12

Motiv: Rik förekomst av rönn. Området ej utnyttjat för friluftsliv.
Naturtyp: Blandskog
Dominerande trädslag: Ek, rönn, björk, tall
Naturbeskrivning: Bergkulle mot landsvägen omgiven av lövskog av björk och rönn och
enstaka tallar, i övrigt en tall-rönnskog. Marken är delvis stenig. I buskskiktet sly av rönn och
ek. Död ved förekommer i måttlig mängd.
Exempel på arter: Mjölke, stensöta, blåbär, lingon, enbjörnmossa, stjärnlav, asporangelav.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Röjning av rönnsly, senast 2025.
Övriga kommentarer: Damm i sydöstra delen.
Fotopunkt: X6507090 Y1574080 → ÖSÖ
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Nummer: 3-02
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-22

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6507077 Y1574021
KARTA: 12

Motiv: Trivialnatur utan påvisade högre naturvärden. Området outnyttjat för friluftsliv.
Naturtyp: Bergshöjd med tallar
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Vid Grenvägen en mindre bergkulle med medelålders tallar. En av
tallarna är döende annars ingen död ved. I buskskiktet finns en del rönn. Fältskiktet är av lav –
grästyp.
Exempel på arter: Kärleksört, tallvitmossa, enbjörnmossa, stensöta, skogsnarv, björkticka,
björknästing.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder. Spara den döende tallen för insektslivet.
Övriga kommentarer: Damm i sydöstra delen.
Fotopunkt: X6507077 Y1574021 → Ö
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Nummer: 3-03
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-22

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6507127 Y1573953
KARTA: 11

Motiv: Bestånd av medelålders ek, på sikt av viss betydelse för den biologiska mångfalden.
Området tycks inte alls utnyttjas för friluftsliv.
Naturtyp: Tall-björkskog.
Dominerande trädslag: Tall, vårtbjörk, ek, rönn.
Naturbeskrivning: Mellan Granvägen och Maskingatan en blandskog av tall och ek samt
yngre rönn och björk på stenig, kuperad mark. Ekarna är medelålders, cirka 50 – 75 år.
Exempel på arter: Blåbär, lingon, smultron, eldticka, sälgticka, stornästing, tätskinn,
fnöskticka, frätskinn, vägglav.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Frihuggning av tre ekar. Gallring i det unga trädbeståndet.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507127 Y1573953 → V
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Nummer: 3-04
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-22

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6507105 Y1573902
KARTA: 11

Motiv: Gammal, tvåstammig ek. Området används i mycket ringa omfattning för friluftsliv.
Naturtyp: Talldominerad blandskog.
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Talldominerad blandskog med inslag av ek. En större ek, flera småekar
och buskformiga exemplar. Vegetationen är oligotrof och artfattig med triviala arter.
Exempel på arter: Blåbär, lingon, kruståtel, stensöta, nagelört, styvmorsviol. På ek även
reffelsprickling, frätskinn, stjärnlav, vägglav.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög

Skötselförslag: En tvåstammig ek vid X6507071 Y1573907 bör frihuggas, senast 2020.
Gallring av tall för att utveckla större träd bör utföras senast 2015.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507105 Y1573902 → SÖ
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Nummer: 3-05
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-22

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6507042 Y1573943
KARTA: 11

Motiv: Bestånd av 100-åriga ekar av betydelse för den biologiska mångfalden. Otydliga spår
av friluftsliv.
Naturtyp: Lövskog med ek.
Dominerande trädslag: Ek
Naturbeskrivning: Mindre lövskog med tämligen grova ekar, troligen hundraåriga. I
lövskogen finns också en del asp och rönn. Fältskiktet är örtfattigt. Marken är svagt kuperad
med många uppstickande moränblock. Mot järnvägen ett gräsbevuxet kärrstråk.
Exempel på arter: Asp, ek, rönn, blåbär, lingon, vägglav, frätskinn, vårfryle, hjälmrosettlav,
stjärnlav, lundgröe, rönndyna, stornästing, tätskinn, liten räffelmossa.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Frihuggning av äldre ekar, aspar och björkar. Frihuggningen bör ske senast
2025.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507042 Y1573943→ V
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Nummer: 3-06
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-22

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6507017 Y1573971
KARTA: 11

Motiv: Gammal asp (se foto nedan). Lövskogsbiotop som på sikt kan utveckla naturvärden.
Inga spår av friluftsliv uppdagades.
Naturtyp: Asp-björkskog.
Dominerande trädslag: Asp, vårtbjörk.
Naturbeskrivning: I en kil mellan en mindre väg och järnvägen växer på en moränsluttning
ett olikåldrigt lövbestånd med asp och björk. Det finns i området en äldre asp, viktig att spara
för den biologiska mångfalden. En del död ved av björk förekommer. Buskskiktet domineras
av aspsly.
Exempel på arter: Asp, tall, björk, lundgröe, björknästing, raggskinn, björkticka, vägglav,
aspnästing.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Röjning av lövsly, spara grövre aspar och björkar. Röjning bör ske senast
2022.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507017 Y1573971 → N
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Nummer: 3-07
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-22

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6507330 Y1573847
KARTA: 5

Motiv: Naturvärden mycket låga. Har ingen betydelse för friluftsliv.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Längs Maskingatan en gräsbevuxen vägkant med ogräs och tidigare
insådd rödsvingel.
Exempel på arter: Vitplister, stormåra, hallon, rödsvingel, vass, revfingerört.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Normalt vägunderhåll
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507330 Y1573847→ NNO
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Nummer: 3-08
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-22

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6507268 Y1573777
KARTA: 5

Motiv: Stora ekar. Intressant men typisk lavflora. Området utnyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyp: Lövbacke
Dominerande trädslag: Ek
Naturbeskrivning: Liten backe, mot vägen och intill ett hus, bevuxen med två stora ekar, den
största omkring 3 meter i omkrets, samt några björkar. Marken är gräsbevuxen.
Exempel på arter: Lundgröe, parksmultron, gul porlav, eknästing, klubbsköldlav, vägglav,
stjärnlav, hjälmrosettlav, slånlav, grön spiklav, kopparspik, reffelsprickling.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Backen är slyröjd, men på sikt bör det kontrolleras att ingen igenväxning sker
som kan hota ekarna.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507268 Y1573777 → NNO
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Nummer: 3-09
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-22

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6507309 Y1573687
KARTA: 5

Motiv: Naturvärdena är låga och vägen nyttjas främst för arbetstrafik.
Naturtyp: Björkallé, gräsremsa
Dominerande trädslag: Vårtbjörk
Naturbeskrivning: Vägstump som kantas av en gräsbevuxen remsa bevuxen med en rad
medelålders björkar. Delar av platsen är upplagsmark.
Exempel på arter: Mjölke, älggräs, gråvide, vårtbjörk, hundäxing, rödsvingel
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Björkarna är ett fint inslag i landskapet och bör sparas.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507309 Y1573687→ N
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Nummer: 3-10
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-22

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6507235 Y1573739
KARTA: 11

Motiv: Inga påvisade naturvärden. Helt ointressant för friluftsliv.
Naturtyp: Fuktig gräsmark, i sydost ung lövskog
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Längs en industriväg finns en fuktig, ohävdad gräsmark som i sydöstra
delen vuxit igen med lövsly.
Exempel på arter: Kardvädd, ca 50 ex, vass, gråvide, fyrkantig johannesört, blåeld, renfana.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga förslag. Normalt järnvägsunderhåll.
Övriga kommentarer: - Kardvädd växer i stort bestånd. Arten är starkt ökande och i delar av
Sverige invasiv.
Fotopunkt: X6507235 Y1573739→ SO
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Nummer: 3-11
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-22

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X65072108 Y1573762
KARTA: 11

Motiv: Möjligen bra lokal för småfåglar. Trivial flora. Området saknar betydelse för
friluftsliv.
Naturtyp: Gräsmark med lövinslag.
Dominerande trädslag: Tall, björk och sälg.
Naturbeskrivning: Fuktig gräsmark längs ett industrispår, igenväxande med enstaka träd,
främst i söder där det växer en del spridda sälgar, björkar och tallar. Träden är unga. Möjligen
lämplig lokal för gräshoppsångare.
Exempel på arter: Ek, tall, sälg, björk, fyrkantig johannesört, hallon, gräshakmossa..
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga förslag. Normalt järnvägsunderhåll.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X65072108 Y1573762→ SO
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Nummer: 3-12
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-26

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6507099 Y1573750
KARTA: 11

Motiv: Ointressant miljö för såväl naturvård som friluftsliv.
Naturtyp: Kraftledningsgata med lövsly.
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Ett hav av lövsly längs en kraftledningsgata på ris – gräsrik mark.
Exempel på arter: Smultron, häckvicker, blåbär, lingon, zonticka, stensöta, blåsstarr.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Inga förslag. Vattenfall ombesörjer upprepade slyröjningar.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507099 Y1573750→ NV
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Nummer: 3-13
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-26

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6507062 Y1573790
KARTA: 11

Motiv: Inslag av senvuxna ekar. Området visar inga spår av att det används för friluftsliv.
Naturtyp: Blandskog.
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Lätt, kuperad berg-moränbacke med tall, ek och björk. Starkt inslag av
unga rönnar i skogen. Ekarna är något undertryckta och senvuxna.
Exempel på arter: Skogsbräken, fårsvingel, kruståtel, skrynkellav, räffelmossa, ljung,
hjälmrosettlav, frätskinn, gråskinn, raggskinn, fnöskticka, björkticka, vårfryle.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Slyröjning, främst kring ekarna, senast 2022.
Övriga kommentarer: Närhet till kraftledning.
Fotopunkt: X6507062 Y1573790→ SO
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Nummer: 3-14
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-26

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6507206 Y1573567
KARTA: 11

Motiv: Gamla ekar av betydelse för den biologiska mångfalden.
Naturtyp: Blandskog.
Dominerande trädslag: Tall, vårtbjörk
Naturbeskrivning: I västra delen en liten bergshöjd med tall och två medelålders något
senvuxna ekar. Vid X6507224 Y1573528 två äldre ekar, där den grövsta är döende på grund
av kraftig stamskada med rötning av kärnveden till följd. I övrigt blandskog med mycket tall
och björk och en hel del eksly.
Exempel på arter: Stor blåklocka, vispstarr, lundgröe, gökärt, stensöta, häckvicker. På ek
växer korkmussling, bitterlav, mjölig brosklav, skrynkellav, reffelsprickling, grön spiklav,
klyvporing, stjärnlav, vårtig sköldlav, hjälmrosettlav.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Ej akut åtgärd, men på sikt behöver det slyröjas runt de större ekarna, kontroll
av igenväxning senast 2025.
Övriga kommentarer: Den döende eken kan stå kvar och bidra till död ved.
Fotopunkt: X6507062 Y1573790→ NV
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Bild av den döende eken.
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Nummer: 3-15
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-26

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6507261 Y1573500
KARTA: 5

Motiv: Inga påvisade naturvärden. Området används inte för friluftsliv.
Naturtyp: Fuktig gräsmark.
Dominerande trädslag: Vårtbjörk
Naturbeskrivning: Ohävdad gräsmark med högvuxet gräs med ett dike. Längs diket finns
några fina björkar, i övrigt mest björksly.
Exempel på arter: Åkertistel, krusskräppa, snödroppe, prästkrage, harkål, skelört, fyrkantig
johannesört, tuvtåtel, veketåg, bredkaveldun.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder i nuläget.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507261 Y1573500 → NV
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Nummer: 3-16
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-26

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6507410 Y1573267
KARTA: 5

Motiv: Området har viss betydelse för fågellivet. I området ligger en belyst cykelväg.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Ris-mossrik tallskog mellan två vägar på ytlig berggrund med småblockig
morän. Träden är medelålders, runt 40 – 50 år. I området finns mycket sly av ek och björk.
Exempel på arter: Blåbär, lingon, stensöta, ljung, renlavar, naggbägarlav, vägglav,
skrynkellav.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Kontinuerlig slyröjning, senast 2022.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507410 Y1573267→ NV
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Nummer: 3-17
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-26

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6507438 Y1573288
KARTA: 5

Motiv: Tallar på väg mot att bli gamla, visst inslag av död ved. Området av stigar att döma
utnyttjas extensivt för skogspromenader.
Naturtyp: Tallskogsstråk
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Stråk av 60 - 80-årig tallskog i homogen skog på rismark. I buskskiktet
dominerar rönnsly. Högstubbe av tall.
Exempel på arter: Blåbär, lingon, sälg, veketåg, sprängticka, stubbkvastmossa, kransmossa.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Kontinuerlig slyröjning, senast 2022.
Övriga kommentarer: I beståndet finns en mindre damm av oklart ursprung.
Fotopunkt: X6507438 Y1573288 → N
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Nummer: 3-18
VÄRDE:

Inventerades: 2019-03-26

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6507518 Y1573235
KARTA: 5

Motiv: Fina torrakor av tall av betydelse för fåglar, lavar, insekter och svampar. Detta smala
stråk används inte för friluftsliv.
Naturtyp: Tallskog, i norra delen lövskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: I norra delen, utmed en sträcka av 30 – 35 m ett asp- och sälgbestånd,
även vid vägen finns ett aspbestånd. Längre åt sydväst stigande terräng och tallskog på
hällmark. I tallbeståndet finns flera fina torrakor av tall.
Exempel på arter: Ljung, räffelmossa, blåbär, lingon, lönn, rönn, en, tallvitmossa.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Slyröjning, dock senast 2025. Låt äldre tallar och stora lövträd stå kvar.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507518 Y1573235→ NV
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Nummer: 3-19
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-03

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6507380 Y1574464
KARTA: 6

Motiv: Lövskogsbestånd med en del död ved. Inga spår av utnyttjat friluftsliv.
Naturtyp: Lövdunge
Dominerande trädslag: Sälg, asp
Naturbeskrivning: I Sundsör vid Verkstadsgatans östra ände finns ett litet lövskogsbestånd
på plan mark med asp och sälg. Fältskiktet består av örter och gräs, tydligt påverkat av kväve.
Möjligen är marken en tidigare utfyllnadsmark.
Exempel på arter: Kirskål, hallon, nejlikrot, tuvtåtel, harkål, löktrav, ribbgrynna,
purpurskinn, vinbergssnäcka.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Gallring av asp och sälg för att på sikt få ett äldre skogsbestånd.
Övriga kommentarer: Primärlövskog på tidigare utfyllnad.
Fotopunkt: X6507380 Y1574464 → V
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Nummer: 3-20
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-03

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6507512 Y1574561
KARTA: 6

Motiv: Inga konstaterade naturvärden. Själva åkermarken används inte för friluftsliv.
Naturtyp: Brukad åker
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Brukad åkermark. Sörmlandsleden och en cykelväg går längs kanten.
Exempel på arter: Sälg, tuvtåtel, kvickrot, åkertistel.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Fortsatt hävd.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507512 Y1574561 → NV

66

Nummer: 3-21
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-03

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6507522 Y1574555
KARTA: 6

Motiv: Fin lövbiotop med mycket död ved.
Naturtyp: Lövdominerad blandskog
Dominerande trädslag: Asp, tall, björk
Naturbeskrivning: Lövdominerad blandskog, olikåldrig med mycket död ved. Asp, tall och
björk är vanliga i trädskiktet, tyvärr även gran som bitvis utgör ett igenväxningsproblem. I
buskskiktet finns mycket eksly. Träden är inte supergamla, snarare medelålders, men med
fortsatt utveckling av lövskogen kan höga naturvärden utvecklas.
Exempel på arter: Ek, tall, asp, måbär, sälg, gran, vitpyrola, smultron, vårfryle.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Det finns ett ungt granbestånd i söder (se foto) som utgör ett hot mot
lövträden och bör röjas bort. Även på några håll börjar granen etablera sig och bör tas bort
även där.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507522 Y1574555 → N
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Nummer: 3-22
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-03

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6507556 Y1574546
KARTA: 6

Motiv: Låga naturvärden på grund av kort kontinuitet och nyetablerade ekosystem. Inga spår
av utnyttjande från friluftsliv sågs.
Naturtyp: Ung tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Ett stråk med ung tallskog, nyligen gallrad, på sumpig mark. Troligen är
det en tallplantering på en tidigare åkermark.
Exempel på arter: Tall, vitpyrola, tuvtåtel, humleblomster, revsmörblomma, spjutmossa, stor
tujamossa, räffelmossa.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Fortsatt gallring enligt skogliga principer.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507556 Y1574546→ NNO
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Nummer: 3-23
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-03

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6507653 Y1574510
KARTA: 6

Motiv: Blandskog med medelålders ekar, vars värde ökar med tiden. Området inte utnyttjat
för friluftsliv.
Naturtyp: Ek-tallskog.
Dominerande trädslag: Ek, tall
Naturbeskrivning: En sänka i terrängen där en blandskog gallrats fram så att de medelålders
ekar som finns här frihuggits. Miljön är till talande för insekter i den nu solöppna miljön.
Vegetationen präglas av artfattiga moss – risrika växtsamhällen.
Exempel på arter: Tuvtåtel, vårfryle, smultron, blåbär, stinknäva, lingon, zonticka,
husmossa, väggmossa, kvastmossa.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Skötseln bör i fortsättningen inriktas på att bibehålla ett luckigt bestånd, där
ekarna kan utveckla sina kronor. Igenväxningskontroll bör göras senast 2025.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507653 Y1574510 → S

69

Nummer: 3-24
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-03

Naturvård 5 Friluftsliv 3

X6507717 Y1574502
KARTA: 6

Motiv: Skog utan påvisade högre naturvärden. Genom området går en väl utnyttjad strövstig.
Här finns också en grillplats.
Naturtyp: Ung tallskog på morän
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Ung tallskog, cirka 30-årig, på blåbärsbevuxen mark. I väster är terrängen
mer höglänt, men inga äldre träd finns. Död ved finns i ytterst ringa omfattning.
Exempel på arter: Kruståtel, vårbrodd, stensöta, tallvitmossa, renlavar, skogsmossor,
bergraggmossa, blåmossa, bergsyra, vårspärgel, vinterlav.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: På sikt gallring av den uppväxande tallskogen.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507717 Y1574502→ VSV
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Nummer: 3-25
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-03

Naturvård 2 Friluftsliv 4

X65077635 Y1574259
KARTA: 6

Motiv: Gamla aspar, rikligt med död ved, intressant mossflora i bergbrant. En mindre stig
finns i området och utnyttjas extensivt av skogsvandrare.
Naturtyp: Lövskog av ört-gräsrik typ.
Dominerande trädslag: Asp
Naturbeskrivning: Dalgång med lövskog och en liten bergbrant. Här finns mycket stora
aspar och död ved, även grova lågor. En intressant mossflora kläder en liten bergbrant som
sträcker sig ett par hundra meter i öst – västlig riktning och som genom sin nordliga
exposition och tillgång till rörligt sippervatten innehåller flera intressanta arter, varav några är
signalarter för skyddsvärda skogsbiotoper. En rik mossflora finns också på block som
sprängts från berget genom iserosion, på marken och på död ved i fuktig miljö.
Exempel på arter: Ek, asp, tall, vårfryle, äppelmossa, opalmossa, vågig praktmossa,
hasselmossa, råttsvansmossa, fällmossa, platt fjädermossa, trindsidenmossa, repmossa och
stenporella.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Området har nyligen gallrats. Skogen bör avsättas som biotopskydd och
lämnas för fri utveckling och död ved sparas. Senast 2030 ska dock kontroll av igenväxning
ske så att inte granen tar över i biotopen.
Övriga kommentarer: Svampfungan bör undersökas.
Fotopunkt: Vid den mossrika bergbranten.
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Nummer: 3-26
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-03

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6507475 Y1574197
KARTA: 6

Motiv: Mycket låga naturvärden och helt ointressant för friluftslivet.
Naturtyp: Gräsmark med lövsly.
Dominerande trädslag: Asp
Naturbeskrivning: Intill Verkstadsgatan i Sundsör i själva industriområdet finns en
gräsbevuxen slänt med sälgsly samt en liten bergknalle med några lövträd. Delar av området
är gammal utfyllnadsmark.
Exempel på arter: Vårtbjörk, sälg, vildmorot, rödsvingel, hästhov, fyrkantig johannesört,
spärroxbär, asp, tall.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga förslag.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507475 Y1574197→ S
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Nummer: 4-01
VÄRDE:

Inventerades: 2019-05-29

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6506324 Y1573905
KARTA: 11

Motiv: Beståndet av stora oxlar är värdefullt, då arten är endemisk och begränsat till vår del
av världen. De blommande oxlarna har också stor betydelse för pollinerande insekter. Det
finns cykel- och gångvägar samt parkeringsplats i närheten, så området nyttjas/bevistas av
många människor.
Naturtyp: allé
Dominerande trädslag: Oxel
Naturbeskrivning: Gräsmark i allé bevuxen med relativt stora oxlar. Även vid södra halvan
av parkeringsplatsen finns en oxelallé. Allén har stor betydelse för landskapsbilden och för
pollinerande insekter.
Exempel på arter: Oxel, skrynkellav, vägglav, dagglav, klubbsköldlav, slånlav, brämlav,
skogsnarv.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Kontinuerlig klippning av gräsmattorna + trädvård.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506324 Y1573905 → V
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Nummer: 4-02
VÄRDE:

Inventerades: 2019-05-29

Naturvård 5 Friluftsliv 4

X6506355 Y1573780
KARTA: 11

Motiv: Insådd gräsmatta med få biologiska värden. Området ligger nära skolan, men verkar
vara svagt utnyttjad.
Naturtyp: Gräsmatta
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Gräsmatta på plan mark mellan skolan och stora vägen. Ensartad
vegetation, en del ogräs i kanterna.
Exempel på arter: Röllika, baldersbrå, gråbo. Ängsgröe, vitklöver, femfingerört, käringtand,
nagelört, sandnarv, tuvknavel, penningört, rödsvingel.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Kontinuerlig klippning av gräsmattan.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506355 Y1573780 → S
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Nummer: 4-03
VÄRDE:

Inventerades: 2019-05-29

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6506475 Y1573748
KARTA: 11

Motiv: Gamla ekar. Utnyttjad för förskolan och som cykelstråk.
Naturtyp: Gräsmatta
Dominerande trädslag: Björk, asp
Naturbeskrivning: Gräsmark med björkar och passerande cykelväg. I södra delen är den
inhägnad för förskolan. På tomten växer asp och ek. Vid X6506492 Y1573784 växer två
stora, gamla ekar. Den ena är ihålig och tvåstammig och mäter ungefär 5 meter i omkrets, den
andra mer vital och drygt 3 meter i omkrets.
Exempel på arter: Ängsgröe, vårtbjörk, skogsek, vitsippa, gulpudrad spiklav, grön spiklav,
slånlav, gulmjöl, dagglav, guldlockmossa.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Fortsatt klippning av gräsmarken. Bevara träden i området. Info-tavla vid
stora eken om ekens betydelse för biologisk mångfald.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506475 Y1573748 → NO
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Nummer: 4-04
VÄRDE:

Inventerades: 2019-05-29

Naturvård 3 Friluftsliv 3

X6506482 Y1574008
KARTA: 11 + 12

Motiv: Örtrika berghällar, relikt torpmiljö. Cykelväg, en del besök av allmänheten på berget
vid torpet.
Naturtyp: Lövskog, hällmark
Dominerande trädslag: Björk, sälg, asp
Naturbeskrivning: Lövskog med tätt buskskikt av plommon. Vegetationen är ört-gräsrik
med mycket vitsippor. I sydöstra delen ligger f.d. Torps gård med rester av den gamla
trädgården. På berghällarna omkring växer en örtrik flora av torrmarksväxter. Ned mot
cykelvägen en dalgång med en tät löv-busk-vegetation.
Exempel på arter: Hårbjörnmossa, mandelblomma, backlök, luddlosta, backtrav,
femfingerört, syren, sparvnäva, tuvknavel, vitplister, plommon, backförgätmigej, svalört,
sparvvicker, fylld pingstlilja av gammal sort, äkta johannesört, svartkämpar, gökärt, måbär,
rosentry, lönn, jordreva, oxel, hallon.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Närmast cykelvägen är igenväxningsproblemet stort och gallringar bör
utföras, helst före 2024.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506482 Y1574008 → NO
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Nummer: 4-05
VÄRDE:

Inventerades: 2019-05-31

Naturvård 3 Friluftsliv 3

X6506563 Y1574166
KARTA: 12

Motiv: Gamla ekar, örtrika klipphällar. Solexponerad miljö viktig för insekter. Väl utnyttjat
för friluftsliv i anslutning till Ramdalsskolan och idrottsplatsen.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Björk, tall
Naturbeskrivning: Ohävdad gräsmark med örtrika klipphällar. Glest trädskikt, mot
cykelvägen med ett par mycket grova ekar. Solexponerad miljö, troligen intressant
insektsfauna.
Exempel på arter: Mandelblomma, smalgröe, styvmorsviol, renlavar, ängssyra, bergsyra,
sydvårbrodd, ek, lönn, backtrav, luddhavre.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Om behov uppstår bör ekarna frihuggas. Kontroll av trädens status görs
senast 2030.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506563 Y1574166 → NO
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Nummer: 4-06
VÄRDE:

Inventerades: 2019-05-31

Naturvård 2 Friluftsliv 3

X6506529 Y1574209
KARTA: 12

Motiv: Ett av kommunens mest värdefulla ekbestånd. Ett centralt cykel- och promenadstråk
går genom området. Ekområdet har stor betydelse för landskapsbilden.
Naturtyp: Ekblandskog
Dominerande trädslag: Skogsek
Naturbeskrivning: Ekdominerad lövskog med varierat fältskikt, från blåbärsmarker till mer
örtrika sådana. Många ekar av 200 – 300 års ålder med omkrets mellan 3 och 5 meter. Tätt
buskskikt i många delar, bland annat av ek, rönn och lönn. Död ved förekommer i viss
omfattning, såväl grova trädlågor till smalare stammar, grenar etc. Lavfloran på ekarna
negativt påverkad av luftföroreningar men i andra avseenden är träden mycket viktiga för
såväl flora som fauna.
Exempel på arter: Skogsek, skogsviol, vitsippa, blåbär, midsommarblomster, smalgröe,
liljekonvalj, backlök, gulmåra, en, rönn, skogslönn, luddhavre, vägglav, gökärt,
reffelsprickling, gulmjöl, flarnlav, oxtungsvamp.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Generell slyröjning bör göras i hela området så att det blir ett utökat insläpp
av ljus och värme till de många jätteekarna. Detta bidrar till att öka den biologiska
mångfalden av arter knutna till ek. Röjningen bör vara utförd senast 2023.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506529 Y1574209 → S
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Nummer: 4-07
VÄRDE:

Inventerades: 2019-05-31

Naturvård 5 Friluftsliv 3

X6506422 Y1574163
KARTA: 12

Motiv: Gräsfält som utnyttjas av skolan. De biologiska värdena är mycket begränsade.
Naturtyp: Gräsmatta
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Stort, öppet gräsfält som utnyttjas av skolan för spel och lek. Insådd
gräsvegetation, men troligen vissa värden i brynen mot skogen – dessa emellertid
odokumenterade.
Exempel på arter: Stormåra, vitklöver.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Kontinuerlig klippning av gräsmattan.
Övriga kommentarer: Närområde till Ramdalsskolan.
Fotopunkt: X6506422 Y1574163 → SV
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Nummer: 4-08
VÄRDE:

Inventerades: 2019-05-31

Naturvård 3 Friluftsliv 3

X6506358 Y1574166
KARTA: 12

Motiv: Gamla tallar och ekar, nyss död tallved. Lekområde för skola.
Naturtyp: Tall-blandskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Bergsplatå med röse. Här finns flera gamla tallar, några är döda och har
skadats av brand. Sådana tallar hyser en mycket speciell fauna. Här finns dessutom flera
torrakor av betydelse för lavar och insekter. Runt bergsklacken men även på krönet grova
tallar, säkerligen minst 150 år gamla. På en av dem växer tallticka. Vid X6506369 Y1574214
och X6506394 Y1574277 ekar med 4,5 meters omkrets. Flera grova ekar finns också vid
X6506362 Y1574315 samt vid X6506386 Y1574233. Dessa träd mäter mellan 3 – 4 meter i
omkrets.
Exempel på arter: Tall, tallticka, bergsyra, styvmorsviol, ek, rönn, getrams, skelört, stensöta,
femfingerört, lövbinda, skogsnarv, grynig blåslav, gul porlav, gulpudrad spiklav, gulmjöl, grå
nållav, vitsippa, oxel.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Av igenväxning trängda gamla ekar friställs. Bevara alla gamla tallar och
ekar. I blandskogen runt berget bör en lätt slyröjning genomföras.
Övriga kommentarer: Närområde till Ramdalsskolan.
Fotopunkt: X6506358 Y1574166 → N
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Nummer: 4-09
VÄRDE:

Inventerades: 2019-05-31

Naturvård 2 Friluftsliv 3

X6506305 Y1574325
KARTA: 12

Motiv: Basiska berghällar med kalkflora. Sittbänk och stig upp på berget, verkar vara ett
populärt utflyktsmål.
Naturtyp: Basiska berghällar
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Den enda platsen på Oxelösunds fastland med kalkberggrund. På de
basiska hällarna trivs en speciell flora med arter som här har sin enda kända växtplats i
kommunen. Bergarten består av lättvittrade mineral med ribbor av hårdare material emellan.
Berghällen är klädd med buskar, i kanterna av yngre träd.
Exempel på arter: Gräslök (vild), sparvvicker, vit fetknopp, blodnäva, vårarv, gulmåra,
nagelört, sandnarv, jordklöver, lundtrav, knölsmörblomma, kantig fetknopp, backsmultron,
brudbröd, harmynta, grusbräcka, hällebräken, luddlosta, liguster, glansnäva, gruskammossa,
plyschmossa, guldlockmossa, kalklockmossa, kruskalkmossa.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås. Berget får ej användas för upplag eller annan
verksamhet som minskar sol- och värmeinstrålningen till den ovanliga floran.
Övriga kommentarer: Närområde till Ramdalsskolan.
Fotopunkt: X6506305 Y1574325 → SO
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Nummer: 4-10
VÄRDE:

Inventerades: 2019-05-31

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6506436 Y1574310
KARTA: 12

Motiv: Gammal åker med insådd ängsflora. Området nyttjas ej för friluftsliv, men en
cykelväg går intill.
Naturtyp: f.d. åker
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Gammal åker som av kommunen plöjts upp och besåtts med
ängsblommor. Även om resultatet i nuläget ser litet magert ut, har en rad växter med färgrika
blommor etablerats och börjat sprida sig. Vid besöket visade de sig ha lockat massvis av
pollinerande insekter. Om växterna fortsatt sprider sig kan området bli mycket intressant!
Exempel på arter: Brudborste, cikoria, åkervädd, prästkrage, rödblära, humleblomster,
gullris, gullviva, midsommarblomster, vitsippa, Broddesons maskros.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås. Bevakning av ängens utveckling är intressant, då stora
öppen jord omger små dungar av ängsblommor.
Övriga kommentarer: Försöksområde för ängsfröinsådd. Området ligger vid motorvägen.
Fotopunkt: X6506443 Y1574273 → O
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Nummer: 4-11
VÄRDE:

Inventerades: 2019-05-31

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6506132 Y1573927
KARTA: 11

Motiv: Varierat skogsområde med troligen hög artrikedom. Många spår av friluftsliv – stigar,
slitage, eldstäder, kojor.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Bergkulle med sidor av morän, i södra delen med en medelålders, ganska
tät tallskog. Mot cykelvägen i öster övergår beståndet i en lövblandskog med ek och asp.
Floran är av ört – grästyp, på berget mer risdominerat. Mitt på berget vid X6506141
Y1573893 finns en fornborg. Död ved finns bara i ringa omfattning.
Exempel på arter: Tall, asp, ek, skogsnarv, bergsyra, renlavar, stensöta, räffelmossa, vågig
kvastmossa, bergraggmossa, stinknäva, kartlav, vinterlav, lövbinda, vårspärgel, träjon,
vårtbjörk, grönsnabbvinge.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: I södra delen bör tallskogen gallras, då den är alltför tät.
Övriga kommentarer: Fornborg
Fotopunkt: X6506443 Y1574273 → O
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Nummer: 4-12
VÄRDE:

Inventerades: 2019-05-31

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6506059 Y1573940
KARTA: 11

Motiv: Lövrik vegetationstyp. Skogen nyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyp: Blandskog
Dominerande trädslag: Asp, ek, tall
Naturbeskrivning: Mot en cykelväg i norr växer en lövskog på fuktig mark med klibbal och
sälg, i övrigt mycket ek. I vissa partier finns en del asp och tall. Fältskiktet är av örtrik typ
med vitsippa och lundgröe i mängd. I ett parti finns flera förvildade trädgårdsväxter, troligen
utvecklat från högar av trädgårdsavfall.
Exempel på arter: Tall, ek, asp, klibbal, sälg, vitsippa, lundgröe, smultron, blåbär,
sötkörsbär, stinknäva, löktrav, ormöga, fransk lungört, spansk klockhyacint, vildkaprifol, ask,
bergslok, måbär, kopparödla.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Området är igenvuxet med lövsly och en sly- och buskröjning bör göras,
senast 2022, för att lövskogen ska utvecklas på ett bra sätt. Spara alla medelålders ekar och
aspar.
Övriga kommentarer: Här förlorade inventeraren sin GPS.
Fotopunkt: X6506059 Y1573940 → SO
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Nummer: 4-13
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-05

Naturvård 2 Friluftsliv 3

X6506095 Y1574159
KARTA: 11 + 12

Motiv: Lövrik vegetationstyp med gamla, skyddsvärda lindar. Sällsynt svamp. Flera stigar,
cykelväg utmed skogen.
Naturtyp: Lövblandskog
Dominerande trädslag: Lind, asp
Naturbeskrivning: Söder om Ramdalens idrottsplats finns en brant moränsluttning bevuxen
med en lövrik blandskog med mycket björk, lind och asp. Lövskogen verkar ha lång
kontinuitet och en mulljordsprofil har bildats. I floran är det bland annat rikligt med blåsippa
– en art som annars är ovanlig på Oxelösunds fastland. Här växer också den i länet sällsynta
svampen gulskivig nagelskivling, Gymnopus ocior. Många av lindarna är hundraåriga eller
mer och beståndet är mycket skyddsvärt. Vilda lindbestånd är viktiga för biologiska
mångfalden och sällsynta i Oxelösunds kommun.
Exempel på arter: Lind, lönn, asp, björk, vitsippa, hässlebrodd, blåsippa, hassel, måbär,
gulskivig nagelskivling, skogstry, ängsdaggkåpa, myskgräs, stinksyska, ask, råttsvansmossa.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Slyröjning bör ske kring de stora lindarna sydost om Ramdalens idrottsplats.
Yngre lindar står tätt och bör gallras ur.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506096 Y1574113 → SO
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Nummer: 4-14
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-05

Naturvård 5 Friluftsliv 3

X6506136 Y1574323
KARTA: 12

Motiv: Gräsmark utan påvisade naturvärden. Används för lek och bollspel.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Stor gräsmark med mycket maskrosor omgiven av cykelvägar. I södra
delen är gräsmarken något fuktig och här växer massvis med råttsvans och kärrkavle.
Exempel på arter: Kärrkavle, fältveronika, vitgröe, krypven, råttsvans, plattmaskros,
trampört, åkerviol, hönsarv.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Kontinuerlig klippning av gräsmarken.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506136 Y1574323 → NO
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Nummer: 4-15
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-05

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6506133 Y1574562
KARTA: 12

Motiv: Fint björkbestånd. Cykelväg.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Vårtbjörk
Naturbeskrivning: Ohävdad, igenvuxen gräsmark, i norra delen med ett cirka 50-årigt
björkbestånd. Björkdungen fungerar som luftfilter och bullerdämpare mellan motorvägen och
Ramdalens idrottsplats och har även en viss betydelse för fågellivet. Området utnyttjas inte
för friluftslivet men har viss betydelse för landskapsbilden vid cykelvägen och idrottsplatsen.
Exempel på arter: Ängsgröe, berggröe, brännässla, nejlikrot, vårtbjörk, smörblomma,
ängskavle, hundkäx, vitklöver.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Ingen åtgärd för närvarande. Björkdungen lämnas intakt då den har funktion
av bullerskydd.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506133 Y1574562 → N
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Nummer: 4-16
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-05

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6506272 Y1574466
KARTA: 12

Motiv: Lövrik miljö av viss betydelse för biologiska mångfalden. Flera cykelvägar går genom
beståndet.
Naturtyp: Lövskog
Dominerande trädslag: Vårtbjörk
Naturbeskrivning: Medelålders, björkdominerad lövskog på något fuktig, eutrof mark med
stort insalg av högörter. I beståndet finns även en del asp och klibbal. Området har betydelse
för lövrikedomen i landskapet runt Ramdalen men hyser inte samma höga värden som längre
söder- och västerut.
Exempel på arter: Vårtbjörk, klibbal, asp, skelört, hallon, lundgröe, nejlikrot, hundäxing,
brännässla, skogsek, skogslönn, rödblära, hässlebrodd, snärjmåra.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Träd- och buskvegetationen fungerar som ett bullerskydd och luftfilter för
motorvägen mot områden med värdefull natur och för motions- och friluftsområdena kring
Ramdalen. Beståndet sparas tills vidare, då även täta lövskogar kan vara värdefulla för flera
arter.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506272 Y1574466 → N
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Nummer: 4-17
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-12

Naturvård 3 Friluftsliv 2

X6506297 Y1574245
KARTA: 12

Motiv: Värdefulla lövskogsbryn. Området av stort intresse för lek och andra aktiviteter.
Naturtyp: Gräsmatta
Dominerande trädslag: Björk
Naturbeskrivning: Gräsmatta med trivial vegetation med värdefulla lövbryn. Här finns ett
rikt fågelliv och insektsliv. Närheten till de öppna markerna är värdefull för många arter
växter och djur. Gräsmarken utnyttjas för fotbollsträning, lek och andra aktiviteter.
Exempel på arter: Vårtbjörk, femfingerört, lomme, vitmåra, vårarv, humlelusern, åkersenap,
vårtbjörk.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga förslag på skötsel.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506297 Y1574245 → NO
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Nummer: 4-18
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-12

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6506526 Y1573835
KARTA: 11

Motiv: Artrik, delvis ovanlig flora. Gammal ek. Genomfartsområde med cykelväg.
Naturtyp: Park
Dominerande trädslag: Björk
Naturbeskrivning: Parklikt område med en i norra delen magnifik ek med en omkrets av 3,5
meter, i övrigt en artrik gräsmark med insått gräs men med en örtrik flora. I den sydvästra
delen är det lundartat med några stora tallar. Här finns också ett tätt ekbestånd.
Exempel på arter: Vildtimotej, trådklöver (riklig), femfingerört, asp, svartkämpar,
revfingerört, ängsgröe, piggstarr, käringtand, rågvallmo, duvvicker, backlök, sandnarv,
jordklöver, betesdaggkåpa, luddhavre, vårarv, vildvin, praktgulplister, äkta kaprifol.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Gallring av yngre ekar, vilka står alldeles för tätt. Spara högst 6 - 7 stycken
samt tallarna.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506526 Y1573835 → N
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Nummer: 4-19
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-12

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6506681 Y1573851
KARTA: 11

Motiv: Lövrik biotop med örtvegetation. Gamla träd förekommer. Området nyttjas främst av
närboende, bland annat finns promenadstigar och en koja.
Naturtyp: Lövskog
Dominerande trädslag: Asp
Naturbeskrivning: Lövskog med ek och asp och ett lummigt, örtrikt fältskikt. Närmast den
stora vägen finns en gräsmark med ung ek och oxel, i övrigt småkullig morän och en låg
berglimpa med mycket styvmorsviol. Floran är artrik av förvildade trädgårdsväxter.
Exempel på arter: Snöbär, häckoxbär, vitsippa, ängskavle, smultron, svalört, hassel,
backlök, måbär, skogslönn, sötkörsbär, stenbär, styvmorsviol, äkta kaprifol, silvergran,
kärrgröe, spärroxbär, blodrot, äkta johannesört.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Inget akut åtgärdsbehov, men på längre sikt, dock senast 2030 bör en viss
utglesning av skogen göras.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506681 Y1573851 → N
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Nummer: 4-20
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-12

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6506742 Y1573922
KARTA: 11

Motiv: Tallskog med grova tallågor. Området ligger mitt i en trafikplats och nyttjas inte för
friluftsliv.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Tallskog på plan, bergig mark mitt i en vägrondell. Tallen är olikåldrig,
men riktigt gamla träd saknas. Däremot finns en del död ved i form av grova tallågor. I lägre
partier förekommer ung skog av lövsly med blåbärsris.
Exempel på arter: Tall, ek, styvmorsviol, vårspärgel, islandslav, gråfibbla, vinterlav,
kuddbägarlav, bergsyra, bergraggmossa, kråkbär, stensöta, tallvitmossa, blåmossa.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: På längre sikt bör en gallring av tall göras, efter 2030. Därefter kan skogen
utvecklas fritt om det inte påverkar säkerheten på trafikplatsen. Svårigheten att dra ut
eventuellt virke från skogspartiet motiverar att spara skogsbacken för fri utveckling efter
gallring.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506742 Y1573922 → ONO
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Nummer: 4-21
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-12

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6506670 Y1573966
KARTA: 11

Motiv: Örtrika berghällar. Backen nyttjas av närboende, bland annat sågs en koja.
Naturtyp: Klippäng
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Mellan en villaväg och motorvägen och i solexponerat läge finns ett stråk
med örtrika berghällar. Berggrunden är silikatrik. Längst i öster en torr gräsmark med 15
gamla tallar. I hällmarken finns dungar av rönn samt enstaka björk och tall.
Exempel på arter: Silverarv, oxel, vresros, silveriris (förvildad), fingerborgsblomma,
tuvknavel, liten fetknopp, bergsyra, styvmorsviol, gråfibbla, gul fetknopp, ullört, harklöver,
strimsporre, sandnarv, femfingerört, palmmossa.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås.
Övriga kommentarer: Närhet till bebyggelse.
Fotopunkt: X6506670 Y1573966→ V
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Nummer: 4-22
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-12

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6506650 Y1574070
KARTA: 12

Motiv: Lövskog med stort inslag av förvildade växter. Området är svårframkomligt och
utnyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyp: Lövskog
Dominerande trädslag: Björk, asp.
Naturbeskrivning: Mellan bebyggelse och motorvägen ligger denna lövbacke med en
lövträdsblandning av björk, asp, sälg och rönn samt en mindre gräsmark i norr som inte längre
hävdas. Marken i skogen är stenig, näringsrik, kulturpåverkad och har möjligen använts som
trädgårdstipp i någon del med tanke på den rikedom på förvildade växter som finns här.
Exempel på arter: Praktgulplister (massvis), äkta kaprifol (massvis), trubbhagtorn, krollilja,
såpnejlika, silverarv, borstnejlika, mattram, fingerborgsblomma, kirgislök, flockoxbär, snöbär,
skogslind, skogslönn, skogsek, röda vinbär, löktrav, brudbröd, smultron, smalgröe, vitsippa,
luddhavre.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Gallring av asp och ek nödvändig för att skapa en skoglig struktur och att
göra området mer lättillgängligt. Möjligen fungerar skogen som ett bullerskydd mellan
bebyggelsen och motorvägen och det är viktigt att gallringen görs på ett sätt att denna
funktion inte försvinner.
Övriga kommentarer: Närhet till bebyggelse.
Fotopunkt: X6506650 Y1574070 → SO
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Nummer: 4-23
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-12

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6506521 Y1573713
KARTA: 11

Motiv: Örtrik torräng med rik flora. Området nyttjas av närboende.
Naturtyp: Torräng
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: I Ramdalsområdet vid Lärarvägen och Björntorpsvägen finns en liten
örtrik torräng med fina indikatorarter för det klassiska sydöstra torrängssamhället. Tall
förekommer som små marbuskar och det finns även unga ekar. Marken består delvis av
berghällar, dels av tunn morän som snart torkar ut.
Exempel på arter: Brudbröd, mandelblomma, gråfibbla, tjärblomster, bergsyra, svartkämpar,
bergrör, vildapel, backlök, harklöver, murgröna (förvildad i en tall), daggros, duvvicker,
oxbär, jordklöver, kantig fetknopp, stor femfingerört, sandnarv, vit fetknopp, gräslök,
backglim, gulmåra, käringtand, blåeld.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: De öppna torrängsdelarna ännu ej hotade av igenväxning.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506521 Y1573713 → O
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Nummer: 4-24
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-12

Naturvård 5 Friluftsliv 2

X6506349 Y1574014
KARTA: 11 + 12

Motiv: Gräsplan utan påvisade naturvärden. Viktigt område för lek och bollspel intill
Ramdalsskolan.
Naturtyp: Gräsmatta
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Nära Ramdalsskolan finns en gräsplan för friluftsliv med flera små
fotbollsplaner. Knattemål är uppställda för yngre förmågor. Här finns också en P-plats för
badhusets gäster.
Exempel på arter: Vildtimotej, engelskt rajgräs, vitgröe, gatkamomill, röllika, humlelusern,
kamomill, jordklöver, vårarv, käringtand, kamomill, ullört, lomme, gråbo, vitklöver.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Fortsatt klippning och parkskötsel.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506349 Y1574014 → SO
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Nummer: 5-01
VÄRDE:

Inventerades: 2019-05-29

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6505599 Y1575185
KARTA: 19

Motiv: Lövrik miljö, rikligt med förvildade parkväxter. För friluftslivet ointressant på grund
av att området är svårtillgängligt.
Naturtyp: Lövskog
Dominerande trädslag: Björk
Naturbeskrivning: Invid Sjöfartsmuseet finns en tät, parkartad lövskog med björk, ek, lönn
och enstaka tall på moränmark. Buskskiktet är tätt med mycket lönnsly. Markvegetationen är
gräsrik. Påfallande stor förekomst av förvildade arter.
Exempel på arter: Skogslönn, parkolvon, häckkaragan, häckoxbär, smalgröe, parksmultron,
äkta kaprifol, trubbhagtorn, ask, vitsippa, krusbär, krollilja, penningblad, ädelgran, liguster,
skogstry, skogsalm, oxel, hägg, spärroxbär, plommon, getapel, rockentrav, syren, parksallat.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Tätt buskskikt men värdefull buskmark och ingen åtgärd i nuläget, på längre
sikt, senast 2030, bör situationen dock kontrolleras.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505613 Y1575188 → VNV
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Nummer: 5-02
VÄRDE:

Inventerades: 2019-05-29

X6505675 Y1575260

Naturvård 4 Friluftsliv 3 KARTA: 19

Motiv: Artrik gräsmatta. Har betydelse för friluftslivet och miljön nära hamnen som friyta för
avkoppling och mindre aktiviteter.
Naturtyp: Gräsmatta
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Artrik gräsmark med enstaka, fristående träd, bland annat lind och
gullregn. Gräsmattan bildar en slänt ned mot hamnen. På andra sidan Strandvägen, ned mot
viken, ett stort bestånd av den i Sörmland sällsynta arten vallkrassing.
Exempel på arter: Sparvnäva, svartkämpar, rödkämpar, vallkrassing, Bellis, sommargyllen,
grusstarr, gåsört, löktrav, vitblära, blåeld, mindre guldvinge, trädgårdsveronika.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Fortsatt klippning av gräsmattan.
Övriga kommentarer: En ”Välkommen – skylt” breder ut sig mitt i gräsmattan.
Fotopunkt: X6505675 Y1575260 → V
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Nummer: 5-03
VÄRDE:

Inventerades: 2019-05-29

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6505462 Y1575264
KARTA: 19

Motiv: Grov tallskog med tallticka. Stort inslag av ädellövträd. Väl utnyttjade gång- och
cykelvägar genom beståndet.
Naturtyp: Blandskog
Dominerande trädslag: Tall, skogsek
Naturbeskrivning: Mot Strandvägen grov tallskog med medelålders ekar. Tallarna bedöms
vara minst 150 år och i åtminstone tre av dem växer den rödlistade talltickan. I söder torr,
sandig mark med sandmaskrosor. Hela området utgörs av en tall - ädellövskog med ett bitvis
tätt buskskikt av lind, lönn och förvildade trädgårdsbuskar.
Exempel på arter: Tall, tallticka, vårarv, gökärt, sandnarv, brunmaskros, björnbär, rött oxbär,
skogslind, skogslönn, skogsek, douglasgran.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Vid X6505408 Y1575292 en hundraårig ek som behöver frihuggas. Ta bort
lönnarna omkring. Tallskogen i norra delen skall värnas så att de på sikt klarar konkurrensen
av omgivande träd och buskar. För närvarande ingen fara, men tallarnas status bör
kontrolleras, dock senast 2030.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505504 Y1575240 → N
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Nummer: 5-04
VÄRDE:

Inventerades: 2019-05-29

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6505489 Y1575199
KARTA: 19

Motiv: Ädellövskog med inslag av tall. Intill en gång- och cykelväg, belyst och asfalterad.
Naturtyp: Ädellövskog
Dominerande trädslag: Skogsek, tall
Naturbeskrivning: Ädellövskog med hundraåriga ekar och med inslag av lönn, i västra delen
en del tall. Mycket tätt buskskikt av unga ädellövskott och förvildade parkbuskar. I nordvästra
delen blandskog med inslag av tall och björk. Utgör resterna av en gammal park.
Exempel på arter: Ek, tall, vårtbjörk, snöbär, parkolvon, skogslönn, skogslind, vid Almlöfs
stig en sandig gräsmark med brunmaskros, sandnarv, jordklöver, äkta johannesört och
daggros.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Området är i stort och akut behov av gallring, främst av buskvegetation kring
de gamla ekarna. Medelålders tallar, som vid X6505535 Y1575128 bör även de gallras, då de
står för tätt. Viktigt att spara ett bestånd av medelgrova rönnar intill ett litet berg.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505489 Y1575199 → N
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Nummer: 5-05
VÄRDE:

Inventerades: 2019-05-29

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6505460 Y1575072
KARTA: 18 + 19

Motiv: Artrik örtflora på berg. Området utnyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyp: Örtrik klippäng
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Liten bergsrygg med örtrik flora. I svackor finns glesa solitärtallar och
små buskgrupper. I östra delen en mosaik av berghällar och svackor med hundraåriga tallar.
Exempel på arter: Styvmorsviol, stinknäva, ullört, silverarv, bergbräsma, taggsallat,
backtrav, vårspärgel, ljung, lövbinda, sparvnäva, sandnarv, luddlosta, bergsyra, brunmaskros
och tofsmaskros – båda sandmaskrosor, samt vårförgätmigej, tuvknavel och vit fetknopp.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505460 Y1575072 → VNV
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Nummer: 5-06
VÄRDE:

Inventerades: 2019-05-29

Naturvård 3 Friluftsliv 3

X6505418 Y1575334
KARTA: 19

Motiv: Gamla tallar med tallticka, artrik vegetation. Stigar längs stranden visar att området
utnyttjas för friluftsliv.
Naturtyp: Tall-ekskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Mellan Strandvägen och havet blandskog med ek och tall. Träden är cirka
100 – 125 år gamla. På två av tallarna växer tallticka. Mot vattnet små strandklippor.
Vegetationen är gräsrik med små buskar av asp och ek.
Exempel på arter: Tall, tallticka, ängsfryle, ljung, skogsnarv, blåeld, vårkorsört,
svartkämpar, vårförgätmigej, backförgätmigej, äkta johannesört, strandkrypa, krypven,
salttåg, gulkämpar, oxel, parkolvon.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Utvecklingen bör dock följas på sikt, i början av 2030-talet bör den största
ekens vigör bedömas.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505418 Y1575334→ SSO
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Nummer: 5-07
VÄRDE:

Inventerades: 2019-05-29

Naturvård 4 Friluftsliv 2

X6505335 Y1575305
KARTA: 19

Motiv: Ruderatmark av visst värde för naturvård, då det här finns några för trakten ovanliga
växter. Området är centralt för friluftslivet i denna del av Oxelösund med bland annat en
hamnservering.
Naturtyp: Starkt kulturpåverkad urban mark.
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Gräsmark med hårdgjorda (asfalterade) ytor mot hamnen. Örtrika, slitna
gräsmarker med en del konkurrenssvaga, inte alltför vanliga ogräs.
Exempel på arter: Sparvnäva, kanadabinka, blåeld, vallkrassing (1 ex), rockentrav,
vårkorsört, rockentrav, ullört, knoppmaskros (en art av sandmaskrosor), tuvknavel,
vårveronika.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Fortsatt gräsklippning vid behov.
Övriga kommentarer: Kiosk och hamnserveringen Läget.
Fotopunkt: X6505370 Y1575287 → S
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Nummer: 5-08
VÄRDE:

Inventerades: 2019-05-29

Naturvård 3 Friluftsliv 3

X6505360 Y1575134
KARTA: 18 + 19

Motiv: Torr sliten gräsmark av botaniskt intresse. Området används främst under sommaren
som lekområde.
Naturtyp: Örtrik gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Torr, sliten gräsmark, nästan golvplan, med oklart ursprung. I västra
delen finns en bouleplan, annars är gräsmarken oexploaterad. Rik förekomst av
torrmarksannueller. På gräsmarken vistas också en del fåglar som gäss och vadare.
Exempel på arter: Rödplister, Bellis, sparvnäva, vårkorsört, svartkämpar, trädgårdsveronika,
harklöver, sandnarv, vårförgätmigej, backförgätmigej, vårarv, skatnäva, knölsmörblomma,
stor femfingerört, tuvknavel, trådklöver, vallkrassing, gulmåra, vårmusseron.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Fortsatt gräsklippning vid behov.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505360 Y1575134 → VSV
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Nummer: 6-01
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-08

Naturvård 5 Friluftsliv 4

X6504701 Y1575897
KARTA: 19

Motiv: Mycket låga naturvärden men av viss betydelse för besökare till fiskehamnen, men
marken ligger bakom några fiskestugor och är svårtillgänglig.
Naturtyp: Sprängstensutfyllnad.
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Vid Fiskehamnen på Femöre nära restaurangen finns en utfyllnadsmark
mot havet bestående av sprängsten. Floran består av ogräs.
Exempel på arter: Blåeld, korsört, kanadabinka,
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga förslag.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507475 Y1574197 → S
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Nummer: 6-02
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-08

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6504437 Y1575601
KARTA: 19

Motiv: Hundraåriga tallar samt några torrakor av betydelse för lavar och insekter. Förekomst
av tallticka, som är rödlistad. Backen är ej använd för friluftsliv.
Naturtyp: Tallskog.
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Medelålders tallskog med enstaka äldre träd samt två torrakor.
Bergklacken i väster har naturvårdsintresse. Vegetationen är av ristyp med blåbär och lingon.
Exempel på arter: Blåbär, lingon, en, ek, rönn, tall, tallticka (rödlistad på två tallar),
torsklav, knappnålslavar, renlavar, blåmusseron, luthätta, stensöta.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Gallring av yngre tallar för att få mer ljus till de äldre träden, bör utföras
senast 2022.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6504437 Y1575601 → V
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Nummer: 6-03
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-08

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6504389 Y1575631
KARTA: 19

Motiv: Gamla tallar, 100 – 150-åriga, med förekomst av tallticka. Flera små stigar som tyder
på extensivt utnyttjande.
Naturtyp: Tallskog.
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Mestadels, särskilt mot vägen ung tallskog. I beståndet finns flera mycket
gamla, 100 – 150-åriga tallar, även på berget ovanför finns flera mycket gamla träd. Berget är
bevuxet med hällmarkstallskog med renlavar. I öster är marken mer flack och skogen glesare.
Enstaka torrakor av tall förekommer.
Exempel på arter: Tall, tallticka (rödlistad), tallvitmossa, blåmossa, grönt gulmjöl, grå
tagellav, manlav, gällav, kort skägglav, frosthätta, dvärgpigg.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Gallring av tall mot vägen samt frihuggning av äldre tallar som hotas av
underifrån växande ungträd. Kontroll av igenväxningsstatus senast 2022.
Övriga kommentarer: Området gränsar i söder till Femöre NR.
Fotopunkt: X6504389 Y1575631→ ONO
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Nummer: 6-04
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-08

Naturvård 4 (3) Friluftsliv 3

X6504667 Y1575325
KARTA: 19

Motiv: Skog med flera grova aspar, grov död aspved. Hotad art. Promenadstig genom
beståndet tyder på att skogen utnyttjas för skogspromenader.
Naturtyp: Barrskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Delvis bergbunden tallskog, särskilt i VNV delen där tallen är yngre. Vid
X6504639 Y1575256 ett mossestråk i Ö-V-riktning med mycket skvattram. I delar av
området blandbarrskog på risbevuxen mark. I området två viktiga punktobjekt, dels vid
X6504667 Y1575325 med gamla aspar i en dalsänka, dels vid X6504630 Y1575371 med två
stora aspar samt rikligt med grov aspved.
Exempel på arter: Piprör, skogsfibblor, blåbär, lingon, skogsmossor, räffelmossa, aspticka,
aspmossa, blemlav, barkticka, ostronmussling, veckticka (rödlistad).
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Lätt gallring, i övrigt bör aspbestånden behandlas som värdekärnor så att
asparna och död ved bevaras i syfte att vidmakthålla miljön för hotade arter.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6504667 Y1575325→ NNV
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Nummer: 6-05
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-08

Naturvård 3 Friluftsliv 3

X6504831 Y1575430
KARTA: 19

Motiv: Potential att utvecklas till fin lövbiotop. I kanten av området en populär strövstig som
leder ned mot havet.
Naturtyp: Blandskog
Dominerande trädslag: Asp, björk, gran
Naturbeskrivning: Närmast vägen blandskog med stort graninslag, längre åt nordost allt mer
lövrikt med en ung – medelålders skog av asp, sälg, björk och ek. Några av asparna är stora
och grovstammiga och viktiga för fågellivet. Fältskiktet är ört – gräsrikt. Död ved finns i
måttlig omfattning, dels vindfällen av gran dels klenved från en tidigare gallring.
Exempel på arter: Praktgulplister, lönn, asp, vårtbjörk, klibbal, gökärt, tuvtåtel, lundgröe,
harsyra, måbär, piprör, majbräken, häckvicker, vispstarr, pudrad trattskivling, dvärgnavling,
kransmossa, stor tujamossa.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Granarna mot vägen i söder bör avvecklas i syfte att skapa en fin lövbiotop av
betydelse för den biologiska mångfalden. Även yngre granar bör gallras bort. Åtgärden bör
utföras senast 2022.
Övriga kommentarer: Fin strandvall mot stigen vid X6504667 Y1575325
Fotopunkt: X6504831 Y1575430→ NNO
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Nummer: 6-06
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-12

Naturvård 1 Friluftsliv 2

X6504893 Y1575518
KARTA: 19

Motiv: Mycket gammal, naturskogsartad tallskog med rödlistade arter. Området har status av
nyckelbiotop. Längs beståndet går en väl utnyttjad promenadstig. Naturskogen är ett
förnämligt studieobjekt, lätt att nå från promenadstig.
Naturtyp: Barrnaturskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Barrnaturskog nära havet på bergig grund med 100 – 200-åriga tallar,
många torrakor av tall, grova granar och även i övrigt orört. Ned mot sjön är terrängen bergig,
småkullig och svårframkomlig. Talltickan är vanlig i beståndet och i mossan växer bland
annat knärot – båda rödlistade. En grov, säkert mycket gammal, senvuxen ek växer vid
X6504870 Y1575493.
Exempel på arter: Tallticka, knärot, knappnålslavar, blanksvart trädmyra, blåmossa,
stensöta, renlavar, gulpudrad spiklav, reffelsprickling.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Beståndet lämnas för fri utveckling, men på sikt, senast 2030, bör tallskogen
kontrolleras så att inte yngre träd växer upp i kronorna hos de gamla träden, inklusive den
gamla eken.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6504893 Y1575518→ O
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Nummer: 6-07
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-12

Naturvård 2 Friluftsliv 4

X6504745 Y1575590
KARTA: 19

Motiv: Gammal tallskog med rödlistad art. Gamla ekar i brynet. Området har betydelse för
friluftslivet på Femöre, men alltför otillgängligt som strövområde.
Naturtyp: Hällmarkstallskog.
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Hällmarkstallskog på en bergsrygg mellan vägen till hamnen och havet i
norr. Marken är bevuxen med renlavar, i sänkor med ljung, blåbärs- och lingonris. Tallskogen
är mycket gamla och tallar mellan 150 och 200 år är vanliga. På flera av träden växer den
rödlistade talltickan. I söder finns en del ek och asp, tallskogen är yngre och det finns en hel
del död ved. Vid X6504674 Y1575538 två solitära ekar av betydelse för den biologiska
mångfalden.
Exempel på arter: Tallticka, styvmorsviol, blåbär, lingon, ljung, renlavar, grovticka, på ek
gulmjöl, gul porlav, gulpudrad spiklav, kopparspik.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Beståndet lämnas för fri utveckling, men på sikt, senast 2030, bör tallskogen
kontrolleras så att inte yngre träd växer upp i kronorna hos de gamla träden, inklusive de
gamla ekarna.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6504745 Y1575590 → N. Observera talltickan på stammen till höger i bild.
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Nummer: 6-08
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-12

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6504678 Y1575426
KARTA: 19

Motiv: Lågt naturvärde med spår av en tidigare ängsflora. I nuläget otillgängligt för
friluftsliv.
Naturtyp: Ung tallplantering.
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Ung tallplantering, möjligen självsådd, och en liten bergknäppa mot
vägen. Fältskiktet är av gräs – örtrik typ.
Exempel på arter: Äkta johannesört, smultron, rödven, hästhov, kvickrot, sälg, gullris,
renfana, björnbär, ärenpris, blåeld, spärroxbär, brudbröd, svartkämpar.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Röjning av ungtallbeståndet bör ske senast 2025.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6504678 Y1575426→ SO.
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Nummer: 6-09
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-12

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6504820 Y1574586
KARTA: 18

Motiv: Omväxlande flora i vägkant. Viktig vägkantsmiljö vid porten till Femöre.
Naturtyp: Vägbryn
Dominerande trädslag: Björk
Naturbeskrivning: Bård av vackra björkar i vägbryn mot naturreservatet med gräs-örtrik
vegetation, i öster på norra sidan av vägen medelålders tallar. Gott om hallon i vägkanten.
Exempel på arter: Vårtbjörk, tall, sälg, grenrör, smultron, harkål, tuvtåtel, röllika, skogsviol,
äkta johannesört, kärleksört, ljung, stensöta.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Vägkantslåtter, regelbunden
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6504820 Y1574586 → NV.
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Nummer: 6-10
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-12

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6505152 Y1574637
KARTA: 18

Motiv: Gräsmark av viss betydelse för fågellivet. Väl använd gångstig längs kanalen på en
träspång.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Näringsrik gräsmark mot Femöre kanal intill en vandringsspång.
Gräsmarken slås ibland. Marken är sannolikt gammal utfyllnadsmark efter kanalgrävningen.
Exempel på arter: Snöbär, vass, åkertistel, smörblomma, älggräs, rörsvingel, gräsänder.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Regelbunden grässlåtter. Trädplantering bör övervägas, dels för att binda
kanalbanksedimenten och för att förstärka upplevelsemiljön och på sikt den biologiska
mångfalden.
Övriga kommentarer: Kanalen byggdes 1920 – 21.
Fotopunkt: X6505152 Y1574637→ Ö.
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Nummer: 6-11
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-12

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6505100 Y1574545
KARTA: 18

Motiv: Gräsmark med potential att öka biologisk mångfald. Gräsmarken har stor betydelse för
vägmiljön vid porten till Femöre.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Vårtbjörk (3 stycken)
Naturbeskrivning: Torr, kultiverad gräsmark med mineraljordsblottor (slitage?) mot viken,
mot kanalen i norr är marken fuktigare, mer näringsrik och vegetationen frodigare.
Exempel på arter: Rödplister, blåeld, såpnejlika, bergklint, korsört, femfingerört, rödklöver,
stormåra.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Regelbunden fortsatt klippning. I den nordvästra delen av gräsmarken, där
jordmånen är litet sandig, skulle det vara fint med insådd av ängsfrö, vilket dels skulle ge en
blomstrande infart till Femöre och samtidigt berika växt- och djurlivet. Vegetationen idag är
fattig på livskraftiga perenner och en sådan insådd skulle ha stora möjligheter att lyckas.
Övriga kommentarer: Marken utnyttjas säkert på många vis, t.ex. syns på bilden bilspår mot
bryggorna.
Fotopunkt: X6505086 Y1574555 → V.
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Nummer: 6-12
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-12

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6505001 Y1574633
KARTA: 18

Motiv: Tallskog med vissa naturvärden. Förekomst av klyvblad. Området utnyttjas ej av
friluftsliv.
Naturtyp: Tallskog, i söder en hyggeskant.
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Intill Femörevägen reser sig en bergshöjd som är bevuxen med en
medelålders tallskog. Berget omges av en brant, vilket gör det svårtillgängligt. Vegetationen
är av lav-ristyp. I södra delen vid X6504972 Y1574605 ett mindre hygge i dalgång. I den
solexponerade miljön på en asplåga växer den ovanliga svampen klyvblad.
Exempel på arter: Blåbär, lingon, stensöta, grönmussling, sälg, räffelmossa, klyvblad,
zonticka.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Gallring av tallskogen för att få vissa träd att utveckla stora kronor och åldras.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6504997 Y1574598 → S.
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Nummer: 6-13
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-12

Naturvård 2 Friluftsliv 4

X6504930 Y1574510
KARTA: 18

Motiv: Blandskog med stora mängder död ved av betydelse för svampar och insekter. Det
finns en liten stig åt nordost, men området tycks ha begränsat värde för friluftsliv.
Naturtyp: Blandskog
Dominerande trädslag: Asp, gran
Naturbeskrivning: Blandskog av i huvudsak asp och gran samt tall och björk. I buskskiktet
finns gott om ek, asp och rönn. Död ved förekommer i ovanligt stor omfattning, både lövträd
och barrträd, såväl grövre lågor som klenare ved. Det finns också äldre träd av olika arter,
säkert hundraåriga, vilket vid fortsatt fri utveckling ger död ved-kontinuitet. I fältskiktet växer
mycket blåbär men också gräs, mossor och örter. Nära vägen står två stora aspar av betydelse
för hålbyggande fåglar.
Exempel på arter: Lundgröe, vispstarr, tuvtåtel, vårfryle, lundbräken, skogsviol, tegelticka,
snurrkrös, svartkrös, broskboll, zonticka, björkticka, fnöskticka, violticka, vintermussling.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Området bör lämnas för fri utveckling.
Övriga kommentarer: En asp nära vägen riskerar på sikt att falla över vägen och
säkerhetsaspekter bör läggas in i skötseln (fri utveckling) av området.
Fotopunkt: X6504930 Y1574510 → NO.
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Nummer: 6-14
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-12

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6504733 Y1574113
KARTA: 18

Motiv: Inga högre naturvärden har påvisats. Området är otillgängligt.
Naturtyp: Bladvasskärr
Dominerande trädslag: Klibbal
Naturbeskrivning: Bladvasskärr mellan Femörevägen och en havsvik. Vassen växer tät och
kantas i norr av en klibbalbård mot husen.
Exempel på arter: Krusskräppa, vass, klibbal, revsmörblomma, blåeld, rödven, revfingerört,
röllika och stormåra.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder nödvändiga.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6504733 Y1574113 → V.
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Nummer: 6-15
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-12

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6504651 Y1573973
KARTA: 17

Motiv: Flera stora ekar av stor betydelse för den biologiska mångfalden. Området kan
upplevas privat och det förekommer inget friluftsliv förutom att de närboende använder
området.
Naturtyp: Ekskog med inslag av tall
Dominerande trädslag: Ek
Naturbeskrivning: På den så kallade Ekudden på västra Femöre finns en stenig backe med
ekar, belägen mellan hus och tomter. Ekarna står ganska tätt. Flera av dem har en uppskattad
ålder av 150 till 200 år. Längst ute på udden kalt berg med enstaka tallar, björkar och
nyponsnår. Död ved finns i viss omfattning.
Exempel på arter: Rönn, ek, tall, brudbröd, styvmorsviol, gökärt, gråfibbla, gul fetknopp,
vresros, gulmåra, ljung, på ekarna gulpudrad spiklav, kopparspik, grå nållav, grön spiklav och
bitterlav.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Ekarna står alltför tätt och flera av träden är döda. Omkring 2 – 3 ekar bör tas
bort, senast 2022.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6504651 Y1573973 → Ö.

119

Nummer: 6-16
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-12

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6504593 Y1573937
KARTA: 17

Motiv: Äldre träd. Området svårt att nå från fastlandet.
Naturtyp: Kalt berg.
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Kal bergknalle på udde ut i havet utanför Femöre med några äldre tallar
och en ek.
Exempel på arter: Ek, tall.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Ingen åtgärd behövlig.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6504651 Y1573947 → S.
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Nummer: 6-17
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-12

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6504580 Y1574046
KARTA: 18

Motiv: Blandskog med gammal ek. Området används främst av de närboende.
Naturtyp: Blandskog
Dominerande trädslag: Tall, ek
Naturbeskrivning: Blandskog på bergunderlag, kuperad mark. I trädskiktet finns främst tall,
ek och asp och i buskskiktet finns mycket enar och nyponbuskar – en kvarleva sedan området
var betesmark. Här finns också en vidkronig ek, säkert en bra bit över 100 år. I södra delen ett
tätt aspbestånd.
Exempel på arter: Vildapel, rönn, stensöta, renlavar, snärjmåra, hallon, träjon, kort skägglav,
gul porlav, kärleksört.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Det täta aspbeståndet i södra delen skulle behöva gallras.
Övriga kommentarer: I norra delen en jordkällare.
Fotopunkt: X6504580 Y1574046 → Ö
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Nummer: 6-18
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-12

Naturvård 2 Friluftsliv 4

X6504544 Y1574027
KARTA: 17

Motiv: Bestånd av äldre ekar. Förekomst av tallticka på gammal tall. Området utnyttjas
främst av närboende.
Naturtyp: Bergig ek – tallskog.
Dominerande trädslag: Ek, tall.
Naturbeskrivning: Ek-tallbestånd på småbergig mark, troligen en del av en gammal ekhage.
Ekarna är av varierande ålder från medelålders till gamla och växer i ett bergigt parti med
hällar och block. Flera tallar är gamla och på en av dem växer den rödlistade talltickan.
Exempel på arter: Kärleksört, stinknäva, skelört, tysklönn, lundgröe, måbär, hallon, harkål,
tall, tallticka, på ek fällmossa, grön spiklav och slånlav.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Ekarna står relativt fritt och inga åtgärder behöver göras.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6504544 Y1574027→ VNV
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Nummer: 6-19
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-14

Naturvård 3 Friluftsliv 3

X6504471 Y1574048
KARTA: 17 + 18

Motiv: Flera äldre ekar. Ett par stigar i området visar att det utnyttjas, åtminstone av
närboende.
Naturtyp: Ekskog
Dominerande trädslag: Ek
Naturbeskrivning: I norra delen lövskog med ek och björk (se foto) på tidvis fuktig mark,
centralt i denna del en kulle med talldominerad blandskog. Åt söder ett ekdominerat bestånd
med mycket björnbär. Ett dike skär rakt igenom vinkelrätt från vägen och här finns en mindre
aspklon och en lind. Vid Gölholmsvägen i söder finns ett parti med äldre ekar.
Exempel på arter: Lönn, tysklönn, ek, tall, måbär, hassel, skogstry, björnbär, ask,
skogsbräken, träjon, gulmjöl, bergslok, lundbräken, styvskinn, stubbhorn, asplav.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Slyröjning i norra delen senast 2025. Då samtidigt kontroll av ekarnas
tillstånd och om ev åtgärder behöver sättas in för att vårda träden.
Övriga kommentarer: Ett gammalt stängsel går genom området.
Fotopunkt: X6504471 Y1574048→ N

123

Nummer: 6-20
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-14

Naturvård 2 Friluftsliv 4

X6504339 Y1574077
KARTA: 18

Motiv: Tolv gamla ekar i skogsmark av stor betydelse för biologisk mångfald. Området är
bara extensivt utnyttjat av friluftslivet.
Naturtyp: Ekskog
Dominerande trädslag: Ek
Naturbeskrivning: En liten backe med grova ekar och ett trivialt fältskikt med i huvudsak
blåbär. Lavfloran på ekarna ser intressant ut men är inte närmare studerad.
Exempel på arter: Ek, blåbär, lingon, lundgröe, gulmjöl, slånlav, gul porlav, gulpudrad
spiklav, en, gran, tall.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Ingen åtgärd då ekarna står fritt. En kontroll av ekbeståndet och eventuell
igenväxningsperiod bör göras inom en tioårsperiod, dvs senast 2030.
Övriga kommentarer:
Fotopunkt: X6504339 Y1574077→ N
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Nummer: 6-21
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-14

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6504334 Y1574156
KARTA: 18

Motiv: Gammal ek. En väl utnyttjad stig visar att området nyttjas för promenader.
Naturtyp: Tallskog, i norr asp-björkskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: I norra delen en medelålders asp-björkskog, i högre delar medelålders
tallskog. Nära vägen i väster en gammal, grov ek med svavelticka.
Exempel på arter: Ek, svavelticka, epålettsvamp, raggskinn, aspticka, blemlav, aspmossa,
en, ek, tall, blåbär, lingon, rönn, stensöta, lönn, liljekonvalj, vårfryle.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslagna. Den gamla eken står fritt.
Övriga kommentarer:
Fotopunkt: X6504334 Y1574156 → Ö
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Nummer: 6-22
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-14

Naturvård 3 Friluftsliv 3

X6504337 Y1574027
KARTA: 17

Motiv: Gamla ekar. En stig finns i området, vilket innebär att det används för promenader.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Tallskog med luckor och inslag av gamla ekar. I buskskiktet finns mycket
ung ek och rönn. En död stående ek finns i området.
Exempel på arter: Ek, svavelticka, blåbär, gulmjöl, reffelsprickling, gul porlav, smultron,
tall, violtagging, flarnlav.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Bevara de gamla ekarna. Om den döda eken av säkerhetsskäl behöver fällas
är det viktigt att de döda delarna får ligga kvar i området och bidra till död ved i syfte att
gynna vedlevande insekter och svampar.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6504337 Y1574027. Riktning ej noterad.
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Nummer: 6-23
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-14

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6504363 Y1573996
KARTA: 17

Motiv: Viktig strandmiljö, eljest inga påvisade naturvärden. Svårtillgängligt för friluftsliv,
men används av närboende.
Naturtyp: Talldunge
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: En liten bergknalle nära havet bevuxen med medelålders tallar och ljung.
Viktig strandmiljö.
Exempel på arter: Tall, ljung, blåbär, vårtbjörk, lönn, hallon, kråkbär, blåmossa.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga föreslagna åtgärder.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6504363 Y1573996. Riktning ej noterad.
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Nummer: 6-24
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-14

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6504388 Y1573883
KARTA: 17

Motiv: Viktig strandmiljö, eljest inga påvisade naturvärden. Svårtillgängligt för friluftsliv.
Naturtyp: Talldunge
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Tallbevuxen liten holme på berg ute i viken med en stor tall och en liten
vassrugge i viken. Ej närmare studerad.
Exempel på arter: Tall, ljung, blåbär, vårtbjörk, lönn, hallon, kråkbär, blåmossa.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga föreslagna åtgärder.
Övriga kommentarer: Ingen landförbindelse.
Fotopunkt: X6504460 Y1573913 → SSÖ
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Nummer: 6-25
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-14

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6504308 Y1574031
KARTA: 17

Motiv: Inga påvisade högre naturvärden. Svårtillgängligt för friluftsliv.
Naturtyp: Blandskog
Dominerande trädslag: Gran
Naturbeskrivning: Grandominerad remsa av blandskog med blåbärsvegetation. Träden är av
medelålder.
Exempel på arter: Gran, rönn, vildkaprifol, blåbär, ek, stensöta, lingon, ärenpris, raggskinn.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga föreslagna åtgärder.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6504308 Y1574031→ SÖ
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Nummer: 6-26
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-14

Naturvård 2 Friluftsliv 4

X6504340 Y1573916
KARTA: 17

Motiv: Mycket gammal tallskog med rödlistad art (tallticka). En stig följer stranden längs
beståndet. Stigen går till några hus och nyttjas inte av allmänheten.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Gammal, troligen 200-årig tallskog på berg och morän. Vegetationen är
av moss-risrik typ. Tallticka förekommer på två av träden.
Exempel på arter: Tall, tallticka, gällav, flarnlav, stocklav, kort skägglav, rödvedsskinn.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Inga åtgärder för närvarande, men unga tallplantor skjuter upp och riskerar att
med tiden skjuta upp i kronorna av de äldre tallarna. Igenväxningskontroll sker senast 2030.
Övriga kommentarer: Försvarsmur.
Fotopunkt: X6504340 Y1573916 → V
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Nummer: 6-27
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-14

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6504336 Y15733827
KARTA: 17

Motiv: Bestånd av äldre tallar i skärgårdsmiljö. Begränsat friluftsliv, då området känns privat.
Naturtyp: Hällmark
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Hällmark med låga, troligen senvuxna tallar, som mycket väl kan vara
100 – 150 år gamla. Vid huset står en död, grov tall. Området består av två uddar med en
vassvik emellan.
Exempel på arter: Gul fetknopp, Digitalis, tall, grovticka, ljung, bergkorsört, rönn, klibbal,
knägräs, lingon, stinknäva, såpnejlika.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder nödvändiga.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6504336 Y15733827 → V
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Nummer: 6-28
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-14

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6504245 Y1574104
KARTA: 18S

Motiv: Vassar med småbuskar av visst intresse för fågellivet. Området utnyttjas inte för
friluftsliv.
Naturtyp: Vassar
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Tidigare strandäng som vuxit igen med vass. I vasshavet uppstickande
berghällar med tallar, små busksnår och en del alsly i kanterna.
Exempel på arter: Rönn, kakmossa, rörsvingel, vass, backtrav, nagelört, tall, älggräs, rörflen,
strandlysing.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Vasslåtter för att återskapa strandängsmiljön i mån av resurser.
Övriga kommentarer: Grävd ränna i vassen för båtar.
Fotopunkt: X6504245 Y1574104 → SO
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Nummer: 6-29
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-14

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6504211 Y1574049
KARTA: 18S

Motiv: Vassar av visst intresse för fågellivet. Området utnyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyp: Vassar
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Vassområde, tidigare strandäng, i kanten alsly.
Exempel på arter: Vass, älggräs, klibbal, rörsvingel, strätta, tuvtåtel, smörblomma.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Vasslåtter för att återskapa strandängsmiljön i mån av resurser.
Övriga kommentarer: Gränsar till stugtomt.
Fotopunkt: X6504211 Y1574049→ V
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Nummer: 6-30
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-03

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6504388 Y1575711
KARTA: 19

Motiv: Medelålders lövträd, bland annat ek, av visst värde för naturvård. Området nyttjas inte
för friluftsliv.
Naturtyp: Blandskog
Dominerande trädslag: Tall, asp, björk
Naturbeskrivning: Stenig backe intill OXSS föreningsstuga med medelålders lövträd av ek,
asp och björk. Beståndet är vindexponerat från havet. Marken domineras av blåbärsris.
Exempel på arter: Blåbär, lingon, ek, asp, björk, tall, gran, rönn, stensöta, vårfryle, liten
räffelmossa, ärgnål, taigaörnbräken, naggbägarlav, klibbticka, vispstarr.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Aspsly kan tas bort, vilket motverkar igenväxning.
Övriga kommentarer: Gränsar till stugtomt.
Fotopunkt: X6504388 Y1575711 → SV
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Nummer: 7-01
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-19

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6505545 Y15753993
KARTA: 17

Motiv: Lövskog med ek. Området nyttjas ej för friluftsliv.
Naturtyp: Lövskog.
Dominerande trädslag: Asp, ek
Naturbeskrivning: Lövskogsbestånd med medelålders ekar och aspar, i buskskiktet
nyponsnår och äppelskott. I hörnet vid vägen växer en medelålders ek, i övrigt märks ett cirka
30-årigt aspbestånd. Marken är näringsrik med dominerande högörter, främst hallon.
Exempel på arter: Praktgulplister, ek, asp, hönsarv, harkål, hallon, nejlikrot, våtarv,
brännässla, renfana, på eken grön spiklav.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder nödvändiga.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505545 Y15753993 → S
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Nummer: 7-02
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-19

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6505683 Y1573727
KARTA: 17

Motiv: Lövskog av viss betydelse för fåglar och insekter. Området nyttjas ej för friluftsliv.
Naturtyp: Lövskog.
Dominerande trädslag: Björk, sälg, klibbal
Naturbeskrivning: Fuktig lövskog, främst av medelålders björk och sälg, mot bebyggelsen.
Mot brynet ett Salix-snår. Markfloran indikerar näringsrika förhållanden med gräs och
högörter.
Exempel på arter: Sälg, klibbal, björk, revfingerört, revsmörblomma, tuvtåtel, nejlikrot,
rödsvingel, älggräs, smultron, vårfryle, lundgröe.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: På sikt, dock senast 2030, är en gallring av lövbeståndet en fördel för
biologiska mångfalden, då den ger äldre träd.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: Foto saknas, men en bild av revsmörblomma nedan, får exemplifiera det fuktiga,
näringsrika tillståndet i marken.
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Nummer: 7-03
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-19

Naturvård 5 Friluftsliv 3

X6505665 Y1573714
KARTA: 17

Motiv: Inga påvisade naturvärden. Mindre badplats och promenadstråk.
Naturtyp: Öppen gräsmark.
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Öppen gräsmark som klipps kontinuerligt. Vid stranden en mindre
badplats och en stig mot område 7-05.
Exempel på arter: Vitklöver, hönsarv, röllika, höstfibbla, i kanten snår av björnbär och
kornell.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Kontinuerlig klippning
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505665 Y1573714 → Ö
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Nummer: 7-04
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-19

Naturvård 2 Friluftsliv 3

X6505841 Y1573583
KARTA: 11 + 17

Motiv: Gammal tallskog. Rödlistad art (tallticka). Skogen utnyttjas för promenader, svamp
och bärplockning.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Berg med gammal tallskog, vilken fortsätter på en moränsluttning mot
havet. Mot husen i öster finns ett yngre lövbestånd. Tallarna är 100 – 150 år gamla, på flera av
dem växer den rödlistade talltickan. Skogen är lämpad för friluftsliv och det finns stigar som
visar att området utnyttjas.
Exempel på arter: Tall, tallticka, stocklav, klilav, islandslav, renlavar, blåmossa, bergven,
bergsyra, islandslav, flåhätta.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög.

Skötselförslag: Aspbestånd mot husen med unga småträd i stort behov av gallring.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505841 Y1573583 → NNO
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Nummer: 7-05
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-19

Naturvård 4 Friluftsliv 2

X6505621 Y1573658
KARTA: 17

Motiv: Tallbacke med fina berghällar mot havet. En stig finns som synes väl utnyttjad för
promenader.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Tallbacke med 100-åriga tallar och fina berghällar mot havet. Här finns
också enstaka ekar och sälgar. Terrängen är kuperad och småbergig. Vegetationen är mager
och består mest av ljung och finbladiga gräs.
Exempel på arter: Tall, tallticka, stocklav, klilav, islandslav, renlavar, blåmossa, bergven,
bergsyra, islandslav, flåhätta.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg.

Skötselförslag: Inga åtgärder på kort sikt, frånsett att stigen bör hållas fri från
igenväxningssnår. Framöver behöver igenväxning av tallbeståndet kontrolleras, dock senast
2030.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505621 Y1573658 → N
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Nummer: 7-06
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-19

Naturvård 3 Friluftsliv 3

X6505573 Y1574220
KARTA: 18

Motiv: Äldre tallskog. Asfalterad gångstig.
Naturtyp: Hällmarkstallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: I östra delen hällmark med 100 – 150-åriga, rätt kortväxta, marvuxna
tallar och en ljung-lavrik vegetation. I övrigt tätare tallbestånd av yngre träd, främst vid
gångstigens norra del.
Exempel på arter: Tall, ljung, renlavar, bergsyra, styvhårig kvastfibbla, rönn, hårbjörnmossa,
tuschlav, bergraggmossa, grynig blåslav, vinterlav, klilav, stensöta, tallvitmossa.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg.

Skötselförslag: Gallring av tall mot husen i norr senast 2030, i övrigt ingen åtgärd.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505573 Y1574220 → NV
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Nummer: 7-07
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-19

Naturvård 4 Friluftsliv 2

X6505715 Y1573896
KARTA: 11 + 17 + 18

Motiv: Medelålders tallskog som på sikt kan utveckla naturvärden. Viktigt grönstråk, en stig
leder genom skogen.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Den så kallade Stenvikshöjden består av en medelålders tallskog på
morän, fläckvis på berg. Vegetationen är artfattig och risrika marker dominerar. Skogen är
lättgången och ett omtyckt promenadstråk.
Exempel på arter: Tall, lingon, ljung, kruståtel, renlavar, islandslav, flarnlav.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg.

Skötselförslag: Gallring i tallskog i partier där träden står tätt, senast 2030.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505715 Y1573896 → N
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Nummer: 7-08
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-19

Naturvård 2 Friluftsliv 2

X6506003 Y1573659
KARTA: 11

Motiv: Mycket gammal tallskog på berg, flera träd med tallticka. Viktig ingång till
promenadstråket på Stenvikshöjden. Kommunalt biotopskyddsområde.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Hällmarkstallskog med mycket gamla, 150 – 200-åriga tallar. Marken är
bevuxen med lavar. Med tiden ökar sannolikheten för ytterligare rödlistade arter då hotade,
vedlevande skalbaggar och andra insekter lockas till de småningom döda tallarna.
Exempel på arter: Tall, tallticka, färglav, kaklav, kartlav, svedlav, letlav, tuschlav samt olika
renlavar och bägarlavar, bergraggmossa, enbjörnmossa, hällkvastmossa, bergkvastmossa och
tallvitmossa.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg.

Skötselförslag: På sikt bör bevakning av tallarnas status kontrolleras så att inte yngre träd
växer upp i kronorna på de äldre träden.
Övriga kommentarer: Biotopskyddsområde
Fotopunkt: -
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Nummer: 7-09
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-19

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6506024 Y1573713
KARTA: 11

Motiv: Viktig lövskogsmiljö för fåglar och insekter. Död ved. Cykelväg. Ingår i ett
kommunalt biotopskyddsområde.
Naturtyp: Lövskogsbryn
Dominerande trädslag: Sälg, asp
Naturbeskrivning: Bryn med stora aspar av betydelse för hålbyggande fågelarter. På marken
växer rikligt med gräs och örter. I nordväst dominerar medelålders sälgar, flera dock grova
och rätt gamla.
Exempel på arter: Humleblomster, harsyra, blodrot, hässlebrodd, häckvicker och smultron.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög.

Skötselförslag: Unga aspar bör röjas bort för att de inte ska skjuta upp i de äldre lövträdens kronor,
vilket kan skada de äldre trädens tillväxt. Död ved efter röjning kan läggas i brynet som
övervintringsplatser för insekter och skydd för småfåglar.

Övriga kommentarer: Ingår i biotopskyddsområde
Fotopunkt: -

143

Nummer: 7-10
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-19

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6505977 Y1574092
KARTA: 12

Motiv: Tallskog som på sikt kan utveckla naturvärden. Cykelväg i kanten av området,
strövstig i skogen samt kojbygge.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Medelålders tallskog med inslag av lövträd, delvis bergig, med mycket
ljungmattor och mossfällar i skogsgolvet.
Exempel på arter: Tall, ljung, stocklav, vedlav, klilav, vårtbjörk, rönn, kruståtel, stensöta,
skogslind, spärroxbär, skogsek, flåhätta.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg.

Skötselförslag: Yngre tallbestånd är täta och bör röjas, men inget som är akut i tiden.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505977 Y1574092 → V
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Nummer: 7-11
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-19

X6505953 Y1574075

Naturvård 4 Friluftsliv 3 KARTA: 12

Motiv: Ekmiljö som med tiden kan utveckla höga naturvärden. Cykelstråk och stigar för
promenader.
Naturtyp: Ek-tallskog
Dominerande trädslag: Ek, tall
Naturbeskrivning: Ek – talldominerad skog på kullig, bergig mark. Gallring har nyligen
utförts av tall och unga lövträd. Ekarna är relativt unga upp till medelålders. Längre åt öster
en del ekar i sluttningen mot cykelvägen och bebyggelsen.
Exempel på arter: Ek, tall, blåbär, hallon, mjölke, vårtbjörk, nejlikrot, stensöta.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög.

Skötselförslag: Fortsatt gallring för att på sikt skapa en attraktiv ekmiljö av betydelse för den
bioologiska mångfalden och landskapsbilden.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505953 Y1574075 → SO
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Nummer: 7-12
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-19

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6505915 Y1574350
KARTA: 12

Motiv: Omväxlande träd- och buskskikt med örtrika berghällar. Cykelvägen gränsar till
området.
Naturtyp: Tall-björkskog
Dominerande trädslag: Tall, björk
Naturbeskrivning: Längs en cykelväg finns ett stråk med en halvöppen tall-björkskog med
berghällar och mellanliggande gräsmarker.
Exempel på arter: Tall, vårtbjörk, rönn, kakmossa, spärroxbär, stinknäva, kartlav,
åkerknavel, bergsyra, äkta johannesört, filtlav.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög.

Skötselförslag: På lång sikt behöver tall och björk gallras för att få fram ett mer tilltalande
äldre lövträdsbestånd. Längs cykelvägen är det dock angeläget, senat 2022, utföra en
buskröjning.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505915 Y1574350 → V
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Nummer: 7-13
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-19

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6505864 Y1574459
KARTA: 12

Motiv: Några gamla tallar. Väl frekventerad cykelväg.
Naturtyp: Tallskog med lövinslag.
Dominerande trädslag: Tall, björk
Naturbeskrivning: Delvis bergbunden tallskog, med mest medelålders tallar, Enstaka äldre
träd finns dock på båda sidor av cykelväg. I buskskiktet finns mycket asp, rönn och
spärroxbär. N om cykelvägen är terrängen bergig, söder om densamma moränmarker.
Exempel på arter: Tall, björk, asp, backtrav, ljung, spärroxbär, styvmorsviol, vårbrodd,
renlavar, kärleksört.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög.

Skötselförslag: Buskröjning mot vägen.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505864 Y1574459 → NV
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Nummer: 7-14
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-19

Naturvård 3 Friluftsliv 3

X6505813 Y1574521
KARTA: 12

Motiv: Fint ekbestånd mot vägen. Väl använd cykelväg.
Naturtyp: Blandskog i bryn
Dominerande trädslag: Ek, björk, tall, asp.
Naturbeskrivning: Bryn med blandskog med mest lövträd nedanför en berglimpa. Flera
tallar är rätt gamla, annars medelålders. I brynet finns dessutom 6 - 7 ekar.
Exempel på arter: Ek, björk, tall, asp, blåbär, örnbräken, sälg, vårfryle, träjon.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Ekarna är i stort behov av friställning eftersom de hotas av uppväxande träd
runt omkring.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505813 Y1574521 → OSO
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Nummer: 7-15
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-19

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6505724 Y1574564
KARTA: 12 + 18

Motiv: Hällmark med orörd lavvegetation. Området nyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyp: Hällmarkstallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Hällmark bevuxen med lågvuxna, medelålders tallar. På berghällarna
växer rikligt med ljung och renlavar.
Exempel på arter: Tall, ljung, renlavar, bergraggmossa, enbjörnmossa, asp, rönn, spärroxbär.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslagna.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505724 Y1574564 → SO
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Nummer: 7-16
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-19

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6505856 Y1574645
KARTA: 12

Motiv: Tallskog med signalarter. Delar av skogen utnyttjad av förskola.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Nära en förskola växer en olikåldrig tallskog med en del äldre träd.
Vegetationen är av ljung – ristyp. Två signalarter noterades – grynig blåslav och blodticka,
båda med relativt svagt signalvärde. Delar av skogen används som lekplats för förskolan och
därför viktig att bevara.
Exempel på arter: Tall, rönn, vårtbjörk, ljung, blodticka, klilav, grynig blåslav, odon,
stensöta, styvmorsviol, mjölhätta, frostvaxskivling.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: På sikt bör äldre tallar värnas genom att omkringliggande träd gallras bort.
Skötselåtgärden bör dock ske senast 2030.
Övriga kommentarer: Ett stängsel markerar förskolans område.
Fotopunkt: X6505856 Y1574645 → SV
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Nummer: 7-17
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-19

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6505831 Y1574701
KARTA: 12

Motiv: Artrika berghällar. Genom området går en cykelväg. Eldplats på berget.
Naturtyp: Hällmark
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Området består av en näst intill trädlös hällmark, vilken är bevuxen med
örter och lavar. Enstaka, äldre marvuxna tallar förekommer om än glest. I buskskiktet finns
mycket rönn.
Exempel på arter: Tall, styvmorsviol, ljung, renlavar, enbjörnmossa, räffelmossa,
bergraggmossa, bergsyra, färglav, rostskivlav, hårbjörnmossa, stinknäva, fransmossa,
vinterlav, stinknäva, träjon.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga skötselåtgärder aktuella.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505831 Y1574701 → S
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Nummer: 7-18
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-19

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6505834 Y1574767
KARTA: 12

Motiv: Tallskog med en del äldre träd. Belyst cykelväg, kojbyggen norrut mot villorna.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Tallskog med en ålder av 75 – 100 år. Den finns på båda sidor av en
cykelväg och är olikåldrig. Marken är torr och näringsfattig och bevuxen med bärris och
skogsmossor. I slyskiktet hittar man en del asp, rönn och sälg. Genom området går en belyst
cykelväg.
Exempel på arter: Tall, blåbär, lingon, lundgröe, ek, vildkaprifol, asp, piprör, rönn,
stinknäva, smultron, spärroxbär.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Vid X6505844 Y1574775 rikligt med lövsly under tallarna. Detta bör tas bort
och senast 2022.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505834 Y1574767 → N
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Nummer: 7-19
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-19

Naturvård 5 Friluftsliv 3

X6505737 Y1574831
KARTA: 18

Motiv: Inga påvisade naturvärden. Lekpark.
Naturtyp: Björkdunge
Dominerande trädslag: Vårtbjörk
Naturbeskrivning: I norra delen en lekpark omgiven av vackra björkar, i södra delen mot
bebyggelsen en björkdunge med högvuxet gräs.
Exempel på arter: Vårtbjörk, björkhäxkvast, svartkämpar, Bellis, nejlikrot, skogsbräken,
hallon, löktrav, hässlebrodd, lundgröe, skelört, skogsviol, våtarv.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Grässlåtter i björkdungen.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505737 Y1574831 → S
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Nummer: 7-20
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-19

Naturvård 5 Friluftsliv 3

X6505753 Y1574988
KARTA: 12 + 18

Motiv: Inga speciella naturvärden noterade. Området välutnyttjat, särskilt gång- och
cykelvägen i gränszonen.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Gräsmark med en kal berghäll. Mot en gångbro en stor, grov flerstammig
pil. Området utgörs av en grässluttning mellan en belyst cykelväg och en villaväg.
Exempel på arter: Lomme, tomtskräppa, vitplister, svinmolke, svartkämpar, bockrot,
sparvnäva, Bellis, silverarv, äkta johannesört, styvmorsviol.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Fortsatt klippning av gräsmarken.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505753 Y1574988 → NNO
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Nummer: 7-21
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-19

Naturvård 5 Friluftsliv 4

X6505697 Y1575071
KARTA: 18

Motiv: Inga speciella naturvärden noterade. Området används till viss del av närboende.
Naturtyp: Bergspuckel
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Bergspuckel med stor tall och i övrigt busksnår mot vägen. Berget är
svårtillgängligt.
Exempel på arter: Tall, nejlikrot, svartkämpar, liguster.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Ingen skötsel föreslås.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505697 Y1575071 → SSO
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Nummer: 8-01
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-21

Naturvård 2 Friluftsliv 4

X6505412 Y1572847
KARTA: 16

Motiv: Bergig tallskog med gamla träd. Ej så frekventerat för friluftsliv men en mindre stig
går upp på berget där det också finns en sittbänk.
Naturtyp: Hällmarkstallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Söder om koloniområdet på Jogersö finns en gammal tallskog på
hällmark. På hällarna växer renlavar och lingon och på mer nakna bergytor en lavflora av
skorp- och bladlavar med hög diversitet. Tallarna är säkerligen gamla, minst 100 – 150 år,
men inte speciellt grovstammiga. Marken är slitagekänslig.
Exempel på arter: Tall, blåmossa, tallvitmossa, blåbär, lingon, kråkbär, renlavar, islandslav,
klilav, smal islandslav, stocklav, vinterlav, stiftlav, skvattram, vedlav, grynig blåslav, manlav,
ljung, tallört, kruståtel.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: På kort sikt finns inget behov av skötsel. Området bör inte avverkas då
tallskogen är gammal och orörd.
Övriga kommentarer: Strax norr om tallskogen, på grusmark, växer ett sällsynt gräs,
jätteslok, som troligen förvildats från koloniområdet.
Fotopunkt: X6505412 Y1572847 → SV
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Nummer: 8-02
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-21

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6505344 Y1572857
KARTA: 16

Motiv: Blandskog med äldre tallar. Området utnyttjas till viss del av friluftslivet (stig).
Naturtyp: Blandskog
Dominerande trädslag: Tall, björk, gran
Naturbeskrivning: Dalsvacka nedanför berget i område 8-01 med blandskog och högvuxet
blåbärsris. En del tallar är gamla, troligen minst hundraåriga.
Exempel på arter: Tall, blåbär, lingon, kransmossa, vårtbjörk, örnbräken, rönn, pösmossa,
mjölhätta, skogsbjörnmossa, asp.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: De unga granarna i beståndet bör avvecklas då de på sikt hotar de gamla
tallarna. Status kontrolleras, dock senast 2030.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505344 Y1572857 → NO
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Nummer: 8-03
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-21

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6505336 Y1572996
KARTA: 16 + 17

Motiv: Gräsmark utan speciella naturvärden. Marken saknar helt betydelse för friluftsliv.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: I södra delen en grusplan = parkeringsplats. Mellan vägen och husen en
cirka 10 meter bred gräsmark och ett litet dike.
Exempel på arter: Gråfibbla, vårtbjörk, slånlav, rödsvingel, älggräs, skrynkellav, tuvtåtel,
kvickrot, lundgröe, gräshakmossa, smörblomma, gulvial, akleja, kråkvicker.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Löpande skötsel av gräsmarken med klippning.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505336 Y1572996 → N
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Nummer: 8-04
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-21

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6505467 Y1572776
KARTA: 16

Motiv: Brynbiotop med gamla lövträd och tallar av betydelse för växt- och djurlivet. Brynet
utnyttjas inte direkt för friluftslivet, men har stor betydelse för miljön söder om och i
anslutning till koloniområdet.
Naturtyp: Triviallövskog
Dominerande trädslag: Asp, björk
Naturbeskrivning: Mot vägen nära Jogersö koloniområde finns ett litet skogsbryn med
gamla aspar och tallar men också en del björk, särskilt i västra delen. Död ved finns i form av
högstubbar. I främst östra delen värdefulla aspar och björkar.
Exempel på arter: Asp, vårtbjörk, tall, ek, sälg, fnöskticka, kransmossa, blåbär, lingon, lönn,
aspmossa, asplav, blemlav, björknästing, gökärt, vårfryle, skrynkellav, bitterlav, häckvicker.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Brynet med de gamla träden bör sparas.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505467 Y1572776 → S
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Nummer: 8-05
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-21

Naturvård 5 Friluftsliv 4

X6505894 Y1573115
KARTA: 11

Motiv: Inga biologiska värden noterades. Gräsplan som kan ha viss betydelse för åtminstone
för de närboende.
Naturtyp: Gräsmatta
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Nära Jogersöbron på Jogersö finns söder om vägen en liten gräsplätt.
Denna är omgiven av ekbryn och bebyggelse, norrut finns vassar ut mot Jogersösundet.
Exempel på arter: Revfingerört, fårsvinegl, hönsarv, brunört, humlelusern, röllika,
svartkämpar, lomme, penningört.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Gräsmarken bör klippas kontinuerligt.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505894 Y1573115 → VNV

160

Nummer: 8-06
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-21

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6505940 Y1573181
KARTA: 11

Motiv: Talldunge med torrakor. En stig finns. Strategiskt läge nära Jogersöbron.
Naturtyp: Tallskog på berg
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Nära Jogersöbron på Jogersö finns en liten bergknalle med gamla tallar
med ett par torrakor. Området har mycket liten areal.
Exempel på arter: Tall, blåbär, lingon, stensöta, renlavar, flarnlav, bergkorsört,
enbjörnmossa, styvmorsviol, kransmossa, ek, stinknäva, gul fetknopp, stocklav.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Tallbeståndet lämnas orört.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505940 Y1573181 → SV
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Nummer: 8-07
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-21

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6505932 Y1573140
KARTA: 10 + 11

Motiv: Vass med rikt fågelliv. Cykelbana, bryggramp.
Naturtyp: Vasskärr
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Nära Jogersöbron på Jogersö finns en liten vassvik ned mot
Jogersösundet. Sundet med omgivande vassar har stor betydelse för fågellivet.
Exempel på arter: Vass, hallon, rödsvingel, revsmörlomma, svinmolke, klibbkorsört,
storven.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505932 Y1573140 → V
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Nummer: 8-08
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-21

Naturvård 2 Friluftsliv 3

X6505889 Y1572841
KARTA: 10 + 11

Motiv: Blandskog med stora aspar och gamla ekar. Det finns stigar och andra spår som visar
på att området nyttjas för friluftsliv.
Naturtyp: Blandskog med ek
Dominerande trädslag: Björk, asp, gran, ek
Naturbeskrivning: Blandskog med stora aspar och gamla ekar samt en hel del grov död ved
med lågor av björk och gran. De grövsta ekarna har en omkrets kring 3,5 meter. På de stora
ekarna växer oxtungsvamp och en artrik lavflora. Fältskiktet är av ört – grästyp och det
förekommer en del sly, främst av björk.
Exempel på arter: Ek, asp, vårtbjörk, gran, gökärt, rönn, gulmjöl, gul porlav,
reffelsprickling, gulpudrad spiklav, bitterlav, grå nållav, oxtungsvamp, raggskinn,
epålettsvamp, björkticka, zonticka, knölticka, slätnästing, lundgröe, blåsuga,
kantarellmussling, slingerticka, skogsviol.
Skötselbehov: Mycket stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: All gran bör avverkas, utsatta gamla ekar ska frihuggas. Vid alla åtgärder spara gamla aspar och död ved.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505889 Y1572841 → NNV
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Nummer: 8-09
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-21

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6505962 Y1572778
KARTA: 10

Motiv: Lövrikt bestånd med ek. Förekomst av blekticka (rödlistad) på ek. Området används
inte av friluftslivet men är viktig för sommarhemmet, då den utgör en viktig del av närmiljön.
Naturtyp: Triviallövskog
Dominerande trädslag: Björk
Naturbeskrivning: Triviallövskog på gammal strandängsmark med mycket björk samt
enstaka gran och ek. Fältskiktet domineras av tuvtåtel. Intill sommarhemmet står några större
ekar.
Exempel på arter: Ek, glasbjörk, vårtbjörk, gran, klibbal, träjon, mjölig brosklav,
skrynkellav, blemlav, blekticka – rödlistad på ek, tuvtåtel, franstagging.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Granarna bör avverkas.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505962 Y1572778 → N

164

Nummer: 8-10
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-21

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6505704 Y1572697
KARTA: 10 + 16

Motiv: Delvis artrik flora. Det går en stig genom området och utnyttjas till viss del för
promenader.
Naturtyp: Hagmark, igenväxt
Dominerande trädslag: Tall, björk
Naturbeskrivning: Igenväxande kulturlandskap norr om Jogersö koloniområde. Marken är
bevuxen med ett tjockt och frodigt gräs men på sina platser, gärna i anslutning till berghällar,
finns en flora av hävdgynnade arter, kvar. Träd är fristående eller växer i dungar och det finns
på flera håll täta snår av nyponbuskar eller Salix.
Exempel på arter: Bergsyra, styvmorsviol, rödven, hallon, tuvtåtel, ek, tall, Bellis, gulmåra,
backblåklocka, ängssyra, apel, harklöver, sparvnäva, gräshakmossa.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Återskapande av ett hagmarkslandskap, gärna med betande djur, skulle skapa
en trevlig miljö för alla som besöker Jogersö samtidigt som den biologiska mångfalden skulle
stärkas. En del av marken är en gammal fruktträdgård.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505704 Y1572697 → NO
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Nummer: 8-11
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-21

Naturvård 5 Friluftsliv 3

X6505693 Y1572605
KARTA: 16

Motiv: Inga naturvärden kunde påvisas. Området används som parkering, inte för friluftsliv.
Naturtyp: Urban, hårdgjord mark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Parkeringsplats som är asfalterad.
Exempel på arter: Sälg, kvickrot, slånlav, smalgröe, gulvial, brudbröd, femfingerört.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505693 Y1572605 → NO
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Nummer: 8-12
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-21

Naturvård 4 Friluftsliv 1

X6505642 Y1572476
KARTA: 16

Motiv: Fint aspbestånd. Viktigt område för friluftsliv i anslutning till badplatsen.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Asp
Naturbeskrivning: Stort friluftsområde på Jogersö ned mot badplatsen. Området är ett av de
viktigaste utflyktsmålen för Oxelösundsborna, särskilt under sommarsäsongen. I norra delen
mot parkeringsplatsen, område 14 - 11, en minigolfbana. Nedanför denna, mot badet, en
gräsmark som har funktion med badplatsen. Vid golfbanan trädrader med asp och oxel. Vid
koordinaten ovan ett fint aspbestånd på en bergkulle. Asparna är viktiga för den biologiska
mångfalden, exempelvis finns redan idag en artrik lavflora och håligheter för hålhäckande
fåglar.
Exempel på arter: Asp, en, oxel, lundgröe, dagglav, vägglav, asplav, hjälmrosettlav, finflikig
sköldlav, kranslav, rosettlav, allelav, brudbröd, takmossa.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Fortsatt gräsklippning av stora gräsfältet. Asparna sparas för den biologiska
mångfalden.
Övriga kommentarer: Badplatsen besöks sommartid av tusentals badgäster.
Fotopunkt: X6505642 Y1572476 → SSV
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Nummer: 8-13
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-21

Naturvård 2 Friluftsliv 3

X6505513 Y1572537
KARTA: 16

Motiv: Gammal hällmarkstallskog. Ett antal stigar leder upp på berget, som tycks vara
attraktivt för friluftslivet.
Naturtyp: Hällmarkstallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Stort bergsområde bevuxet med gammal tallskog. I norra delen en
lodbrant med block och smågrottor. På bergsplatån en olikåldrig tallskog med de äldsta träden
sannolikt uppemot 200 år. Skogen har varit orörd under lång tid och har av Skogsstyrelsen
klassats som nyckelbiotop.
Exempel på arter: Tall, renlavar, bergsyra, vinterlav, enbjörnmossa, stensöta, violtagging,
tallvitmossa, fnaslav, stocklav, klilav, islandslav, blåmossa, stor kvastmossa, grynig blåslav,
tuschlav.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: På sikt röjning av ung tall som är på väg att växa upp i de äldre tallarnas
kronor.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505513 Y1572537 → V
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Nummer: 8-14
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-21

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6505654 Y1572827
KARTA: 16

Motiv: Inga naturvärden påvisade. Området används inte för friluftsliv.
Naturtyp: Gräsrikt vägbryn
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Gräsremsa mellan stugorna och Jogersövägen.
Exempel på arter: Äkta johannesört, revfingerört, gulmåra, tuvtåtel, smultron, renfana,
femfingerört, svartkämpar, höstfibbla, lomme.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Gräsremsan bör klippas kontinuerligt.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505654 Y1572827 → NÖ
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Nummer: 8-15
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-21

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6505801 Y1572906
KARTA: 16

Motiv: Inga naturvärden påvisade. Området används inte för friluftsliv.
Naturtyp: Öppen gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Gräsmark med liten berghäll mellan vägen och stugområdet.
Exempel på arter: Smultron, gräshakmossa, revsmörblomma, ockragul grynskivling,
kakmossa, taklök, praktlysing, tuschlav, bergraggmossa, ängssyra, gulvial, gråfibbla,
nejlikrot, stormåra.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Kontinuerlig klippning
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505801 Y1572906 → N
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Nummer: 8-16
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-14

Naturvård 4 Friluftsliv 2

X6505673 Y1572320
KARTA: 16

Motiv: Lövrikt område med varierad flora och fauna. Området ligger nära badplatsen på
Jogersö och har stor betydelse för friluftslivet.
Naturtyp: Björkhage
Dominerande trädslag: Björk
Naturbeskrivning: Framröjt björkbestånd med enstaka småtallar och granar. Marken är
småkullig. Genom framröjningen har området karaktär av en lövglänta och har stor betydelse
för landskapsbild och friluftsliv.
Exempel på arter: Ärenpris, vitsippa, vanlig smörblomma, flenört, blodrot, vårfryle,
knippfryle, backförgätmigej, käringtand, blåsuga, gökärt, asp, vårtbjörk.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Alla små tallar och granar bör röjas bort innan de växer sig för stora. En cirka
80-årig vidkronig ek i en bergskant bör värnas.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505673 Y1572320 → VSV
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Nummer: 8-17
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-14

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6505605 Y1572300
KARTA: 16

Motiv: Olikåldrig tallskog som på sikt kan bli värdefull tallbiotop. Området ligger i Jogersö
friluftsområde men är relativt extensivt utnyttjat.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Cirka 150 meter nordost om Jogersö badplats finns en olikåldrig, till stor
del bergbunden tallskog med risbevuxna svackor. I buskskiktet finns även en del rönn, björk
och ek. I området finns en del mindre stigar, men är i övrigt relativt oslitet. Närmast havet i
söder och längs norra kanten finns motionsspår.
Exempel på arter: Tall, renlavar, bergsyra, pillerstarr, blåmossa, tallvitmossa, stocklav,
bergraggmossa.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inget behov av åtgärder i nutid, men på längre sikt bör sannolikt tallskogen
gallras.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505605 Y1572300 → S
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Nummer: 8-18
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-14

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6505509 Y1572211
KARTA: 16

Motiv: Strandäng närmast fastmarken med speciell flora. Utnyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyp: Vassvik, strandäng
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Vassbevuxen f.d. strandäng med ängsflora närmast land, där vassen växer
mindre tät. Vassen har viss betydelse för fågellivet. Strandängen kantas i norr av ett alkärr. På
strandängen växer mindre vanliga arter som vårtåtel, med få växtplatser i Sörmland,
strandmynta samt cirka 150 ex av ormtunga.
Exempel på arter: Ormhalsslända, gulkämpar, rörsvingel, vårtåtel, agnsäv, salttåg,
havssälting, ormtunga, strandmynta.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: I mån av resurser slåtter av strandängsytan i syfte att bevara den ovanliga
floran.
Övriga kommentarer: Ormtungan är en minskande art längs våra kuster.
Fotopunkt: X6505509 Y1572211 → V

174

Nummer: 8-19
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-14

Naturvård 4 Friluftsliv 2

X6505504 Y1572262
KARTA: 16

Motiv: Ovanlig växt – vårtåtel. Mycket stor betydelse för friluftsliv med stigar, hundbadplats,
sittbänkar, bryggor och eldstad.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Gles strandnära tallskog på berg och morän, i buskskiktet en del unga
björkar och ekar. Marken är mycket sliten. På slitagepåverkad mineraljord rikligt med
vårtåtel, en sydlig art som troligen kommit in med badfiltar eller dylikt från badstränder i
södra Sverige, där den är vanlig. Området är väl utnyttjat för friluftsliv.
Exempel på arter: Tall, asp, björk, ek, bergsyra, tuvknavel, vårtåtel – riklig, vårarv, rödnarv,
liten fetknopp, bergkorsört.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505504 Y1572262 → Ö
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Nummer: 8-20
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-14

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6505546 Y1572187
KARTA: 16

Motiv: Alkärr med för biotopen typiska arter. Ett joggingspår går tvärs över kärret.
Naturtyp: Alkärr
Dominerande trädslag: Klibbal
Naturbeskrivning: Väster om Jogersö badplats finns ett alkärr med medelålders alar. Marken
är till 90% bevuxen med älggräs. Ursprunget är en tidigare slåttermark, strandäng, som vuxit
igen. Ett motionsspår överkorsar alsumpskogen.
Exempel på arter: Klibbal, älggräs, oxel, strätta, tuvtåtel, strandlysing, spärroxbär, vanlig
smörblomma, blekstarr, åkerfräken.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505546 Y1572187 → V
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Nummer: 8-21
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-14

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6505560 Y1572117
KARTA: 16

Motiv: Granskog med inslag av död ved. Ett väl utnyttjat motionsspår ligger i området.
Naturtyp: Barrskog
Dominerande trädslag: Gran
Naturbeskrivning: Barrblandskog med inslag av björk. Skogen är olikåldrig och växer på ett
täcke av relativt plan morän. Skogen har en ålder av 75 – 90 år och kan på sikt utvecklas till
ett äldre skogsbestånd med skogliga naturvärden. Död ved finns i viss omfattning.
Markvegetationen är trivial, tämligen ensartad med stora mängder blåbärsris.
Exempel på arter: Tall, gran, rönn, blåslav, vanlig smörblomma, veketåg, blåbär, lingon,
skogsbjörnmossa, harstarr.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505560 Y1572117 → SO
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Nummer: 8-22
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-14

Naturvård 4 Friluftsliv 2

X6505536 Y1572037
KARTA: 16

Motiv: Vissa genomsnittliga naturvärden kopplade till skogsbeståndet. Området utnyttjas
intensivt av ortens friluftsliv.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Olikåldrig tallskog på moränmark, bitvis med berg i dagen. Marken
domineras av blåbärsris. Området utnyttjas intensivt av friluftslivet och det finns motionsspår
och stigar överallt.
Exempel på arter: Tall, gran, blåbär, lingon, ängskovall, björk, sälg, kruståtel, vårfryle,
islandslav, renlavar, blåmossa, pillerstarr, kort skägglav, gällav.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505536 Y1572037 → SV
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Nummer: 8-23
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-14

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6505543 Y1571911
KARTA: 15 + 16

Motiv: Rester av strandängsflora. Ett motionsspår finns i norra delen.
Naturtyp: Strandäng med albård
Dominerande trädslag: Klibbal
Naturbeskrivning: Vassbevuxen strandäng på västra Jogersö som mot fastmarken är
bevuxen med en remsa av alskog. Markvegetationen domineras av älggräs. Strandängen
mellan alskogen och vassområdet är ännu tämligen öppen, men nu igenväxande med gles vass
och små albuskar.
Exempel på arter: Klibbal, vass, kärrsilja, liten hundstarr, vattenmåra, fackelblomster,
strandmynta, svärdslilja, knägräs, kärrsälting, älggräs, höstfibbla, rörsvingel, plattstarr, gåsört,
kråkvicker.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Slåtter av vegetationen på strandängen, gärna ut till öppet vatten, för att
återställa delar av den förlorade biologiska mångfald som blivit följd av den upphörda
hävden.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505543 Y1571911 → VSV
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Nummer: 8-24
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-14

Naturvård 3 Friluftsliv 2

X6505697 Y1571822
KARTA: 10 + 15 +16

Motiv: Stort sammanhängande, relativt orört skogsområde med inslag av gamla träd och
centralt för ortens friluftsliv.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Mycket stort skogsområde med dominans av tall. Stora delar är
hällmarkstallskog, särskilt i den västra delen, men det förekommer också moränmarker med
inslag av gran. Tallskogen är i regel olikåldrig, artfattig och präglad av den sura
urbergsmoränen. Tallarna är av varierande ålder, de äldsta träden omkring 100 – 125 år. I de
inre delarna finns ett ökat lövinslag. Stora delar av området utnyttjas av friluftslivet för olika
aktiviteter.
Exempel på arter: Tall, gran, blåbär, lingon, ängskovall, stocklav, klilav, sälg, rönn, björk,
skogsfräken, grenrör, klibbal, kråkbär, blåmossa, renlavar.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: På sikt gallring av uppväxande gran i tallbestånd för att rädda gamla tallar.
Död ved förekommer i sparsam omfattning och det är angeläget att spara död ved utanför
motionsspåren, där sådan uppkommer spontant.
Övriga kommentarer: Oxelösunds viktigaste område för motionsverksamhet.
Fotopunkt: X6505697 Y1571822 → N
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Nummer: 8-25
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-14

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6505979 Y1571925
KARTA: 10 + 16

Motiv: Granskog med örtrikt parti, bland annat blåsippa. Ett väl utnyttjat motionsspår går
genom området.
Naturtyp: Granskog
Dominerande trädslag: Gran
Naturbeskrivning: Grandominerad medelålders granskog på moränsluttning mot havet.
Skogen är i huvudsak olikåldrig och består förutom av gran även av enstaka björk och tall.
Marken är i huvudsak bevuxen med blåbärsris, men även örtrika partier förekommer.
Exempel på arter: Gran, tall, björk, blåsippa, harsyra, skogskovall, silvergran, kransmossa,
vispstarr, vitsippa, blåbär, lingon, hassel, skogssallat, lundgröe, skogsviol, tuvtåtel,
sötkörsbär.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Viss gallring av gran i medeltäta bestånd, till exempel vid angiven koordinat.
Ta även bort all förvildad ädelgran, som inte hör hemma i den svenska skogen!
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505979 Y1571925 → NNO
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Nummer: 8-26
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-14

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6505883 Y1572621
KARTA: 10

Motiv: Sumpskog. Stora aspar. Död ved. Del av ett större friluftsområde.
Naturtyp: Sumpskog
Dominerande trädslag: Björk
Naturbeskrivning: Fuktstråk med stora aspar och en del död ved. Stråket går i NO-SVriktning fram till X6505898 – Y1572661. Björk dominerar i trädskiktet och på marken är det
fuktigt med en del vitmossor och starr.
Exempel på arter: Glasbjörk, asp, blåsstarr, liten hundstarr, björnmossa, spärrvitmossa,
majbräken, skogsbräken, kransmossa, stor tujamossa, blåbär, lingon, räffelmossa, tuvtåtel.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga skötselåtgärder föreslås. Det är dock väsentligt att vid eventuella
åtgärder spara de stora asparna och all död grov ved.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505883 Y1572621 → NO
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Nummer: 8-27
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-14

Naturvård 4 Friluftsliv 2

X6505594 Y1572627
KARTA: 16

Motiv: Delvis örtrik flora på slitna ytor, ängshäll. Campingplats.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Campingplats, väl utnyttjad, på gräsplan som klipps. Området är helt
exploaterat. I nordvästra delen finns en liten kulle med torrängsvegetation.
Exempel på arter: Tuvknavel, vårarv, rödklint, gråfibbla, harklöver, stor femfingerört,
gulmåra, backtrav, brudbröd, äkta johannesört, getrams, styvmorsviol, stinknäva, vårbrodd,
bergkorsört, skogsklöver, jordklöver.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Fortsatt grässkötsel.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505594 Y1572627 → SSO
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Nummer: 8-28
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-18

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6505277 Y1572636
KARTA: 16

Motiv: Gammal tall, fin utsikt.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Ett mycket litet tallbestånd, som bildar en liten remsa mellan en skogsväg
och en brant trappa mot vägen i väster. En tall är hundraårig, de övriga yngre. En liten stig går
fram till en punkt, varifrån man har en fin utsikt över havet. Från denna punkt leder en privat
trappa ned mot vägen i väster.
Exempel på arter: Tall, kruståtel, gran, blåbär, lingon, ek, rönn, stensöta.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga föreslagna åtgärder.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6505277 Y1572636 → OSO
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Nummer: 8-29
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-14

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6505192 Y1572515
KARTA: 16

Motiv: Väl hävdad, artrik strandäng. Området har betydelse som ett positivt inslag i
landskapsbilden på Jogersö.
Naturtyp: Strandäng
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Mot Trappviken i direkt anslutning till Nötuddsvägen finns en väl
bevarad, artrik havsstrandäng som årligen slåttras av Jogersö samfällighet. Växtligheten är
intressant med arter som strandrödtoppa, kustarun, dvärgarun, gulkämpar, vildlin, madrör och
liten ärtstarr. På strandängen, i de torrare partierna, finns rikligt med gräshoppor.
Exempel på arter: Se ovan
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Samfälligheten sköter slåtterängen årligen på ett mycket föredömligt sätt.
Övriga kommentarer: Området hör till Jogersö samfällighet
Fotopunkt: X6505192 Y1572515 → N
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Nummer: 8-30
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-14

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6505166 Y1572511
KARTA: 16

Motiv: Strandskog med omväxlande vegetation. Sumpskogen nyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyp: Fuktig blandskog
Dominerande trädslag: Klibbal
Naturbeskrivning: Mot en havsvik i väster sluttar marken från bergen i söder. I sluttningen
växer en blandskog med tall, gran och björk samt en ört-gräsrik vegetation med bland annat
blåsippa, som är en relativt ovanlig art i kommunen. Mot viken växer en 40-årig alskog med
inslag av björk. Marken är täckt av gräs och högörter. Nära albeståndet finns ett par
grovstammiga, högväxta tallar och en del nyponbuskar. Strandskogen är viktig att bevara då
den reglerar vattenflödet till och från havsviken. Här finns också en del död ved, viktig för
svampar och många insekter.
Exempel på arter: Jättestarr, humleblomster x nejlikrot, blåsippa, klibbal, hässlebrodd,
skogsek, ormbunkar.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga föreslagna åtgärder.
Övriga kommentarer: Området hör till Jogersö samfällighet
Fotopunkt: X6505166 Y1572511 → V
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Nummer: 8-31
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-14

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6505168 Y1572444
KARTA: 16

Motiv: Blandskog med rasbrant. Bryggor, strandstig.
Naturtyp: Blandskog
Dominerande trädslag: Björk, gran
Naturbeskrivning: Nordexponerad, vertikal bergbrant beskuggad av gran och björk.
Nedanför en moränslänt som leder ned mot havsstranden. Nedanför berget ligger högar av
silikatblock vilka sprängts loss av isen. Längre österut finns en buskmark med ek, rönn och
ormbunkar. Vid X6505188 Y1572360 en trestammig, imponerande stor klibbal med
diametern 1,5 meter.
Exempel på arter: Björk, gran, svart trolldruva, nordbräken, ekbräken, klibbticka, harsyra,
kransmossa, måbär, råttsvansmossa, skogsnarv, stor kvastmossa, stenbräken, mjöllav,
läkevänderot, skogsbräken, ekorrbär, olvon.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Även om det är mycket slyskog i sluttningen föreslås inga åtgärder. Det är
stort arbete och resurserna behövs bättre på andra håll, där naturvärdena är högre.
Övriga kommentarer: Området hör till Jogersö samfällighet
Fotopunkt: X6505168 Y1572444 → S

187

Nummer: 8-32
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-18

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6504719 Y1572569
KARTA: 16

Motiv: Lövrik dalgång, värdefull lövskogsoas i en barrskogsdominerad del av Jogersö.
Naturtyp: Lövskog
Dominerande trädslag: Björk, klibbal, asp
Naturbeskrivning: Lövskog med dominerande al och björk, i kanterna tallar med mycket
ormbunkar och gräs. I området finns en hel del död ved, särskilt björk. Området utgörs av en
dalgång som leder ned mot en havsvik. I norr mot Uvberget en vertikal silikatbrant med
mager kryptogamflora. Här växer istället stora, gamla tallar. I övre delen mot vägen och cirka
15 meter in var skogen tidigare nedhuggen och marken omgrävd för VA-ledning. Idag ser
man nästan inga spår av detta ingrepp.
Exempel på arter: Lundbräken, majbräken, skogsbräken, harsyra, tuvtåtel, smultron,
skogsviol., skogsnarv, stinknäva, röda vinbär, kransmossa, klibbal, glasbjörk, tall, skogssallat,
stensöta, vårfryle, lundgröe, mjöllav.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder för närvarande. Viktigt att vid eventuella åtgärder spara död
ved.
Övriga kommentarer: Området hör till Jogersö samfällighet
Fotopunkt: X6504719 Y1572569 → SO
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Nummer: 8-33
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-18

Naturvård 2 Friluftsliv 4

X6504673 Y1572638
KARTA: 16

Motiv: Mycket gammal hällmarkstallskog. Liten stig på berget, fin utsikt över havet.
Naturtyp: Hällmarkstallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Uvberget utgör ett magnifikt naturområde med orörd, olikåldrig gles
tallskog på berg. De äldsta träden är förmodligen 150 – 200 år gamla. Berget har en säregen
ytstruktur, liksom söndersprucken horisontellt.
Exempel på arter: Tall, renlavar, hedlav, tuschlav, bergsyra, ljung, färglav, blåmossa,
stocklav, svart sköldlav, klilav, vinterlav, mjöllav, vedlav, näverlav, strumamossa, letlav, kort
skägglav, rönn, hällkvastmossa.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslagna. Skogen bör förbli orörd.
Övriga kommentarer: Området hör till Jogersö samfällighet
Fotopunkt: X6504673 Y1572638 → NV
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Nummer: 8-34
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-18

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6504898 Y1572504
KARTA: 16

Motiv: Lövrik miljö med artrik flora. Området utnyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyp: Lövskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Fuktig lövskog med björk, al och mängder av skogsfräken. Området
utgör en liten sänka med sumpskog och är ett fint inslag i den i övrigt barrskogsdominerande
naturen på Jogersö.
Exempel på arter: Klibbal, glasbjörk, häckoxbär, skogsfräken, tuvtåtel, Sphagnum palustre,
skogsstjärna, kransmossa, svarta vinbär, skogsbräken, stor tujamossa, harsyra, majbräken,
humleblomster, ekbräken, vattenmåra.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: En del gran bör huggas bort för att behålla den lövrika miljön.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6504898 Y1572504 → SO
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Nummer: 8-35
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-18

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6504892 Y1572342
KARTA: 16

Motiv: Gammal tallskog. Området utnyttjas av de närboende.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Bestånd av gammal tallskog omgivet av bebyggelse och små vägar/stigar.
Markvegetationen är av ristyp. En del död ved förekommer.
Exempel på arter: Tall, kråkbär, blåbär, lingon, skvattram, tallvitmossa, klilav.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Området lämnas utan åtgärder.
Övriga kommentarer: Tillhör Jogersö samfällighet.
Fotopunkt: X6504892 Y1572342 → SSV
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Nummer: 8-36
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-18

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6504892 Y1572342
KARTA: 16

Motiv: Omväxlande skärgårdsnatur, visst fågelliv i viken. Området har viss betydelse för de
närboendes miljö.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Området utgörs i norra delen av en bergknalle bevuxen med tall och
björk. Berg med renlavar går i dagen. Tallen är medelålders. Mot viken i väster finns en tunn
gräsbård som klipps regelbundet. I viken är det grunt vatten där födosökande fåglar håller till.
Exempel på arter: Tall, renlavar, vass, gåsört.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Gräsmarken sköts genom klippning. Ingen åtgärd föreslås i tallbeståndet.
Övriga kommentarer: Tillhör Jogersö samfällighet.
Fotopunkt: Ej angiven.
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Nummer: 8-37
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-18

Naturvård 2 Friluftsliv 5

X6504537 Y1572485
KARTA: 16

Motiv: Gammal tallskog med tallticka. Speciell bergsformation. Området utnyttjas inte för
friluftsliv.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Säregen bergsformation med tre parallella urbergsryggar med tvärbranta
sidor. Hela backen bevuxen med gammal tallskog med förekomst av tallticka på flera av
träden. De äldsta träden sannolikt av en ålder av 150 – 200 år. Ingår i ett större, mycket
skyddsvärt tallbestånd på södra Jogersö.
Exempel på arter: Tall, tallticka, stensöta, kruståtel, blåbär, lingon, rönn, ljung, blåmossa.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Grova, gamla tallar är på väg att få konkurrens av uppväxande gran och
björk. Läget är inte akut, men på sikt kan en viss frihuggning av de gamla tallarna behövas.
Övriga kommentarer: Tillhör Jogersö samfällighet.
Fotopunkt: X6504537 Y1572485 → SSV
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Nummer: 8-38
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-18

Naturvård 2 Friluftsliv 3

X6504509 Y1572491
KARTA: 16

Motiv: Gammal tallskog med tallticka. Många utnyttjar den fina strandpromenaden för fina
naturupplevelser i genuin skärgårdsmiljö.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Kusttallskog med 100 – 200-åriga tallar omväxlande med små berghällar
mot havet. Området ingår i Nötuddens skyddsvärda kusttallskog och utgör ett av kommunens
finaste objekt av detta slag.
Exempel på arter: Tall, tallticka, blåmossa, kartlav, gällav, kruståtel, ljung, renlavar,
mjöllav, klilav, näverlav, rörflen, fackelblomster.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: En yngre tallgeneration spirar upp under de gamla tallarna och på sikt kan en
viss gallring av ung tall ske. Skötseln sker genom Jogersö samfällighet, som föredömligt
värnar om de höga naturvärdena inom samfälligheten.
Övriga kommentarer: Tillhör Jogersö samfällighet.
Fotopunkt: X6504509 Y1572491 → Ö
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Nummer: 8-39
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-18

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6505259 Y1572702
KARTA: 16

Motiv: Fin hällmarkstallskog med inslag av gamla träd. Några stigar finns som visar att
området utnyttjas extensivt av de närboende.
Naturtyp: Hällmarkstallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Bergig tallskog i närheten av bebyggelsen med renlavsklädda hällar, där
det förutom renlavar växer bergsyra och smalbladiga gräs. Tallskogen är olikåldrig med inslag
av äldre träd, som sannolikt är minst 150 år gamla.
Exempel på arter: Tall, Usnea hirta, gällav, renlavar, kruståtel, blåmossa, kartlav, blåbär,
lingon, enbjörnmossa, stensöta, vårtbjörk, bergsyra.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås.
Övriga kommentarer: Tillhör Jogersö samfällighet.
Fotopunkt: X6505259 Y1572702 → NNO
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Nummer: 9-01
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-24

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6507460 Y1572111
Karta: 4

Motiv: Ekbestånd med örtrik flora. Viktig för vägmiljön. Cykelväg.
Naturtyp: Ekbacke
Dominerande trädslag: Ek, björk
Naturbeskrivning: Strax norr om Nyponvägen finns en liten ekbacke med inslag av björk
och en del lövsly samt måbär. Rik förekomst av vitsippa.
Exempel på arter: Ek, vårtbjörk, vitsippa, vispstarr, lundgröe, måbär, frätskinn, raggskinn,
slånlav, skrynkellav, vägglav, eknästing, gökärt.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Frihuggning av uppväxande ekar, röjning av sly, dock senast 2025.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507460 Y1572111 → O
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Nummer: 9-02
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-24

Naturvård 5 Friluftsliv 4

X6507527 Y1571982
Karta: 4

Motiv: Inga påvisade naturvärden. Gräsplätt av viss betydelse för förbipasserande.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Vid Nyponvägen nära Sundsvägen finns en liten gräsmark med ett
centralt busksnår. I gräsmattan finns fläckar med annuell örtvegetation.
Exempel på arter: Revfingerört, ek, vitsippa, majsmörblomma, rödsvingel, fårsvingel,
vårarv, backtrav, nagelört, murgrönsveronika, dvärgvårlök, lomme, löktrav.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Fortsatt gräsklippning,
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507527 Y1571982 → N

197

Nummer: 9-03
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-24

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6507425 Y1571958
Karta: 4

Motiv: Skogsdunge med visst intresse för fågellivet, då de täta snåren erbjuder visst skydd.
Helt ointressant för friluftsliv.
Naturtyp: Tall-björkdunge
Dominerande trädslag: Vårtbjörk, tall
Naturbeskrivning: Mitt i en större gräsmark ligger denna tall-björkdunge, vilken är omgiven
av täta buskbryn. I fältskiktet finns en del gräs, annars ligger marken i den skuggiga miljön
helt bar.
Exempel på arter: Tall, vårtbjörk, måbär, parkolvon, skogstry, rönn, armenisk pärlhyacint,
vårkrage, vitsippa, stjärnlav, gällav, slånlav, mångfruktig vägglav, lundgröe.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Det finns förvisso ett behov av gallring och röjning i den täta skogsbacken,
men miljön har visst intresse för fågellivet och till viss del även för insekter och därför inte
högt prioriterad för skötsel.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507425 Y1571958 → N
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Nummer: 9-04
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-24

Naturvård 5 Friluftsliv 3

X6507354 Y1571962
Karta: 10

Motiv: Gräsyta med få naturvärden. Större gräsplan med cykelvägar lämplig för aktiviteter.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Stor, välklippt gräsyta, delvis sliten, omgiven av vägar och genomdragen
av ett par cykelstråk. Gräsmarken består i huvudsak av insått gräs. I västra delen finns några
stora sälgar, viktiga att ha kvar som nektarbord för tidigflygande pollinatörer.
Exempel på arter: Vitgröe, hönsarv, fältveronika, rödsvingel, grässtjärnblomma.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Kontinuerlig klippning.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507354 Y1571962 → SSO
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Nummer: 9-05
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-24

Naturvård 4 Friluftsliv 2

X6507231 Y1572078
Karta: 10

Motiv: Sällsynt veronika. Lekområde av väsentlig betydelse för de närboende.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Vårtbjörk
Naturbeskrivning: Kullig gräsmark med tillförd jord, formad som en vall, ovanpå vilken det
finns en boulebana. På gräsmattan finns fotbollsmål. Längs vallen åt sydväst står en rad ekar
och björkar. På nakna jordfläckar en delvis intressant flora av annueller, bland annat den
sällsynta arten luddveronika.
Exempel på arter: Vitklöver, vitgröe, svalört, sommargyllen, röllika, ängssyra, bergbräsma,
sandnarv, nagelört, brännmossa, harkål, luddveronika, löktrav, backtrav, renfana,
femfingerört.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Kontinuerlig klippning.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507231 Y1572078 → NV
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Nummer: 9-06
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-24

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6507150 Y1572041
Karta: 10

Motiv: Björkskog med artrik vegetation. Ett par stigar finns i området.
Naturtyp: Björkskog
Dominerande trädslag: Vårtbjörk
Naturbeskrivning: I västra delen en f.d. björkhage med örtrik, näringskrävande vegetation.
Här finns flera gamla, grova björkar samt kirskål i stor mängd. I den östra delen en bergknalle
omgiven av blandskog av ek, asp, tall, gran och lönn.
Exempel på arter: Asp, vårtbjörk, måbär, fläder, lönn, häckberberis, vitsippa, kirskål,
björkhäxkvast, sprängticka, fnöskticka, björkticka, vitplister, löktrav, på berg: styvmorsviol,
stinknäva, kärleksört, enbjörnmossa, bergsyra, mandelblomma, skelört, backtrav, gökärt,
stjärnlav, hjälmrosettlav.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Slyröjning bör ske på sikt, dock senast 2030.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507150 Y1572041 → Ö
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Nummer: 9-07
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-24

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6507096 Y1572298
Karta: 10

Motiv: Medelålders ekar som kan utveckla höga naturvärden. Flera promenadstigar i skogen,
lekplats för barn, cykelväg.
Naturtyp: Ek-tallskog
Dominerande trädslag: Ek, tall
Naturbeskrivning: Blandskog med ek och tall på en bergkulle i en större gräsmark.
Vegetationen är örtrik men bara vanliga arter. Berghällar med lav-örtrik flora och mattor med
vitsippor nedanför kullen. Backen är ett fint inslag i stadsbilden.
Exempel på arter: Styvmorsviol, vitsippa, vintergröna, tall, ek, rönn, äkta kaprifol,
fårsvingel, stinknäva, eknästing, frätskinn.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Vissa ekar behöver huggas fram för att utveckla vida kronor. Detta gäller
särskilt i södra delen.
Övriga kommentarer: Husgrund finns.
Fotopunkt: X6507096 Y1572298 → NNÖ
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Nummer: 9-08
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-24

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6507191 Y1572402
Karta: 4 + 10

Motiv: Fina ekar och aspar av betydelse för fågellivet och för biologisk mångfald generellt i
framtiden. Skogsbacke av betydelse för skolan.
Naturtyp: Lövdominerad blandskog
Dominerande trädslag: Ek, asp, tall
Naturbeskrivning: Lövdominerad blandskog med tallar och ett slyskikt av ek, rönn och asp.
Åt sydväst en tät aspklon mot cykelvägen. Ovanför, mot bebyggelsen, en liten bergknalle.
Mitt för skolan står ett antal fina ekar och aspar.
Exempel på arter: Ek, björk, rönn, asp, tall, asp, vitsippa, blåbär, lingon, rönn, flarnlav,
kruståtel, asplav, gökärt, örnbräken, aspkantlav, vårplätt, skrynkellav.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Gallring bör ske i den täta aspklonen för att utveckla några större aspar som
kan bli gamla och bidra till den biologiska mångfalden.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507191 Y1572402 → SV
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Nummer: 9-09
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-24

Naturvård 5 Friluftsliv 3

X6507179 Y1572417
Karta: 4 + 10

Motiv: Inga påvisade naturvärden. Gräsmark nära en skola av betydelse för lek och andra
aktiviteter. Cykelväg.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Gräsmark längs en cykelväg bort mot en skola. Gräsmarken är klippt och
består av gräs från tidigare insådd. I gräsmarken finns några solitära tallar och björkar.
Exempel på arter: Tall, björk, röllika, vitsippa, nagelört, rödsvingel, femfingerört,
fältveronika, groblad, gråbo, hundäxing.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Fortsatt klippning.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507179 Y1572417 → NO
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Nummer: 9-10
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-24

Naturvård 3 Friluftsliv 3

X6507332 Y1572503
Karta: 4

Motiv: Gamla sälgar, rätt stort inslag av död ved. Potentiell betydelse som studieobjekt för
skolan som ligger alldeles intill.
Naturtyp: Triviallövskog
Dominerande trädslag: Björk
Naturbeskrivning: Örtrik triviallövskog på småkuperad mark, mest moränjordar på frisk
mark men med fuktiga sänkor. Nära skolan en gammal sälg viktig för tidigpollinerande
insekter samt ett vackert lövbestånd i bebyggelsen nära skolan. Död ved finns i form av grova
sälg- och tallågor.
Exempel på arter: Tall, sälg, björk, rönn, ek, klibbal, stor tujamossa, lundgröe, vitsippa,
tuvtåtel, veketåg, björkdyna, blåbär, vårfryle, lingon, räffelmossa, liten räffelmossa, vispstarr,
kransmossa, smultron, blåmes, koltrast, nötväcka.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Slyröjning bör utföras i beståndet. Död ved finns i viss omfattning och det är
viktigt att spara denna för att gynna den biologiska mångfalden av arter knutna till dött
vedsubstrat.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507332 Y1572503 → NV
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Nummer: 9-11
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-24

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6506958 Y1572335
Karta: 10

Motiv: En hundraårig ek samt en hel del medelålders ekar. Visst utnyttjande för promenader.
Naturtyp: Blandskog
Dominerande trädslag: Björk, ek, tall
Naturbeskrivning: I västra delen blandskog med sälg och ek och mycket vitsippor. Längre åt
öster växer det blandskog med björk, tall och ek. Även i norra delen finns medelålders ekar
med en markvegetation av gräs och vitsippor.
Exempel på arter: Ek, rönn, tall, asp, en, vårtbjörk, vitsippa, piprör, blåbär, lingon,
tosteblåvinge, smultron, vispstarr, gökärt, gulmjöl, grön spiklav, frätskinn, eknästing,
gråskinn.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Slyröjning bör utföras i beståndet. Friställning av medelålders ekar, bör
utföras senast 2025.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506958 Y1572335 → S
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Nummer: 9-12
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-24

Naturvård 4 Friluftsliv 2

X6506817 Y1572530
Karta: 10

Motiv: Medelålders ekar, gamla sälgar. Skog nära skolan, väl utnyttjad och viktigt område för
naturstudier och lek.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Bergig, medelålders, 75 - 90 årig tallskog i södra delen. Större delen
består av lavklädda berghällar och ljungmattor. Det finns mycket järnmalm i berget, vilket
indikeras av rostskivlav, som finns på många platser i området. Mot parkeringsplatsen nära
skolan finns några medelålders ekar. Vid X6507095 Y1572591 finns ett fint bestånd av
gamla sälgar samt några gamla sälglågor.
Exempel på arter: Tall, ek, en, rönn, bergsyra, bergraggmossa, rostskivlav, stensöta,
hårbjörnmossa, grönsnabbvinge, ljung, spärroxbär, vårspärgel, styvmorsviol, tuschlav,
citronfjäril, stor svävfluga.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: På sikt gallring av äldre tallar. Spara gamla sälgar och död ved av tall och
sälg.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506817 Y1572530 → OSO
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Nummer: 9-13
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-24

Naturvård 3 Friluftsliv 3

X6507071 Y1572259
Karta: 10

Motiv: Blandskog med grov död ved. En stig går genom området, vilket visar att skogen
nyttjas för promenader.
Naturtyp: Blandskog
Dominerande trädslag: Tall, gran, sälg, björk, asp.
Naturbeskrivning: Böljande moränmark med blandskog och en örtrik flora. Rikt med lövsly.
Rik förekomst av förvildad praktgulplister. Död ved förekommer allmänt, bland annat grova
lågor av tall och sälg.
Exempel på arter: Praktgulplister, vitsippa, blåbär, lingon, lundgröe, stocklav, veketåg,
majsmörblomma, backtujamossa, på sälg tegelticka, eldticka, vägglav.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Röjning i täta slybestånd för att skapa en för natur och friluftsliv mer attraktiv
skog.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507071 Y1572259 → S
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Nummer: 9-14
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-24

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6507167 Y1572688
Karta: 10

Motiv: Gammalt tallbestånd. Del av skog av intresse för skolan.
Naturtyp: Tall-björkskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Tall-björkskog på rismark. En del av tallarna är ganska gamla och på väg
att utveckla naturvärden. Tallskogen är under igenväxning av björk och lövsly.
Exempel på arter: Tall, rönn, vårtbjörk, blåbär, lingon, vårfryle, ek, asp, sälg, harsyra.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Det gamla tallbestånd är i behov av röjning av yngre träd som riskerar att
växa upp i kronorna och hindra tallarnas tillväxt.,
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507167 Y1572688 → N
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Nummer: 9-15
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-24

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6507280 Y1572624
Karta: 4

Motiv: Bryn med låga naturvärden och utan intresse för friluftslivet.
Naturtyp: Brynlövskog
Dominerande trädslag: Björk, sälg
Naturbeskrivning: Igenväxande lövbryn med björk och sälg, mest i slyformat. Intill går en
cykelväg.
Exempel på arter: Vårtbjörk, sälg, ek, spärroxbär, vitsippa, hallon, körsbär, tuvtåtel,
lundgröe, vårfryle, smultron, blåbär, nejlikrot.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: På sikt intressant att skapa ett lövskogsbryn med äldre sälgar och björkar. För
att åstadkomma detta bör gallring av lövbrynet ske, dock senast 2022.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507280 Y1572624 → SO
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Nummer: 9-16
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-24

Naturvård 5 Friluftsliv 3

X6507233 Y1572672
Karta: 4 + 10

Motiv: Inga högre naturvärden påvisade. Fotbollsplan.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Gräsplan och fotbollsplan intill en skola. Mot skogen i brynet en del asp
och sälg.
Exempel på arter: Röllika, palsternacka, höstfibbla.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga förslag.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507233 Y1572672 → SO
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Nummer: 9-17
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-24

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6507145 Y1572797
Karta: 10

Motiv: Medelålders ekar, lövdal. Cykelväg.
Naturtyp: Blandskog
Dominerande trädslag: Björk, tall, ek
Naturbeskrivning: Lövrik dalgång i grund sänka med fuktigt centralparti. Det finns träd och
sly i alla åldrar. Flera ekar är utsatta för beskuggning av kringväxande träd. Vegetationen är
örtrik.
Exempel på arter: Ek, björk, tall, rönn, vitsippa, lundgröe, hallon, nejlikrot, träjon,
skogsbräken, blåbär, smultron, älggräs, veketåg.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Stort behov av slyröjning. Dessutom är flera ekar utsatta för beskuggning och
bör frihuggas.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507145 Y1572797 → OSO
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Nummer: 9-18
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-29

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6507264 Y1572758
Karta: 4 + 10

Motiv: Tämligen gammal tallskog. Cykelväg, promenadstig.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: I södra delen av området mellan Peterslundsskolan och Sköldvägen ligger
en liten bergshöjd med tallskog. Längre norrut är marken också bevuxen med tall men med
visst lövinslag samt sly av rönn. Tallskogen fortsätter i östlig riktning ovanför husen. En stig
genom området visar sig att den används för bl.a. skogspromenader.
Exempel på arter: Ek, rönn, tall, gran, ljung, vitsippa, skogsviol, blåbär, lingon, vårfryle,
klilav, sälg, räffelmossa, ringduva, talgoxe, koltrast, rostfläckig nållav, stenmurkla.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: På längre sikt röjning kring de medelålders ekarna.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507264 Y1572758 → N

213

Nummer: 9-19
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-29

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6507125 Y1573168
Karta: 11

Motiv: Några äldre ekar av betydelse för biologisk mångfald. Området nyttjas ej för
friluftsliv. En cykelväg tangerar.
Naturtyp: Tallbacke, lövrika bryn
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: I norra Sunda-området ligger denna tallbacke med litet berghällar på
toppen och där också en hel del enbuskar. De äldsta tallarna bedöms vara omkring 80 – 100
år. I södra resp. norra delen finns ett par medelgrova cirka 50-åriga ekar. Eksly förekommer
allmänt i området.
Exempel på arter: En, tall, bergsyra, renlavar, kärleksört, vitsippa, ljung, flarnlav, rönn,
hallon, granlav, enbjörnmossa, bergbräsma, hassel, smultron, stensöta, sipprost.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög

Skötselförslag: De medelålders ekarna bör frihuggas, senast 2022.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507125 Y1573168 → SO
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Nummer: 9-20
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-29

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6507140 Y1573219
Karta: 11

Motiv: Gräsmark som positivt bidrar till öppet landskap. Gräsmarken ligger nära bebyggelse
och är potentiellt viktig som plats för hundrastning, lek etc.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Klippt gräsmark omgärdad av skogspartier och förmodligen viktig som
spridningskorridor för till exempel insekter.
Exempel på arter: Smörblomma, hundäxing, gräshakmossa, sädesärla.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Fortsatt klippning av gräsytan.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507140 Y1573219→ N
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Nummer: 9-21
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-29

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6506970 Y1573115
Karta: 11

Motiv: Tallskog med enstaka träd äldre än 100 år. Förekomst av tallticka. Flera
promenadstigar, lekplats.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Ung - medelålders, cirka 50 – 75-årig tallskog, med enstaka träd äldre än
hundra år. I ett av dem växer den rödlistade talltickan. I sydost finns ett par torrakor av tall.
Vegetationen är av näringsfattig typ, mest högvuxet blåbärsris och en del lövsly. Terrängen är
växelkuperad, består mest av morän och bara att fåtal berghällar. Enstaka björk uppträder i
beståndet. Skogen utnyttjas som strövskog av de boende i Sunda-området.
Exempel på arter: Tall, blåbär, lingon, tallticka, asp, rönn, ek, kransmossa, vårtbjörk,
valkticka, klyvporing, spärroxbär, äkta kaprifol, ljung, vildkaprifol, tosteblåvinge.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: På sikt slyröjning, senare gallring av tall. Behovet undersöks senast 2030.
Övriga kommentarer: Lekplats i skogen vid ovanstående koordinat.
Fotopunkt: X6506970 Y1573115→ NO
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Nummer: 9-22
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-29

Naturvård 5 Friluftsliv 3

X6507010 Y1573019
Karta: 11

Motiv: Inga naturvärden påvisade, möjligen är de öppna sandytorna attraktiva för insekter.
Område som utnyttjas för lek.
Naturtyp: Gräsmark, ruderatmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Gräsmark med jordhögar som används till lek, troligen bana för
mountainbikes och mopeder
Exempel på arter: Gråbo, knylhavre, fyrkantig johannesört, femfingerört, humlelusern,
vårarv, kanadabinka, röllika, blåeld, backtrav.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga förslag på grund av pågående verksamhet.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507010 Y1573019 → NNO
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Nummer: 9-23
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-29

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6506990 Y1573046
Karta: 11

Motiv: Artrik, omväxlande flora, en hel del död ved. Inget eller mycket sparsamt friluftsliv i
området.
Naturtyp: Triviallövskog
Dominerande trädslag: Björk
Naturbeskrivning: Fuktig triviallövskog nedanför en långsträckt tallbevuxen höjdrygg. Flera
av asparna och björkarna är gamla och det finns även en del död ved i biotopen, till exempel
gamla björklågor. Vegetationen är tämligen artrik och omväxlande.
Exempel på arter: Ek, vårtbjörk, asp, sälg, tuvtåtel, blåbär, lingon, hässlebrodd, kanadensiskt
gullris, röda vinbär, vårstjärna, löktrav, rysk blåstjärna, praktlysing, valkticka, fnöskticka,
frätskinn, eknästing, björkhäxkvast, vägglav, skrynkellav, zonticka, tätskinn.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Sly- och buskröjning bör ske i området, dock senast 2022. Död ved
förekommer en del och bör sparas.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506990 Y1573046 → SSV
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Nummer: 9-24
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-29

Naturvård 3 Friluftsliv 3

X6506881 Y1573032
Karta: 11

Motiv: Artrika berghällar. Berget används även av de närboende.
Naturtyp: Hällmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Plan hällmark med berg i dagen över ett stort område och svackor med
vittringsgrus. I brynen finns en del äldre, buskiga tallar. Hällarna utgör en solexponerad miljö
viktig för lavar, insekter och främst lågväxta, torktåliga örter.
Exempel på arter: Kaklav, tuschlav, kartlav, bergraggmossa, mörkbrun sköldlav,
bergbräsma, styvmorsviol, bergsyra, kärleksört, backtrav, nagelört, ljung, renlavar, vårspärgel,
hårbjörnmossa, sparvnäva, rockentrav, gulmåra, fältveronika, dvärgvårlök, vårarv, vit
fetknopp.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder nödvändiga.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506881 Y1573032 → Ö
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Nummer: 9-25
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-29

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6506933 Y1572816
Karta: 10

Motiv: Barrskog med vissa naturvärden, till exempel fåglar knutna till tallhällmarker. Det
finns en stig genom området vilket visar att det används för promenader.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Medelålders, cirka 40 – 75-årig tallskog på morän, i södra delen mer
bergigt. Söder om cykelvägen uppträder ren hällmarkstallskog. Vegetationen är typisk för
näringsfattig morän med förhärskande ljung och lingon. Det finns en del död ved, mest
tunnare dimensioner.
Exempel på arter: Ek, rönn, tall, björk, gråvide, bergsyra, lingon, blåbär, ljung, kruståtel,
blåmossa, örnbräken, stensöta, bergsyra, räffelmossa.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder nödvändiga.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506933 Y1572816 → SV
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Nummer: 9-26
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-29

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6506927 Y1572716
Karta: 10

Motiv: Tallskog med enstaka gamla tallar. Fina lavhällar. Två cykelvägar i varsin kant av
beståndet.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Fin hällmarkstallskog med renlavar och spridda tallar, de äldsta säkert
mer än 100 år gamla. I svackor växer tallskogen tätare. Vegetationen är risrik med blåbär,
lingon och ljung.
Exempel på arter: Tall, kuddbägarlav, renlavar, islandslav (riklig förekomst),
hårbjörnmossa, vårspärgel, smal islandslav, bergsyra, tuschlav, grå raggmossa, vinterlav,
blåbär, lingon, ljung.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder nödvändiga.
Övriga kommentarer: Området omges överallt av bebyggelse.
Fotopunkt: X6506927 Y1572716 → SSO
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Nummer: 9-27
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-29

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6506951 Y1572734
Karta: 10

Motiv: Ung tallskog utan påvisade naturvärden. Området nyttjas inte av friluftslivet.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Ung, tät medelålders tallskog med glest buskskikt av rönn. Marken är
bevuxen av risväxter, främst blåbärsris.
Exempel på arter: Tall, grönsnabbvinge, tosteblåvinge, rönn, vårtbjörk, blåbär, lingon,
vedlav, flarnlav, stocklav, sälg, vildkaprifol, häckoxbär, måbär.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Gallring av tall för att uppnå en mer attraktiv skog. Gallring bör utföras i mån
av resurser och senast 2030.
Övriga kommentarer: Området omges överallt av bebyggelse.
Fotopunkt: X6506951 Y1572734 → N
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Nummer: 9-28
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-29

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6506754 Y1572887
Karta: 10

Motiv: Hällmark med artrik flora.
Naturtyp: Örtrika berghällar
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Berghällar utmed en väg på dess båda sidor med örtrik flora. Möjligen är
de rester från en tidigare betesmark.
Exempel på arter: Gulmåra, backlök, gråfibbla, fårsvingel, mandelblomma, backtrav,
knölsmörblomma, sandnarv, vårlök, styvmorsviol, sparvnäva, backförgätmigej, bergsyra,
vinterlav, hårbjörnmossa, bockrot, vårarv, fältveronika, bergbräsma, murgrönsveronika.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder bedöms nödvändiga.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506754 Y1572887 → SSV
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Nummer: 9-29
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-29

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6506745 Y1572662
Karta: 10

Motiv: Medelålders ekar till äldre träd. Cykelväg i östra delen. Ett par mindre stigar finns.
Naturtyp: Blandskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Talldominerad blandskog med medelålders tallar och med inslag av ek
och asp. Marken består av morän med en del större block. Särskilt mot vägen i söder finns
några grövre ekar (upp till 100 år) och en stor asp. Vegetationen i området är blandad med
örtrika partier där det växer vitsippa, till mer gräs- och risdominerade.
Exempel på arter: Gökärt, smultron, vitsippa, skogsviol, ängskovall, måbär, gulvial,
skrynkellav, hjälmrosettlav, stjärnlav, mjölig brosklav, sotägg (en slemsvamp) och
klomaskros (cirka 8 kända lokaler i Sörmland).
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Lövsly växer rikligt i området och bör röjas. Ekarna bör övervakas och
konkurrerande vegetation tas bort för att träden ska kunna utveckla sina kronor.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506745 Y1572662 → VNV
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Nummer: 9-30
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-29

Naturvård 5 Friluftsliv 4

X6506850 Y1572680
Karta: 10

Motiv: Svaga naturvärden, dock en del medelgrova tallågor. Området har viss betydelse som
strövskog för de närboende.
Naturtyp: Ung tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Ung talldominerad skog med blåbärsmattor. I norra delen är terrängen
mer höglänt. I buskskiktet finns mest unga rönnar.
Exempel på arter: Tall, rönn, spärroxbär, ljung, ek, kruståtel, lingon, blåbär.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder är föreslagna.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506850 Y1572680 → N
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Nummer: 9-31
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-29

Naturvård 5 Friluftsliv 4

X6506713 Y1572981
Karta: 10 + 11

Motiv: Inga påvisade naturvärden, stark kulturpåverkan. Cykelväg, promenadstråk.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Klippt gräsmark med från början insådda gräsarter.
Exempel på arter: Åkertistel, vitklöver, röllika, gräshakmossa, höstfibbla, vitgröe.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Fortsatt klippning av gräsmarken.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506713 Y1572981 → V
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Nummer: 9-32
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-29

Naturvård 3 Friluftsliv 3

X6506698 Y1573062
Karta: 11

Motiv: Grov, gammal ek. Området är väl använt av närboende. Cykelväg.
Naturtyp: Bergbacke, gammal ek.
Dominerande trädslag: Ek, sälg
Naturbeskrivning: Intill Sundstigens busshållplats nära Sunda centrum finns en bergknalle
som vid foten har grova tallar och en stor ek. Eken är cirka 3,5 meter i omkrets. Lavfloran på
eken och tallarna är skadad av luftföroreningar. En grov tall konkurrerar med den stora eken.
Exempel på arter: Ek, tall, sälg, krusbär, rönn, backlök, vägglav, vitsippa, fläder,
skrynkellav, röda vinbär, lundgröe.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Svår situation. Ska tallen sparas till nackdel för eken? Eller ska eken sparas
och tallen avverkas? Då stora ekar är en större bristvara än grova tallar, bör den stora tallen
avverkas för att förhindra att eken dör i förtid.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506698 Y1573062 → SV
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Nummer: 9-33
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-29

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6506696 Y1573084
Karta: 11

Motiv: Berghäll med örtrik flora. Cykelväg i närheten. Inget friluftsliv förekommer i övrigt.
Naturtyp: Berghäll
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Långsträckt, i huvudsak trädlös ört-mossrik berghäll längs Sundavägen, i
östra delen med några buskformiga tallar. Rik förekomst av styvmorsviol.
Exempel på arter: Styvmorsviol, kärleksört, ägglav, backlök, fårsvingel, sotmossa, bergsyra,
gulsporre, flikplister, enbjörnmossa, stinknäva, löktrav.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506696 Y1573084 → Ö
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Nummer: 9-34
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-29

Naturvård 5 Friluftsliv 3

X6506735 Y1573078
Karta: 11

Motiv: Gräsmark med låga naturvärden. Cykelväg, lekpark.
Naturtyp: Gräsmatta.
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Klippt gräsmark med ursprung från insått gräsfrö. Gräsmarken är delvis
ianspråktagen som lekplats med gunga och klätterställning.
Exempel på arter: Vägtistel, tuvtåtel, ängskavle, tall, kvickrot, Bellis, röllika, skogsviol.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Fortsatt skötsel av gräsmattan.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506735 Y1573078 → Ö
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Nummer: 9-35
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-29

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6506680 Y1573157
Karta: 11

Motiv: Grova tallar. Området nyttjas ej för friluftsliv.
Naturtyp: Tallskog.
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Ett litet grovstammigt tallbestånd med tallar uppemot 100 – 150 år gamla
på liten gräsmark mellan bebyggelsen och Sundavägen.
Exempel på arter: Tall, en, kruståtel, smultron, tuvtåtel, spärroxbär, vintergröna,
vildkaprifol.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Det mäktiga tallbeståndet bör lämnas utan åtgärd.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506680 Y1573157 → Ö
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Nummer: 9-36
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-29

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6506666 Y1573226
Karta: 11

Motiv: Nära Sunda centrum finns en kultiverad gräsmark utan speciella naturvärden. Området
utnyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyp: Gräsmatta.
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Klippt gräsremsa mellan villaområdena och Sundavägen med oklart syfte.
Artfattig miljö, troligen uppkommen genom insådd av gräsfrö.
Exempel på arter: Tall, en, kruståtel, smultron, tuvtåtel, spärroxbär, vintergröna,
vildkaprifol.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Fortsatt klippning
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506680 Y1573157 → Ö
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Nummer: 10-01
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-20

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6506586 Y1573433
Karta: 11

Motiv: Lövrik biotop. Området utnyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyp: Lövskog
Dominerande trädslag: Asp, björk, ek.
Naturbeskrivning: I en sluttning mot Sundavägen finns en medelålders lövskog med inslag
av tall. I trädskiktet finns främst asp, björk och ek. Mot husen i söder finns en liten bergkant.
Ekarna är mest medelålders, kanske 30 – 50 år, och uppträder främst i västra delen av
området.
Exempel på arter: Ek, snedstreckad ekstyltmal, björk, asp, tall, vitsippa, blodrot, blåbär,
lingon, sälg, örnbräken, gökärt, stensöta, sötkörsbär, skogsbjörnmossa, ask, mjölke,
spärroxbär, vildkaprifol, daggros, häckvicker.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Röjning av lövsly. Läget är inte akut, men bör göras senast 2030. De många
ekarna bör värnas genom gallring, då de redan börjar stå för tätt för att utvecklas till stora träd.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506586 Y1573433 → NV
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Nummer: 10-02
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-20

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6506625 Y1573216
Karta: 11

Motiv: Gräsmatta med örter. Området utnyttjas inte för friluftsliv annat än för genomgång.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Mot Tempo matbutik i Sunda finns en klippt gräsmatta med inslag av
lågväxta örter.
Exempel på arter: Vitklöver, käringtand, vanlig smörblomma, röllika, gräshakmossa.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Kontinuerlig klippning.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506625 Y1573216→ V
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Nummer: 10-03
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-20

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6506621 Y1573127
Karta: 11

Motiv: Örtrik flora i gräsmattor av värde för pollinerande insekter.
Naturtyp: Urban mark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Urban mark, affärsområde med dominerande hårdgjorda ytor. Refugier
med rik örtflora.
Exempel på arter: Käringtand, stormåra, röllika, höstfibbla, skogsklöver, vårarv,
fältveronika, sandnarv, flockfibbla, hönsarv, fårsvingel, vitklöver.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Kontinuerlig klippning av gräsytor.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506621 Y1573127 → VNV
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Nummer: 10-04
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-20

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6506578 Y1573157
Karta: 11

Motiv: Örtrik, mosaikartad natur. Lekområde till förskolan.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Berghällar och moränsänkor till stor del bevuxen med 50 – 100-årig
tallskog. Unga ekar finns här och var. Nära förskolan slitna markfläckar och kojor, som tyder
på att området används för barn.
Exempel på arter: Ek, tall, rönn, vitsippa, vårbrodd, styvmorsviol, rödven, bergsyra,
bergven, harstarr, blodrot, stensöta, ängssyra, blåbär, ängskovall, spärroxbär, stenbär.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Fläckar med ung tall bör gallras ur, likaså bör medelålders ekar gynnas vid
gallring, då många idag står trångt.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506578 Y1573157 → N
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Nummer: 10-05
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-20

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6506600 Y1573169
Karta: 11

Motiv: Lövrik biotop med gammal ek. Området utnyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyp: Ek-tallskog
Dominerande trädslag: Tall, ek
Naturbeskrivning: Ekdominerad blandskog under igenväxning. Igenväxningen orsakas
främst av ungt ek- och aspsly. Vegetationen är örtrik med mycket vitsippor under våren. Vid
X6506600 – Y1573169 en gammal ek med cirka 120 cm i diameter. Eken har dålig vitalitet
på grund av påtaglig stamskada med påföljande röta.
Exempel på arter: Ek, rönn, tall, spärroxbär, vitsippa, sötkörsbär, blåbär, asp, hassel, stenbär,
gulmjöl, vårfryle, hägg, gökärt, lingon.
Skötselbehov: Stort

.Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Backen bör senast 2022 ha röjts på sly och den gamla eken frihuggas, då
solexponerade ekar i alla stadier hyser en väsentligt högre biologisk mångfald. Död ved av ek
ska sparas.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506600 Y1573169 → NO
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Nummer: 10-06
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-20

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6506555 Y1573238
Karta: 11

Motiv: Örtrika hällmarker. Hällar med slitage, kojbyggen mm. Används som lekområde för
barn vid förskolan.
Naturtyp: Hällmarkstallskog, klippäng
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Småkullig hällmark med buskar och mycket glest trädskikt av tall. De
flesta tallarna är unga och medelålders. Bergsyra i mängd färgar hällarna röda.
Exempel på arter: Tall, bergsyra, rödven, vårspärgel, bergven, asp, en, spärroxbär,
styvmorsviol, kärleksört, hönsarv, ljung, rönn, vårtbjörk, enbjörnmossa, sotmossa,
paradisbuske, jättedaggkåpa, vildapel, duvvicker, veketåg, sälg, tjärblomster, tuvknavel,
bergkorsört.
Skötselbehov: Litet

.Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga skötselåtgärder är aktuella.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506555 Y1573238 → SSO
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Nummer: 10-07
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-20

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6506452 Y1573262
Karta: 11

Motiv: Förekomst av stora grova ekar. Området utnyttjas inte av friluftslivet.
Naturtyp: Talldominerad blandskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Blandskog med dominerande tall, rikt med sly och buskar och på marken
en örtrik vegetation. Floran är varierad. Mot cykelvägen finns ett fint skogsbryn med mycket
blodnäva och där innanför en lövbevuxen bergbrant. Längst i öster finns ett stråk med stora,
grova ekar, vilka är vidkroniga med knölig stam, som är upp till 1 meter i diameter.
Exempel på arter: Tall, ek, blodnäva, brudbröd, gökärt, stenbär, vitsippa, sötkörsbär, apel,
gulmåra, gulvial, smalgröe, äkta kaprifol, asp, skogsklöver, strimsporre, plommon. I
lövbranten en del förvildade arter som såpnejlika, spärroxbär, hästkastanj, rosenvial, krusbär
och häckoxbär.
Skötselbehov: Stort

.Prioritet: Hög

Skötselförslag: Många medelålders ekar står trångt och är i behov av gallring och/eller
frihuggning för att de ska kunna nå vuxen ålder. Ung ek står för det mesta av igenväxningen.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506452 Y1573262 → NO
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Nummer: 10-08
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-20

Naturvård 5 Friluftsliv 3

X6506377 Y1573367
Karta: 11

Motiv: Gräsmatta utan påvisade naturvärden. Väl utnyttjad stig i brynet, gräsmattan används
av närboende.
Naturtyp: Gräsmatta
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Torr gräsmatta som kontinuerligt klipps. Brynvegetation i kanterna.
Exempel på arter: Brunört, vitklöver, grässtjärnblomma, käringtand, höstfibbla, röllika,
femfingerört.
Skötselbehov: Visst

.Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Gräsmarken bör klippas regelbundet.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506377 Y1573367→ SSV
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Nummer: 10-09
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-20

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6506540 Y1573545
Karta: 11

Motiv: Örtrik flora på berghällar. Området nyttjas ej för friluftsliv.
Naturtyp: Örtrik klipphäll
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Rosenbeklädd klipphäll nära tomt och med enstaka tallar. Rik,
omväxlande flora av både vilda och förvildade arter.
Exempel på arter: Luddhavre, duv- och sparvvicker, stinknäva, praktgulplister, silverarv,
smalgröe, styvmorsviol, kaukasiskt fetblad, gyllenfetblad, snöbär, harklöver, vit fetknopp,
gräslök.
Skötselbehov: Litet

.Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506540 Y1573545 → N
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Nummer: 10-10
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-20

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6506309 Y1573718
Karta: 11

Motiv: Örtrik gräsmark och skogsbryn. Lekplats för barn vid Ramviksskolan.
Naturtyp: Klippt gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Öppen, relativt plan gräsmatta med lövrikt bryn i söder. Gräsmarken
omges av vägar. Längs vägen norrut en remsa med klippta gräsmattor. Området är till delar en
lekplan.
Exempel på arter: Vildtimotej, femfingerört, bergsyra, humlelusern, ullört, käringtand,
fältveronika, kamomill, vårarv, blåeld, fårsvingel, rödven.
Skötselbehov: Visst

.Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Fortsatt klippning.
Övriga kommentarer: Slitaget positivt för biologiska mångfalden.
Fotopunkt: X6506309 Y1573718 → SV
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Nummer: 10-11
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-20

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6506427 Y1573577
Karta: 11

Motiv: Intressant lövmiljö av betydelse för biologisk mångfald. Mycket extensivt utnyttjat för
friluftsliv, främst av de närboende.
Naturtyp: Lövskog
Dominerande trädslag: Ek, björk
Naturbeskrivning: Igenväxt lövbacke mellan husen och vägen. Lövbacken domineras av
medelålders ek och björk. I norra delen finns en liten berghäll.
Exempel på arter: Ek, vårtbjörk, sälg, spärroxbär, smalgröe, stenbär, gökärt, kärleksört,
rönn, nejlikrot, vitsippa, asp, lundgröe, sötkörsbär, kal nyponros, strimsporre, äkta
johannesört, pimpinellros, apel, skelört, smultron.
Skötselbehov: Litet

.Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inget akut åtgärdsbehov, men på längre sikt kan det vara lämpligt att värna de
åldrande ekarna.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506427 Y1573577 → SSV
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Nummer: 10-12
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-20

Naturvård 5 Friluftsliv 4

X6506308 Y1573489
Karta: 11

Motiv: Inga påvisade naturvärden. Gräsmattan utnyttjas av de närboende som
genomgångsområde.
Naturtyp: Gräsmatta
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Gräsmatta som klipps kontinuerligt. Vegetationen är från början insådd.
Mot villorna i väster har såtts ut en ängsflora med dominerande myskmalva.
Exempel på arter: Grässtjärnblomma, röllika, vitklöver, vanlig smörblomma, majveronika,
revsmörblomma, tuvtåtel, revfingerört, teveronika, ängskavle, kärrkavle, käringtand,
stormåra, fältveronika.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Fortsatt hävd av gräsmarken genom klippning.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506308 Y1573489 → V
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Nummer: 11-01
VÄRDE:

Inventerades: 2018-11-01

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6507905 Y1572841
Karta: 4

Motiv: Ekbestånd med hundraåriga ekar. Rikligt med död ved. Området nyttjas inte för
friluftsliv.
Naturtyp: Lövskog
Dominerande trädslag: Asp, björk, ek, tall, gran
Naturbeskrivning: Lövskog med ung gran. I beståndet finns medelålders, cirka 100-åriga
ekar, som står för tätt. Rikligt med klen död ved. Ett grunt dike går genom skogspartiet i N-Sriktning. I östra delen en del äldre sälgar. Gräs - örtrik vegetation på relativt näringsrik mark.
Exempel på arter: Ek, asp, sötkörsbär, måbär, rönn, lönn, hägg, röda vinbär, svarta vinbär,
gökärt, ängskovall, flädervänderot, nejlikrot, hallon, jordreva, tall, blodkremla,
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Hög

Skötselförslag: I västra delen framgallring av ekar som hotas av omkringstående träd.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: Foto saknas från området. Bilden visar blodkremla, en svamp som växer under
tall i området.
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Nummer: 11-02
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-25

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6507849 Y1572914
Karta: 4

Motiv: Några ekar i öster att bevara. Området nyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyp: Blandskog.
Dominerande trädslag: Tall, asp
Naturbeskrivning: Kuperad terräng med blandskog där det ingår mycket asp. I östra delen
finns fyra medelålders ekar som står för tätt för att utvecklas på ett bra sätt. I södra delen en
berghäll med renlavar och torktåliga mossor.
Exempel på arter: Ek, tall, asp, gran, sälg, rönn, svavelriska, lakritsriska, älggräs, tuvtåtel,
gökärt, blåbär, stenbär, skogsbräken, ängskovall, häckvicker, sötkörsbär (sly).
Skötselbehov: Inget, i öster visst

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Avverkning av 1 - 2 ekar i östra delen för att skapa mer utrymme åt de övriga.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507849 Y1572914 Riktning ej noterad
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Nummer: 11-03
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-25

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6507783 Y1572901
Karta: 4

Motiv: Lövrik sumpskog med vissa värden. Området nyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyp: Lövblandskog, lövkärr.
Dominerande trädslag: Björk, tall
Naturbeskrivning: Området är en lövrik blandskog men med mycket tall. Vid X6507733
Y1572901 ett kärr och ovanför detta mot motorvägen en gräsmark med gles tallskog. Vid
X6507790 Y1572870 ett småvatten med grova björklågor.
Exempel på arter: Björk, sälg, ek, lind, tall, rankstarr, svärdslilja, kråkklöver, gråvide,
strandlysing, skogssäv, häckvicker.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga föreslagna åtgärder. Spara död ved!
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507783 Y1572901 Riktning ej noterad.
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Nummer: 11-04
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-25

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6507631 Y1572957
Karta: 5

Motiv: Enstaka gamla tallar. Området nyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyp: Ung tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Tallplantering med buskformiga ekar. Enstaka tallar, som troligen är
kvarlämnade fröträd, är gamla och troligen äldre än 100 år. Buskskiktet är tätt och består
främst av ek och rönn. Marken är mossrik och även bevuxen med bärris som blåbär och
lingon.
Exempel på arter: Tall, gran, ek, rönn, asp, kruståtel, ljung, vårfryle, stinknäva, ängskovall,
träjon, lundgröe.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: På längre sikt behöver tallskogen gallras.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507631 Y1572957

Riktning ej noterad.
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Nummer: 11-05
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-25

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6507572 Y1573008
Karta: 5

Motiv: Kvävepåverkad skog utan konstaterade högre naturvärden. Området används inte för
friluftsliv.
Naturtyp: Lövskog
Dominerande trädslag: Björk, asp
Naturbeskrivning: Näringsrik lövskog med i huvudsak björk och asp. Alla träd är
förhållandevis unga. Kvävepåverkan är tydligast i NV delen. Marken är tämligen fuktig.
Exempel på arter: Löktrav, mjölke, nejlikrot, hallon, vit sötväppling, stinknäva, krusskräppa,
brännässla, sötkörsbär, rönn, asp, björk.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Gallring av lövskogen på längre sikt.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507631 Y1572957

Riktning ej noterad.
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Nummer: 11-06
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-25

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6508513 Y1572491
Karta: 2

Motiv: Ädellövskog. Området har viss betydelse för friluftslivet som närmiljö.
Naturtyp: Alm - askskog
Dominerande trädslag: Skogsalm, ask
Naturbeskrivning: Ute på Lastudden växer en ganska tät lövskog med förhärskande ask och
alm och med ett tätt bottenskikt av unga askplantor. Båda arterna är nationellt rödlistade, men
är ännu vanliga i Sörmland. Död ved finns om än i sparsam omfattning. Floran är ganska
ordinär trots trädskiktets sammansättning.
Exempel på arter: Parksmultron, skogsalm, ask, sötkörsbär, vårtbjörk, rönn, gökärt, vitsippa,
ädelgran, nejlikrot, smultron, bergslok, stenbär, älggräs, lundgröe.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Ingen skötsel. Den täta lövvegetationen är av intresse för fågellivet.
Förekomst av landmollusker kräver dessutom en fuktig miljö.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6508513 Y1572491

Riktning ej noterad.
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Nummer: 11-07
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-25

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6508463 Y1572416
Karta: 2

Motiv: Ädellövskog. Området saknar betydelse för friluftsliv.
Naturtyp: Blandskog
Dominerande trädslag: Skogsalm, ask
Naturbeskrivning: Blandskog med mest björk, men också tall och särskilt i västra delen ask,
mest som sly. I buskskiktet finns även mycket sötkörsbär. Marken är blockig och på en
kuperad sluttning mot viken finns en lärkdominerad skog, tidigare planterad, med
gräsvegetation. Några av lärkarna är mycket stora och gamla, troligen minst 100 år. Vid
X6508446 Y1572367 finns en stor bok.
Exempel på arter: Parksmultron, skogsalm, ask, sötkörsbär, vårtbjörk, rönn, gökärt, vitsippa,
ädelgran, nejlikrot, smultron, bergslok, stenbär, älggräs, lundgröe.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: På kort sikt föreslås ingen skötsel, men eventuell igenväxning bör
kontrolleras, dock tidigast 2030.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6508463 Y1572416

Riktning ej noterad.
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Nummer: 11-08
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-25

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6508382 Y1572333
Karta: 2

Motiv: Inga påvisade högre naturvärden. Området är inte utnyttjat för friluftsliv.
Naturtyper: Fuktäng
Dominerande trädslag: Björk, klibbal
Naturbeskrivning: Mellan vägen och en havsvik finns en bård av högörtsvegetation och
vass, är det också växer björk- och alsly. Under vägen leder ett djupt avvattningsdike. Intill
fuktängen finns en liten bergknalle (foto nedan).
Exempel på arter: Klibbal, glasbjörk, vass, älggräs.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Stort behov av slyröjning, men värdena är små.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: Notering saknas.
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Nummer: 11-09
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-25

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6508334 Y1572387
Karta: 2

Motiv: Låg bergsrygg och fuktäng med artfattig vegetation. Området saknar betydelse för
friluftsliv.
Naturtyper: Blandskog
Dominerande trädslag: Björk
Naturbeskrivning: Småkuperad brynmiljö med berghällar som har en torrängsvegetation och
blandskogspartier med mycket björk och ett buskskikt av nyponbuskar, enar och rönnar.
Vegetationen är artfattig.
Exempel på arter: Tall, vårtbjörk, rönn, en, sötkörsbär, bok, kärleksört, bergsyra, spärroxbär,
hartsros, rödven, stensöta, stinknäva, blodrot, hagfibblor, vårbrodd, ängskovall.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Visst behov av slyröjning, men värdena är små.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6508334 Y1572387

Riktning ej noterad.
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Nummer: 11-10
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-25

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6508262 Y1572422
Karta: 2

Motiv: Ung, tät lövskog med få naturvärden. Saknar helt betydelse för friluftsliv.
Naturtyper: Lövskog
Dominerande trädslag: Björk, klibbal
Naturbeskrivning: Högörtsfuktäng, vilken vuxit igen med en ung lövskog som domineras av
al och björk. I högörtsvegetationen finns ett stort inslag av vass. Nära sommarstugorna finns
en grupp tallar.
Exempel på arter: Älggräs, vass, tuvtåtel, stinksyska, klibbal, strätta, hundäxing, krypven,
hallon, veketåg, läkevänderot.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Behov av slyröjning, i syfte att återskapa den gamla strandängen. Detta är
visserligen angeläget, men knappast av någon högre prioritet.
Övriga kommentarer: Området genomtväras av ett stängsel.
Fotopunkt: X6508262 Y1572422

Riktning ej noterad.

253

Nummer: 11-11
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-25

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6508312 Y1572349
Karta: 2

Motiv: Mycket sällsynt fibblehybrid. Området saknar värde för friluftsliv.
Naturtyper: Gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Gräsmark med fläckar av öppen jord, sentida påverkan, möjligen tidigare
lastområde. Ogräsfloran är tämligen rik. Mest udda var ett rätt stort bestånd av en korsning
mellan ängsfibbla och gråfibbla (bestämd av Torbjörn Tyler, Lund), i Sverige tidigare endast
funnen på tre platser i Östergötland.
Exempel på arter: Taggsallat, småsporre, ängsfibbla x gråfibbla, äkta johannesört,
pricknattljus, vit sötväppling, åkertistel, humlelusern, berggröe, renfana, stormåra, harklöver,
revfingerört.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslagna.
Övriga kommentarer:
Fotopunkt: X6508312 Y1572349

Riktning ej noterad.

254

Nummer: 11-12
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-25

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6508414 Y1572148
Karta: 2

Motiv: Grov al samt högstubbe av björk. Området har ingen betydelse för friluftslivet.
Naturtyper: Lövridå
Dominerande trädslag: Klibbal, björk
Naturbeskrivning: Lövridå med tät lövbuskvegetation mellan vägen och en gräsmark. I ridån
dominerar al och björk och i buskskiktet finns en del ask, tysklönn och nyponbuskar.
Exempel på arter: Klibbal, ask, tysklönn, rönn, sälg, ädelgran, sötkörsbär, lönn, stinksyska,
mjölke, parksmultron, backlök, hartsros.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Viss buskröjning närmast vägen.
Övriga kommentarer: Fin högstubbe av björk av värde för insekter.
Fotopunkt: X6508312 Y1572349

Riktning ej noterad.

255

Nummer: 11-13
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-25

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6508472 Y1572010
Karta: 1 + 2

Motiv: Vissa naturvärden kopplade till grova träd, artrik träd- och buskvegetation. Området är
helt ointressant för friluftsliv.
Naturtyper: Lövskog
Dominerande trädslag: Björk, tall.
Naturbeskrivning: Tät, igenväxande lövskog med tät buskvegetation nedanför en tomt, i
övrigt blandskog med bland annat en hel del tall. I buskskiktet finns mycket ask,
nyponbuskar, rönn, ek och sötkörsbär. I västra delen står en stor ek samt några större björkar
och granar samt någon enstaka bok. Floran är örtrik, bland annat finns här natt och dag.
Exempel på arter: Småborre, bergdunört, ask, hägg, sötkörsbär, lönn, trubbhagtorn, hassel,
röda vinbär, ädelgran, gran, tall, natt och dag.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Området är i stort bestånd av gallring. Då det finns en del stora träd och några
medelålders ekar i behov av friställning (se foto), skulle en hagmarkskaraktär vid rätt skötsel
kunna skapas.
Övriga kommentarer: Rishögar - tomtdeponi
Fotopunkt: Ej angiven.

256

Nummer: 11-14
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-25

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6508714 Y1572091
Karta: 2

Motiv: Artrik blandskog. Stora rödekar. Puckelkremla är ovanlig. Fina strövstigar.
Naturtyper: Tall-björkskog
Dominerande trädslag: Björk, tall.
Naturbeskrivning: Ljus, öppen tallskog med mycket björk och inslag av skogsek och
förvildad rödek. Rödekarna är påfallande stora, omkring 60 cm i diameter vid X6508705
Y1572120. Skogen är utgallrad och tämligen gles, men mycket lövsly har skjutit upp i
ljusluckorna. I nordvästra delen av området finns en del äldre tallar. I skogspartiet finns flera
stigar, vilket visar att de utnyttjas åtminstone av de närboende.
Exempel på arter: Rödek, skogsek, tall, björk, sötkörsbär, sälg, asp, hägg, bok, gran, blodrot,
lundgröe, stenbär, skogsviol, blåbär, gulvial, mjölke, måbär, lönn, gökärt, ärenpris,
korkmussling, puckelkremla, prickmusseron.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: På sikt behöver skogen gallras på nytt, då risken för slytillväxt är påtaglig.
Igenväxningssituation kontrolleras senast 2030.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: Foto saknas från området. Bilden nedan visar den ovanliga puckelkremlan som
finns under tall i blandskogen.

257

Nummer: 11-15
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-28

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6508640 Y1572053
Karta: 2

Motiv: Örtrik skog. En stig finns som visar att skogen nyttjas av närboende.
Naturtyper: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: I östra delen medelålders tallskog på risrik mark med eksly längre åt
väster. En stig går genom beståndet och utnyttjas främst av närboende.
Exempel på arter: Äggkremla, silkesmusseron, blåbär, lingon, lundgröe, skogsek,
ängskovall, bergslok, bok, vispstarr, gökärt, skogsviol, vaxnavling, surkörsbär,
topptrådskivling.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Tätt lövsly på sina håll, och i mån av resurser kan detta gallras bort i syfte att
skapa mer öppen skogsmiljö.
Övriga kommentarer: Elledning
Fotopunkt: Foto saknas. Bilden visar en av områdets karaktärsarter, ängskovall.

258

Nummer: 11-16
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-28

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6508621 Y1572002
Karta: 1 + 2

Motiv: Gamla träd, örtrik biotop. Området saknar intresse för friluftslivet.
Naturtyper: Lövskog
Dominerande trädslag: Klibbal
Naturbeskrivning: Örtrikt surdrag mellan tomter bevuxet med al och hägg. Stråket är en
viktig miljö för fågellivet, längre västerut är terrängen torrare och här växer istället tall och
björk. I området finns en mycket grov klibbal samt några gamla tallar – samtliga vid
X6508616 Y1571950.
Exempel på arter: Klibbal, hägg, sötkörsbär, ask, lönn, hassel, snöbär, vågig praktmossa,
tall, gran, humleblomster, rörflen, lundgröe, Pholiota gummosa, hässlebrodd, kaprifol,
tysklönn, ädelgran, vildapel.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Tills vidare föreslås inga åtgärder.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: Foto saknas från området, men bilden nedan visar vågig praktmossa, som finns
här och var i området och som dessutom är Sörmlands landskapsmossa.

259

Nummer: 11-17
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-28

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6508505 Y1572492
Karta: 1

Motiv: Mycket låga naturvärden på grund av biotopen. Friluftsliv saknas då området är
svårframkomligt.
Naturtyper: Granplantering
Dominerande trädslag: Gran
Naturbeskrivning: Oröjd, planterad granåker, där även ädelgranar ingår. Marken saknar
totalt fältskikt.
Exempel på arter: Gran, ädelgran.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Röjning enligt skogsekonomiska principer.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: Foto saknas, men bilden visar ungskott av silvergran, Abies alba, som sprider sig
alltmer i vår natur. I området ingår den i skogsplanteringen.

260

Nummer: 11-18
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-28

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6508677 Y1571875
Karta: 1

Motiv: Ung, gles tallskog med få naturvärden. En liten stig går på berget, annars inget
friluftsliv.
Naturtyper: Gles tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Småkullig berglimpa bevuxen med lavar och torktåliga mossor, gles skog
med unga tallar. I buskskiktet finns tall, rönn och ek. Åt norr stupar berget brant. Död ved
saknas i det närmaste.
Exempel på arter: Tall, blåbär, lingon, smultron, ängskovall, räffelmossa, stensöta, gran,
gökärt, styvmorsviol, bergsyra, stensöta, lövbinda, hartsros, skogsbräken.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: Foto saknas, men bilden nedan visar stensöta, som är en karaktärsart i hällbranten
mot norr.

261

Nummer: 11-19
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-28

Naturvård 2 Friluftsliv 4

X6508596 Y1571746
Karta: 1

Motiv: Värdefull ädellövskog med ask och lönn. Området är mycket extensivt utnyttjat av
besökare.
Naturtyper: Ädellövskog
Dominerande trädslag: Ask, skogslönn
Naturbeskrivning: Området utgörs av en gammal naturpark där åtminstone de äldsta träden
kan vara planterade. Genom naturlig föryngring har skogen blivit tätare och antagit karaktären
av en sluten lövlund. Främst i västra delen dominerar ask och skogslönn med flera stora askar.
Här finns i buskskiktet rikligt med plantor av ask och tysklönn. I söder finns ett brett och
grunt dike. Vid Fågelsången en igenvuxen, näringsrik gräsmark. Ädellövskogen fortsätter
även öster om torpet, där även klibbal och stora björkar ingår. Floran är örtrik, men under
sommaren ligger marken bar i skuggan under de stora lövträden.
Exempel på arter: Ask, skogslönn, tysklönn, vårtbjörk, klibbal, nejlikrot, grusstarr, svarta
vinbär, stinksyska, apel, jordreva, plommon, kirskål, hundäxing, tomtskräppa.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Ädellövskogen bör lämnas för fri utveckling och utvecklas till en
lövnaturskog.
Övriga kommentarer: Området redovisades inte i Svedlindhs ädellövskogsinventering 1985.
Fotopunkt: Foto saknas, men bilden nedan visar jordreva – en karaktärsväxt i näringsrika
delar i lövskogen.
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Nummer: 12-01
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-17

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6508239 Y1572033
Karta: 2

Motiv: Äldre tallar, torrakor. Området nyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyper: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Restbiotop mellan motorvägen och en kraftledning. Marken är bevuxen
med ung – medelålders tall, några tallar är dock äldre. Trädskiktet är relativt glest. I
buskskiktet finns en del sly av ek, rönn och tall. Några torrakor finns i området.
Exempel på arter: Tall, ek, rönn, gråvide, ljung, kruståtel, enbjörnmossa, flockfibbla.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Värna äldre tallar och torrakor.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6508239 Y1572033

263

Nummer: 12-02
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-17

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6508223 Y1571980
Karta: 1

Motiv: Kraftigt igenslyad mark i ledningsgata. Området nyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyper: Kraftledningsgata
Dominerande trädslag: Björk
Naturbeskrivning: Kraftledningsgata, igenvuxen med lövsly. I slyhavet finns små fläckar av
gräsmark. I lövslyet ingår mycket björk, sälg och nypon
Exempel på arter: Smalgröe, spetshagtorn, palsternacka, fyrkantig johannesört, parkslide,
rörflen, blåeld, hallon, åkertistel, fjällig bläcksvamp, stenbär, vresros, engelskt rajgräs,
praktlysing, taggsallat, renfana.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Fortsatt röjning av sly i kraftledningsgatan.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6508223 Y1571980

264

Nummer: 12-03
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-17

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6508280 Y1571910
Karta: 1

Motiv: Fin lövbiotop med delvis grova lövträd. Det finns en del död ved. Området
svårtillgängligt och används ej för friluftsliv.
Naturtyper: Lövskog
Dominerande trädslag: Sälg, björk, asp
Naturbeskrivning: Mellan motorvägen och kraftledningen finns en brant moränslänt
bevuxen med sälg, björk och asp. Fältskiktet är av gräs-örttyp. En hel del död ved
förekommer.
Exempel på arter: Skogslönn, ask, gran, gråvide, sälg, vårtbjörk, asp, smörblomma,
rödsvingel, lundgröe.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Lövskogen bör utvecklas fritt, så att naturvärden på sikt utvecklas.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6508280 Y1571910

265

Nummer: 12-04
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-17

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6508282 Y1571714
Karta: 2

Motiv: Örtrik vegetation i kraftledningsgata. Området helt ointressant ur friluftslivets
synvinkel.
Naturtyper: Gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Gräsmark under kraftledningsgata. Vid sidan av gräsmarksytorna
slyskogar av gråvide, nyponbuskar, tall, björk och sälg.
Exempel på arter: Vitblära, fyrkantig johannesört, ängsgröe, äkta johannesört, vildmorot,
gulmåra, blåeld, femfingerört, vit sötväppling, renfana, palsternacka, snöbär, jättedaggkåpa.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Fortsatt slyröjning
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6508282 Y1571714
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Nummer: 12-05
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-17

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6508257 Y1571601
Karta: 1 + 3

Motiv: Ruderatmark av föga värde för naturvård och friluftsliv.
Naturtyper: Upplagsområde
Dominerande trädslag: Björk (1 ex).
Naturbeskrivning: Öppen, plan mark med ett tidigare avskalat markskikt, möjligen använt
som upplagsmark eller dylikt. Flora med ruderatväxter., täcker en yta av cirka 60 x 60 meter,
mot bebyggelsen en buskbård.
Exempel på arter: Gatrödtoppa, kanadabinka, vit sötväppling, pricknattljus, renfana,
kanadensiskt gullris, gulsporre, åkertistel, gråbo, röllika, sommargyllen, bägartrampört,
taggsallat.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslagna.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6508257 Y1571601
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Nummer: 12-06
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-17

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6508310 Y1571716
Karta: 1

Motiv: Tallbestånd med gamla tallar. Förekomst av rödlistad art, tallticka. Området saknar
betydelse för friluftsliv.
Naturtyper: Hällmark
Dominerande trädslag: Ädelgran
Naturbeskrivning: Ädelgranbestånd, intill detta en liten hällmark med några riktigt grova
tallar. På en av dem växer tallticka. Nedanför bergkullen en låga av gran.
Exempel på arter: Tall, tallticka, stensöta, renlavar, ädelgran, stocklav, borstticka,
slätnästing, blåbär, tysklönn, ask, liten rosenkvitten, spärroxbär, vresros – de tre senare har
sannolikt grott på en plats med tidigare dumpat trädgårdsavfall.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Spara den gamla tallen.
Övriga kommentarer: Den grova tallen har en stamskada och basal röta.
Fotopunkt: X6508310 Y1571716

268

Nummer: 12-07
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-17

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6507928 Y1572310
Karta: 4

Motiv: Ekbestånd som på sikt kan utveckla höga värden. Området används inte för friluftsliv.
Naturtyper: Blandskog
Dominerande trädslag: Tall, ek, björk
Naturbeskrivning: På lätt kuperad moränmark växer en medelålders blandskog med tall på
en liten höjdrygg, i övrigt lövdominerade bestånd med ek och björk. I södra delen finns några
medelålders ekar, varav en död samt ett tätt uppslag med ung björk.
Exempel på arter: Tall, björk, ek, blåbär, lingon, pillerstarr, mosstrollsmör, räffelmossa,
renlavar, örtaggsvamp, tallvitmossa, ask, ekriska, hjulbrosking, rättikmusseron.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Friställning av medelålders ekar i den södra delen, senast år 2030.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507928 Y1572310
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Nummer: 12-08
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-17

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6507872 Y1572222
Karta: 4

Motiv: Många äldre träd. Skog nyttjad för bär- och svampplockning.
Naturtyper: Barrskog
Dominerande trädslag: Gran, tall
Naturbeskrivning: Kuperad skogsmark med en f.d. gallrad, olikåldrig barrskog med inslag
av en del lövträd. Mot vägen i söder finns några medelålders, 50 – 75-åriga ekar och en ung,
men olikåldrig lövskog med ungt björksly. I norra delen växer blandskog med tall och ek.
Exempel på arter: Tall, gran, asp (även äldre), ek, en, stensöta, vitfotad aspsopp, aspticka,
vispstarr, violticka, stor blåklocka, brandriska, skogsviol, rosenhallon, stenbär.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslagna. Ekarna i södra delen bör kontrolleras, senast 2030,
så att de inte drabbas av igenväxning av andra träd.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507872 Y1572222

270

Nummer: 12-09
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-17

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6507952 Y1572175
Karta: 4

Motiv: Gammal tall-ekskog med träd troligen mellan 100 och 150 år. Några stigar finns,
troligen utnyttjade av närboende.
Naturtyper: Tall-ekskog
Dominerande trädslag: Tall, ek
Naturbeskrivning: Flack moränmark bevuxen med tall och ek. Flera av tallarna bedöms vara
100 – 150 år gamla. Ekarna är medelålders. Fältskiktet är av blåbärstyp. Det finns gott om sly
i skogspartiet, mest rönn, björk och ek.
Exempel på arter: Tall, skogsek, rönn, björk, blåbär, ask, smultron, lönn, harsyra, sötkörsbär
och praktgulplister.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: På sikt, dock senast 2030, bör igenväxningen kontrolleras så att inte träd
växer upp i tallarnas och ekarnas kronor.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507952 Y1572175
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Nummer: 12-10
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-17

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6508008 Y1572160
Karta: 2

Motiv: Rikligt med död ved av betydelse för många kryptogamer och insekter. Visst
utnyttjande av friluftsliv (stig).
Naturtyper: Aspskog
Dominerande trädslag: Asp
Naturbeskrivning: Aspskog med medelålders aspar samt en yngre lövgeneration med
mycket asksly. I området finns några små bergknallar. Längre åt NV ett bestånd av yngre
lövskog. En knotig ek finns i brynet längst i norr. I området förekommer rikligt med död ved,
både av grövre och tunnare dimensioner, vilket är värdefullt för den biologiska mångfalden.
Vid X6508079 Y1572184, nära vägen, finns en stor, livskraftig ask, möjligen ett gammalt
vårdträd.
Exempel på arter: Asp, ask, ek, rönn, vildapel, lönn, sälg, svavelticka, filtlav, sälgticka,
vinbergssnäcka, svavelgul slöjskivling, vågig praktmossa, eldticka, palmmossa.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Lövslyet är bitvis tätt, vilket på sikt ger en djungelliknande biotop. Ungt
lövsly bör gallras, senast 2022. Asken vid vägen sparas vid alla framtida åtgärder.
Övriga kommentarer: Rester av en gammal, nu uttorkad källa vid X6508099 Y1572092.
Fotopunkt: X6508008 Y1572160
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Nummer: 12-11
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-17

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6508153 Y1571980
Karta: 2

Motiv: Olikåldrigt, sumpskog delvis. Fin skog för bär- och svampplockning.
Naturtyper: Barrskog
Dominerande trädslag: Gran, tall
Naturbeskrivning: Olikåldrig barrskog på morän, i väster mest gran, i högre terräng
talldominerad med cirka 60 – 80 år gamla träd. I östra delen ett sumpskogsparti med gran,
klibbal och björk.
Exempel på arter: Tall, gran, rönn, blåbär, lingon, kransmossa, ek, asp, björk, liten alriska,
mörk alskräling, gulkremla, fnöskticka.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga förslag på åtgärder.
Övriga kommentarer: Viss nedskräpning (tegelsten)
Fotopunkt: X6508153 Y1571980
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Nummer: 12-12
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-17

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6508157 Y1571874
Karta: 1

Motiv: Inga speciella naturvärden påvisades. Området nyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyper: Hällmarkstallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Bergribba i anslutning till bebyggelsen, bevuxen med en medelålders,
cirka 50 – 80-årig tallskog med en vegetation av lavar, ljung, lingon och blåbär.
Exempel på arter: Tall, blåmossa, tallvitmossa, ljung, renlavar, sydkråkbär, flikbjörnbär,
violtagging.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga förslag på åtgärder.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6508157 Y1571874
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Nummer: 12-13
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-17

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6507545 Y1571909
Karta: 3 + 4

Motiv: Fina björkar. Igenväxt äng med inslag av högörter av visst intresse för insekter.
Friluftsliv förekommer inte. En cykelväg tangerar fuktmarken.
Naturtyper: Fuktäng
Dominerande trädslag: Björk
Naturbeskrivning: Fuktig gräsmark mellan Sundavägen och en cykelväg. Troligen har
marken tidigare varit uppodlad och sedan försumpats. Vegetationen består mest av högväxta
gräs och örter.
Exempel på arter: Blåeld, strimsporre, tuvtåel, brännässla, åkertistel, nejlikrot, tall, björk,
krusskräppa, gulsporre, revsmörblomma, älggräs, kärrtistel, fasan.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Grässlåtter och buskröjning i mån av resurser.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507545 Y1571909
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Nummer: 12-14
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-17

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6507934 Y1572050
Karta: 4

Motiv: Flerskiktad blandskog i bryn. Grönskan bildar en fin inramning av cykelvägen.
Naturtyper: Blandskog
Dominerande trädslag: Ek, björk, tall
Naturbeskrivning: I tomtbryn mot en cykelväg växer en blandskog med ek, björk och tall.
Brynet är flerskiktat och av värde för bland annat insekter. I vägkanten står också en grov,
högväxt gran. Vegetationen består mest av gräs.
Exempel på arter: Hundäxing, rödven, rönn, gran, sälg, ek, tall, tuvtåtel, vitklöver, hallon,
skogsfräken.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507934 Y1572050
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Nummer: 12-15
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-17

Naturvård 2 Friluftsliv 3

X6507807 Y1571992
Karta: 3

Motiv: Skyddsvärt ekbestånd. Cykelväg.
Naturtyper: Blandskog
Dominerande trädslag: Ek, björk, gran
Naturbeskrivning: Blandskog i lövskogsbryn med mycket gräsvegetation. Mot cykelvägen i
söder ett buskbryn. I området finns medelålders ekar, men också äldre och grövre individer.
Två stora ekar finns vid X6507747 Y1571920, ytterligare två vid X6507934 Y1572050, sex
100 – 150-åriga ekar längs stigen längre åt SV, där det också finns en gammal bok.
Koordinaten är X6507722 Y1571879. Även vid X6507662 Y1571787 finns en grov ek.
Exempel på arter: Ek, björk, gran, asp, bok, stenbär, lundgröe, sötkörsbär, frätskinn,
nejlikrot, strandlysing, sötdoftande fränskivling, vispstarr, tallört, mandelkremla, ekmusseron,
björkticka, grönkremla, gökärt.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Många av de stora ekarna har stått beskuggade under många år och det är
mycket angeläget att röja under ekarna, något som göras senast 2022.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507807 Y1571992
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Nummer: 12-16
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-17

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6507600 Y1571664
Karta: 3

Motiv: Lövskog med ek. Cykelväg, gångstig.
Naturtyper: Lövskog
Dominerande trädslag: Asp, ek, sälg
Naturbeskrivning: Stort område med lövskog av ek-asp-typ och en gräsdominerad flora.
Skogen har gallrats i ett tidigare skede och är rätt gles. I trädskiktet märks tall, björk, sälg, ek,
asp med flera, i högre terräng medelålders tallskog med lingon och blåbär. Död ved finns i
stor mängd, främst kvarliggande gallringsavfall. Vid X6507577 Y1571614 några fina
brynekar.
Exempel på arter: Ek, stenbär, lundgröe, eksillkremla, slånlav, skrynkellav, granens
häggrost.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Tills vidare bör lövskogen utvecklas fritt, men en bedömning av
skogstillståndet behöver göras framöver, omkring 2030.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507600 Y1571664
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Nummer: 12-17
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-17

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6508045 Y1571922
Karta: 1 + 3

Motiv: Vissa naturvärden knutna till trädslagsvariation. Grönstråk med promenad- och
cykelväg.
Naturtyper: Grandominerad blandskog
Dominerande trädslag: Gran
Naturbeskrivning: Smal trädridå längs cykelväg, gränsar mot tomtmark. Vid vägkorset ett
bestånd av 50 – 75-åriga tallar. Vegetationen är av blåbärs-typ. Skogsremsan har betydelse för
upplevelsen att färdas med cykel eller till fots i grönt stråk.
Exempel på arter: Ek, gran, asp, blåbär, hallon, häckvicker, aspsopp, hjulbrosking, träjon,
kransmossa, gökärt, harsyra, vispstarr, vårfryle, skogsviol, grusstarr, amiral.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås.
Övriga kommentarer: Belysning vid cykelvägen
Fotopunkt: X6507600 Y1571664
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Nummer: 12-18
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-17

Naturvård 3 Friluftsliv 3

X6507989 Y1571717
Karta: 3

Motiv: Olikåldrig barrskog, möjligen av mykologiskt intresse. Cykelväg, bär- och
svampplockning.
Naturtyper: Olikåldrig barrskog.
Dominerande trädslag: Gran
Naturbeskrivning: Olikåldrig barrskog med 80 – 90-åriga granar, särskilt i väster en hel del
medelålders tall och i hela området en moss-risrik vegetationstyp. Terrängen är omväxlande,
lätt kuperad.
Exempel på arter: Tall, gran, blåbär, lingon, kransmossa, granvitmossa, ärenpris, vågig
kvastmossa, blek skäggriska.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås. Skogen lämnas utan åtgärder för att fortsätta åldras,
vilket gör att naturvärdena ökar.
Övriga kommentarer: Belysning vid cykelvägen
Fotopunkt: X6507989 Y1571717
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Nummer: 12-19
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-17

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6507764 Y1571707
Karta: 3

Motiv: Inga högre naturvärden påvisade. Området helt ointressant för friluftsliv.
Naturtyper: Gräsmark, ung blandskog
Dominerande trädslag: Tall, ek
Naturbeskrivning: Ung blandskog mot villorna av igenväxningstyp, i övrigt gräsmark på
mark som verkar ha varit någon upplagsplats. Underlaget är grus utan naturligt ursprung utan
en gång tillfört.
Exempel på arter: Tall, ek, kal nyponros, tuvtåtel, kvickrot, stormåra, åkertistel, daggros,
krusskräppa, gråfibbla, gulmåra, femfingerört, strimsporre, flocknäva, slån.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507989 Y1571717
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Nummer: 12-20
VÄRDE:

Inventerades: 2018-09-17

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6507691 Y1571697
Karta: 3

Motiv: Låga naturvärden. Området helt ointressant för friluftsliv.
Naturtyper: Hygge
Dominerande trädslag: (Tall)
Naturbeskrivning: Avverkad bergsremsa, nu med hyggesavfall med tallar. En hel del lövsly
finns. Fältskiktet består mest av blåbär och lingon, på berghällar en del renlavar.
Exempel på arter: Tall, ek, kal nyponros, tuvtåtel, kvickrot, stormåra, åkertistel, daggros,
krusskräppa, gråfibbla, gulmåra, femfingerört, strimsporre, flocknäva, slån.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Normala skogsbruksåtgärder.
Övriga kommentarer: Elledning
Fotopunkt: X6507691 Y1571697
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Nummer: 12-21
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-18

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6507936 Y1571510
Karta: 3

Motiv: Fin sumpskog med stor mängd död ved. Området utnyttjas bara extensivt av
friluftsliv.
Naturtyper: Gransumpskog
Dominerande trädslag: Gran
Naturbeskrivning: Tidigare dikad gransumpskog med gräs och ormbunkar. Flera granar är
stora och kraftiga, troligen 100 – 125 år. Grenrör täcker stora ytor, men fläckvis finns också
skogsfräken och ormbunkar. Dikningseffekten har upphört och marken är stora delar fuktig –
våt. Död ved finns i stor omfattning, dels grova lågor av björk och gran dels rikligt med
klenare vedmaterial.
Exempel på arter: Gran, klibbal, glasbjörk, kransmossa, vårfryle, skogsfräken, lundbräken,
träjon, skogsbräken, grenrör, veketåg, harsyra, hallon, gråstarr, stjärnstarr, rostfläckig nållav,
vattenmåra, skedmossa, ärgnål, ältranunkel, källarv, hässlebrodd, spärrvitmossa.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås. Viktigt att spara all död ved.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507936 Y1571510 → NNV
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Nummer: 12-22
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-18

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6508241 Y1571147
Karta: 1

Motiv: Buskmark med gräsytor, möjligen intressant insektsfauna. En cykelväg passerar
området.
Naturtyper: Gräsmark
Dominerande trädslag: Sälg, klibbal, björk
Naturbeskrivning: Kraftledningsgata med örter, gräs och lövsly. I buskskiktet mycket sälg,
klibbal och björk. Fin lokal för insekter, bland annat halsvivel. Intressant mosaik av öppna f.d.
ängsytor och grupper med buskar.
Exempel på arter: Stormåra, grässtjärnblomma, åkerfräken, ängsgröe, hallon, backtrav,
smörblomma, blåeld, gråbo, strimsporre, vattenmåra, vass, kråkvicker, timotej, tomtskräppa,
gråvide, bergdunört, kärrgröe, gulvial, gråfibbla, hägg, rockentrav, flockfibbla, skelört,
flenört, taggsallat, tuvtåtel, bred trollslända, vit sötväppling, ängsfryle, halsvivel (ovanlig).
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Kontinuerlig röjning för kartledningen.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6508241 Y1571147 → SV
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Nummer: 12-23
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-18

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6508109 Y1571182
Karta: 1

Motiv: Barrskog på väg mot att uppnå ett äldre stadium. Området utnyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyper: Barrdominerad blandskog.
Dominerande trädslag: Tall, gran
Naturbeskrivning: Särskilt i norra delen en blandskog med i huvudsak tall och gran men
med inslag av björk och asp. De äldsta träden är 80 – 100 år. Moränen är tydligt blockig.
Markvegetationen domineras av blåbärsris.
Exempel på arter: Tall, gran, asp, vårtbjörk, näverlav, blåbär, lingon, kruståtel, skogsek,
örnbräken, vårfryle, stensöta, rostfläckig nållav.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås i nuläget. Området bör utvecklas till naturskog.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6508109 Y1571182→ VNV
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Nummer: 12-24
VÄRDE:

Inventerades: 2019-06-18

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6508093 Y1571176
Karta: 1

Motiv: Sumpskog med vissa naturvärden. Området utnyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyper: Björksumpskog
Dominerande trädslag: Glasbjörk
Naturbeskrivning: Björk-grenrörkärr med invandrad gran. I södra delen är skogen mer
sluten, i övriga delar har en avverkning skett i senare tid. Här finns istället snår med
videbuskar. Här är marken täckt av en tät gräsvegetation, främst grenrör.
Exempel på arter: Glasbjörk, gråvide, majbräken, grenrör, gran, skogsfräken, asp, spottstrit,
kruståtel, sälg, blåbär, spärrvitmossa, skogsbräken, kärrtistel, harsyra, hägg, mannagräs,
gråstarr, ältranunkel, aspmossa, blemlav, vägglav.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6508093 Y1571176 → NNO
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Nummer: 13-01
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-03

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6507131 Y1571928
Karta: 10

Motiv: Låga naturvärden. Området helt ointressant för friluftsliv.
Naturtyper: Ristipp
Dominerande trädslag: Gran
Naturbeskrivning: Område som används som risdeponi.
Exempel på arter: Gran, vass, grenrör, vårtbjörk, rönn, fyrkantig johannesört, kvickrot,
tuvtåtel, harkål, borstticka.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Fortsatt tippområde
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507131 Y1571928 → NNV
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Nummer: 13-02
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-03

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6507135 Y1571878
Karta: 9

Motiv: Rikt fågelliv, stora mängder död ved. Området saknar betydelse för friluftsliv.
Naturtyp: Triviallövskog
Dominerande trädslag: Al, björk, asp
Naturbeskrivning: Lövskog på delvis sumpig mark med al och björk, i torrare delar även
asp. Ung gran på väg upp i lövskogen. Värdefull fågelfauna på grund av lövrikedom och stora
aspar. Rikligt med död ved av intresse för vedlevande arter. Nära landsvägen åt SV ett
sälgbestånd med stort inslag av gran. I södra delen mot vägen en smal gräsmark med enstaka
yngre träd.
Exempel på arter: Klibbal, glasbjörk, gran, asp, sälg, gråvide, gärdsmyg, kuddticka, späd
gräsmossa, kantöra, majbräken, skogsbräken, jättestarr – rikligt, skuggstjärnmossa, rostfläckig
nållav, spärrvitmossa, purpurskinn, vass.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: En ung grangeneration är på väg upp i lövskogen och det är viktigt att få bort
de unga granarna då de utgör ett hot mot lövskogen. Viktigt att spara död ved.
Övriga kommentarer: Gränsar till ristipp.
Fotopunkt: X6507131 Y1571928 → NNV
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Nummer: 13-03
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6506853 Y1571821
Karta: 9

Motiv: Grov död ved. Området saknar betydelse för friluftsliv.
Naturtyp: Blandskog
Dominerande trädslag: Asp, tall, gran
Naturbeskrivning: Flack, något fuktig mark bevuxen med en blandskog av gran, björk, tall
och asp, närmast vägen i söder ett fuktstråk. I området finns en hel del grov död ved av stort
värde för vedlevande lavar, mossor, svampar och insekter.
Exempel på arter: Asp, tall, gran, sälg, ek, blåbär, lingon, tuvtåtel, klibbticka, knölticka,
björkticka, kantöra, fnöskticka, violticka, svartkrös, lundgröe, asplav.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Avverka uppväxande yngre gran men låt äldre barrträd stå kvar. Lövskogen
lämnas utan åtgärd. Död ved får ligga kvar.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506884 Y1571826→ S
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Nummer: 13-04
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6506733 Y1571847
Karta: 9 + 10

Motiv: Fin lövbiotop. Ett par äldre ekar. Området saknar betydelse för friluftsliv men är ett
viktigt inslag i vägmiljön.
Naturtyp: Lövskog
Dominerande trädslag: Björk, sälg
Naturbeskrivning: Fin lövskogsbiotop med stora sälgar och ekar i en gräsbevuxen dalgång.
Den avgränsas i norr av en bergsträckning. Även i söder finns ett par medelålders ekar, den
grövsta står vid cykelvägen och mäter cirka 2,5 meter i omkrets. Död ved finns i ringa
omfattning, men en grov, toppdöd asp kunde noteras.
Exempel på arter: Nejlikrot, bergrör, ek, vårtbjörk, sälg, asp, lundgröe, stensöta, gulmjöl,
vitsippa, eknästing, slånlav, skogslind, ringduva, större hackspett.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: De två ekarna i sydöstra delen bör på sikt frihuggas. Status bör kontrolleras
senast 2025.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506733 Y1571847→ NNO

290

Nummer: 13-05
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6506620 Y1571898
Karta: 9

Motiv: Gammal döende ek. Liten väg – området av viss betydelse för vägmiljön.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Björk, ek
Naturbeskrivning: Gräsmark mellan några villor och väg, i norra delen med en grov, delvis
döende ek.
Exempel på arter: Skogsek, en, rönn, vårtbjörk, gulmjöl, kopparspik, gul porlav, bitterlav,
vitsippa, lundgröe, blåbär, tuvtåtel.
Skötselbehov: Saknas

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Alla träd är fristående. Slåtter av gräsmarken kan på sikt vara befogad.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506620 Y1571898 → NV
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Nummer: 13-06
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6506572 Y1572078
Karta: 9 + 10

Motiv: Vassområde av visst intresse för fågelfaunan intill Djursviken. Populära gång- och
cykelstråk intill.
Naturtyp: Vassområde
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Vassområde innanför Djursviken med ung asp och al samt småtallar i
kanten.
Exempel på arter: Vass, asp, vägglav, rödfärgsalg.
Skötselbehov: Saknas

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslagna.
Övriga kommentarer: I östra delen finns en skateboardramp.
Fotopunkt: X6506572 Y1572078 → SSV

292

Nummer: 13-07
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 5 Friluftsliv 3

X6506539 Y1572220
Karta: 10

Motiv: Inga påvisade naturvärden. En populär gång och cykelled genomkorsar området.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Plan, klippt gräsmark från tidigare insått gräsfrö. Marken är något sliten.
Upp ur gräsmarken tittar en liten berghäll.
Exempel på arter: Fältveronika, hönsarv, gräshakmossa, rödsvingel.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Fortsatt klippning av gräsmarken.
Övriga kommentarer: Gatlysen finns utmed cykelvägen.
Fotopunkt: X6506539 Y1572220 → N
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Nummer: 13-08
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6506846 Y1572042
Karta: 10

Motiv: Inga påvisade naturvärden. Av betydelse för vägmiljön intill bebyggelsen.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Mellan vägen och några villor i ett villaområde finns en gräsmark som
klipps och vårdas. Gräset är tidigare insått.
Exempel på arter: Gräshakmossa, skogsförgätmigej, sparvnäva, nejlikrot, skelört, luktviol,
sibirisk blåstjärna, hönsarv, femfingerört.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Kontinuerlig klippning.
Övriga kommentarer: Urban miljö.
Fotopunkt: X6506846 Y1572042 → N

294

Nummer: 13-09
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6506933 Y1572060
Karta: 10

Motiv: Ett par äldre tallar. Området används i princip inte för friluftsliv.
Naturtyp: Bergig skogsbacke
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Mindre bergsstråk med tallar, de flesta medelålders men några träd är litet
äldre. I östra delen finns ett lövbestånd med ek, rönn och sälg. Fältskiktet är av gräs-ristyp.
Exempel på arter: Tall, ljung, kartlav, bergraggmossa, spärroxbär, stocklav, äkta kaprifol,
vintergröna, liguster, hjärtbergenia, stinknäva, skelört, björktrast, ringduva, skata, kaja,
bofink, talgoxe.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: På sikt kan det vara aktuellt att värna de äldre tallarna. Kontroll av
igenväxning bör göras omkring 2030.
Övriga kommentarer:
Fotopunkt: X6506933 Y1572060 → V

295

Nummer: 13-10
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6506996 Y1572153
Karta: 10

Motiv: Ett par äldre tallar. Området används inte för friluftsliv.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: En liten bergkulle med medelålders, cirka 80-årig tallskog med ett par
äldre tallar. Buskskiktet består av ung rönn och en och är snårigt.
Exempel på arter: Styvmorsviol, enbjörnmossa, renlavar, en, tall, asp, ljung, vintergröna,
blåbär, lingon, äkta kaprifol, stensöta, bergraggmossa, finlav.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: En ordentlig slyröjning skulle öka områdets naturvärden på sikt, men
naturvärdena bedöms låga och skötselinsatsen därför av låg prioritet.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506996 Y1572153 → NV (Ursäkta det dåliga bildmotivet!)

296

Nummer: 13-11
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6507049 Y1572070
Karta: 9

Motiv: Fin lövbiotop med stor potential att utvecklas till en biotop av stor betydelse för den
biologiska mångfalden. Några stigar i området, vilket innebär att det nyttjas, åtminstone av de
närboende, för promenader.
Naturtyp: Triviallövskog
Dominerande trädslag: Björk
Naturbeskrivning: Ett relativt skogsbestånd med förhärskande lövträd, mest björk och asp. I
västra delen finns en del ormbunkar där det också finns ett fuktigt parti med vass. Fin
lövbiotop med medelålders lövträd, som om den får utvecklas fritt och åldras, kan bli ett
viktigt område för växt- och djurlivet. Vid koordinaten (ovan) en fin ek. I delar av området
tätt med lövsly och uppväxande unga granar.
Exempel på arter: Skogsek, vårtbjörk, tall, asp, hallon, skrynkellav, frätskinn, vårfryle,
smultron, slånlav, platticka, skogsbräken, tuvtåtel, björnmossa, revlummer, bok, björkdyna.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Röjning av asp- och björksly samt eliminering av all gran.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6507049 Y1572070 → VSV

297

Nummer: 13-12
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6506850 Y1571866
Karta: 9

Motiv: Stora aspar av betydelse för fågellivet och för lavar och insekter. Området används
inte för friluftsliv.
Naturtyp: Blandskog
Dominerande trädslag: Björk, tall, asp
Naturbeskrivning: Blandskog med björk, asp och tall på torr, stenig mark. Mot vägen en
fuktsvacka med mycket björk. Vegetationen är artfattig och består mest av blåbärsris och
smalbladiga gräs.
Exempel på arter: Asp, vårtbjörk, tall, gran, skogsek, blåbär, lingon, luktticka, ljung, rönn,
vårfryle, glasbjörk, björnmossa, fnöskticka, björksplintborre, stensöta.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Borttagning av ung gran – kan göras i samband med åtgärder i område 13-11.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506850 Y1571866 → S

298

Nummer: 13-13
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6506894 Y1572256
Karta: 10

Motiv: Äldre tallar och sälgar. Spår av att barn leker i skogen.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Risrik tallskog med lövinslag i en stenig, bergig backe mellan en väg och
bebyggelse. I beståndet finns flera gamla tallar, vilka bedöms vara 100 – 120 år gamla samt
gamla fina sälgar av betydelse för tidiga pollinatörer.
Exempel på arter: Tall, sälg, flarnlav, stocklav, stensöta, bergenia, silverarv, renlavar,
tallvitmossa, stinknäva, hjärtbergenia, smultron, skelört, blåbär, gökärt.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Ungt lövsly tas bort liksom unga tallar för att gynna de äldre tallarna.
Sälgarna bör vårdas och inte avverkas.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506894 Y1572256 → NV

299

Nummer: 13-14
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6506784 Y1572458
Karta: 10

Motiv: Tallskog med vissa träd i färd att uppnå hög ålder. Inga spår av friluftsliv.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Bergshöjd med hundraåriga tallar och hällar klädda med renlavar. Det
finns även en ung – medelålders tallgeneration under utveckling. I fältskiktet dominerar ljung
och blåbär.
Exempel på arter: Tall, en, ljung, asp, vårtbjörk, björknästing, stocklav, renlavar,
hällkvastmossa, styvmorsviol, bergraggmossa, stinknäva, backtrav, kärleksört, slånlav,
klubbsköldlav.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: På sikt behov att kontrollera att de gamla tallarna inte hotas av uppväxande
träd, görs dock senast 2030.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506784 Y1572458 → V

300

Nummer: 13-15
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6506745 Y1572515
Karta: 10

Motiv: Lövrik skog med artrik vegetation och förekomst av blåsippa. Inga spår av friluftsliv
kunde noteras.
Naturtyp: Lövskog
Dominerande trädslag: Klibbal, skogsek, vårtbjörk
Naturbeskrivning: Medelålders blandlövskog med ek, björk och al och en hel del sly av
rönn. I fältskiktet mest blåbär och triviala örter, men också en kringspridd vegetation av arter
som spritts från dumpat trädgårdsavfall och stora delar av marken är nu klädd med
praktgulplister och kaprifol.
Exempel på arter: Praktgulplister, äkta kaprifol, älggräs, måbär, vitsippa, tuvtåtel, lundgröe,
asp, ek. al, rönn, smultron, blåsippa, blåbär, stubbkvastmossa, träjon, aldyna, snödroppe,
gulmjöl, bitterlav, spärroxbär.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Frihuggning av ekar som trängs av underifrån kommande träd.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506745 Y1572515 Riktning ej noterad.

301

Nummer: 13-16
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6506704 Y1572776
Karta: 10

Motiv: Inga högre naturvärden påvisade. Området används inte för friluftsliv.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Grässlänt utmed en väg med enstaka småträd och nyponbuskar. Centralt
finns en del ung sälg, i öster planterad sydtok.
Exempel på arter: Sälg, hundäxing, skogsek, rödsvingel, vårtbjörk, krusskräppa, sydtok.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: På sikt bör sly hållas efter. Låt sälgarna stå kvar.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506704 Y1572776. Riktning ej noterad.

302

Nummer: 13-17
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 2 Friluftsliv 4

X6506718 Y1572312
Karta: 10

Motiv: Lövskog nära nyckelbiotopklass med rikligt med död ved. Området är omgivet av
bebyggelse och utnyttjas främst av de närboende.
Naturtyp: Lövskog
Dominerande trädslag: Björk, asp
Naturbeskrivning: Gammal triviallövskog med dominerande asp och björk med inslag av
hassel. Gamla trädindivider av björk, asp och sälg förekommer. Markvegetationen domineras
av örter och gräs. Området innehåller död ved i stor mängd, både torrträd, grova lågor och
stammar, grenar och kvistar av tunnare dimensioner.
Exempel på arter: Tall, asp, vårtbjörk, sälg, ek, hassel, olvon, vitsippa, älggräs, skrynkellav,
vårfryle, eldticka, skogsbräken, stjärnlav, vildapel, svart eldticka, råttsvansmossa, opalmossa,
eknästing, barkticka, zonticka, stor hjortticka.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Området lämnas för fri utveckling. Informationstavla sätts upp som visar
områdets betydelse för den biologiska mångfalden.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506718 Y1572312 → V.

303

Nummer: 13-18
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6506491 Y1572421
Karta: 10

Motiv: Lövblandskog med artrik mångfald växter och djur. Området synes inte utnyttjas för
friluftsliv.
Naturtyp: Lövskog
Dominerande trädslag: Björk
Naturbeskrivning: Fuktig björkskog, delvis med öppna gläntor, dikad med ett öppet dike
som går parallellt med vägen. På andra sidan diket är det torrare och där växer även en del asp
och tall. Vegetationen är näringsfordrande i björkskogen. I slänten upp mot bebyggelsen finns
även några unga – medelålders ekar.
Exempel på arter: Tall, asp, björk, ek, tuvtåtel, hallon, nejlikrot, vass, skogsfräken,
kransmossa, sälg, stocklav, vårfryle, slånlav, gräshakmossa, måbär, koltrast, blåmes, rödhake.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Området är i behov av slyröjning, bör utföras, i mån av resurser, senast 2030.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506491 Y1572421 → SO.

304

Nummer: 13-19
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 5 Friluftsliv 4

X6506497 Y1572614
Karta: 10

Motiv: Inga biologiska värden påvisades. Gräsmark av potentiell betydelse för friluftsliv.
Naturtyp: Gräsmatta
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Klippt gräsmatta intill cykelväg och bebyggelse. Vegetationen är en
produkt av insått gräsfrö.
Exempel på arter: Gräshakmossa, majveronika, tuvtåtel, rödsvingel.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Kontinuerlig klippning.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506497 Y1572614 → O.

305

Nummer: 13-20
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6506469 Y1572494
Karta: 10

Motiv: Tallskog med vissa naturvärden. Inga spår av friluftsliv kunde påvisas.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Bergspuckel med medelålders tallskog och enstaka björk och ek.
Vegetationen är artfattig och består främst av blåbär. I buskskiktet märks fågelspridda
smårönnar.
Exempel på arter: Vårfryle, liljekonvalj, blåbär, lingon, kruståtel, tall, rönn, ek, platticka.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslagna.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506469 Y1572494 → O.

306

Nummer: 13-21
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6506552 Y1572724
Karta: 10

Motiv: Ekbestånd på berg. Lekområde för barn i anslutning till Regnbågens förskola.
Naturtyp: Hagbacke
Dominerande trädslag: Ek
Naturbeskrivning: I västra delen bergig, snårig ekdominerad lövbacke med en del enbuskar,
igenväxande, i östra delen tallbacke med medelålders tallar. Vegetationen är ört-mossrik, men
i tallskogen mer bärris.
Exempel på arter: Stinknäva, rönn, ek, en, tall, sälg, ägglav, vårstjärna, oxel, smultron,
styvmorsviol, kruståtel, enbjörnmossa.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslagna.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506552 Y1572724 → V.

307

Nummer: 13-22
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 4 Friluftsliv 4

X6506570 Y1572768
Karta: 10

Motiv: Gamla sälgar. Gräsplan och lekyta för barn (ca 300 meter från förskola).
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Klippt gräsmatta, i ett bryn mot gräsmarken ett varmt bryn mot en
bergkant med torrängsflora samt några gamla sälgar. En ek med kojbygge finns vid
X6506546 Y1572739. Ekens stamomkrets är cirka 2,5 meter.
Exempel på arter: Brudbröd, skruvbryum, färglav, smultron, stensöta, sälg, lundgröe,
ribbgrynna, stinknäva, kirskål, asp, gräshakmossa, stjärnlav, frätskinn, sötkörsbär.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Fortsatt klippning av gräsmarken
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506570 Y1572768 → V.

308

Nummer: 13-23
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6506382 Y1572679
Karta: 10

Motiv: Litet ekbestånd i öster. Området saknar värde för friluftsliv.
Naturtyp: Talldominerad blandskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: V om vägen en tall-lövbacke med ris-gräsartad vegetation. Öster om
vägen en gräsmark med en del medelålders ekar.
Exempel på arter: Asp, ek, tall, vårtbjörk, en, gräshakmossa, smultron, gökärt, lundgröe,
blåbär, lingon, vägglav, vitsippa, stensöta, asplav, hjälmrosettlav, måbär.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Röjning av sly – består mest av asp och rönn. Spara stora björkar, tallar och
aspar.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506382 Y1572679 → N.

309

Nummer: 13-24
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-05

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6506415 Y1572755
Karta: 10

Motiv: Ekbestånd. Området saknar värde för friluftsliv.
Naturtyp: Ekbacke
Dominerande trädslag: Ek
Naturbeskrivning: Ekbacke med central bergskärna. Här finns fyra större ekar, vilka har en
stamomkrets av 2 – 2,5 meter. Vegetationen är gräs-mossrik med hagmarksväxter lokalt.
Exempel på arter: Skogsek, fårsvingel, skrynkellav, björktrast, måbär, rönn, en, skelört,
gråskinn, spärroxbär, blåbär, vägglav, backtrav, hallon, brudbröd, lönn, slånlav.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Lågt

Skötselförslag: Ekarna är idag ljusexponerade, men situationen kan förändras över tid, varför
kontroll av ekarnas status bör göras, dock senast 2030.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506415 Y1572755 → OSO.

310

Nummer: 13-25
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-08

Naturvård 4 Friluftsliv 3

X6506317 Y1571376
Karta: 9

Motiv: Stora sälgar, medelålders barrskog med blåsippa. Området utnyttjas av friluftslivet,
bland annat leder en bred strövstig genom skogspartiet.
Naturtyp: Barrskog
Dominerande trädslag: Gran, tall
Naturbeskrivning: Nära havet finns en bergbunden backe med barrskog på moss-risrik mark.
En hel del lövsly uppträder. Längs stigen står ett par stora sälgar.
Exempel på arter: Ekorre, tall, gran, sälg, rönn, lönn, smultron, gökärt, vårfryle, häckvicker,
veketåg, humleblomster.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Slyröjning längs stigen. De stora sälgarna sparas.
Övriga kommentarer: Gränsar till ett stängsel.
Fotopunkt: X6506317 Y1571376 → SO.

311

Nummer: 13-26
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-08

Naturvård 2 Friluftsliv 2

X6506261 Y1571400
Karta: 9

Motiv: Mycket gammal tallskog mot havet. Rödlistad art – tallticka. Väl använd
strandpromenad, grillplats, badplats.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Nära havet, mellan östra och västra Näsudden, växer på en bergssluttning
en mycket gammal tallskog, som har en bedömd ålder på minst 150 år. På flera av tallarna
växer den rödlistade talltickan. Skogen är tidigare gallrad, men alla de äldre träden har
sparats. Flera av tallarna har underkvistats för att ge mer havsutsikt åt husen i sluttningen
ovanför. Marken är mycket torr, jorden mager och mineralrik, med en vegetation av mjölon,
blåbär och ljung. Väl frekventerad strandpromenad.
Exempel på arter: Tall, tallticka, mjölon, grynig blåslav, sotmossa, stocklav, blåmossa,
ljung.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: De gamla tallarna bör stå kvar. Nedblåsta grenar och stammar som med tiden
uppstår, bör läggas en bit från stigen.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506261 Y1571400 → OSO.

312

Nummer: 13-27
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-08

Naturvård 2 Friluftsliv 2

X6506234 Y1571813
Karta: 9

Motiv: Mycket gammal tallskog, naturskog. Väl använd strandpromenad.
Naturtyp: Tallnaturskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: På en bergssluttning mot havet växer tallskog, som särskilt närmast
stranden är mycket gammal, med träd uppemot 200 år. Fältskiktet är av grästyp, på
berghällarna mer lavrikt.
Exempel på arter: Tall, vårtbjörk, al, alticka, rönn, gran, vinterlav, ragglav, ljung, stocklav,
grynig blåslav, blåbär, lingon, enbjörnmossa, blåmossa, mjöllav, flarnlav.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Frihuggning runt tallar som befinner sig bland uppväxande träd, i övrigt bör
beståndet lämnas för fri utveckling.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506252 Y1571870 → SV.

313

Nummer: 13-28
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-08

Naturvård 4 Friluftsliv 2

X6506304 Y1571776
Karta: 9

Motiv: Tallskog som bildar ett ekologiskt samband med naturskogen i söder och som vid
fortsatt åldrande ger intressanta tallmiljöer i området. Väl utvecklat friluftsliv med gångstigar.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Liten bergsplatå bevuxen med en medelålders tallskog. Vegetationen är
fattig och består av ljungmattor samt lingonris. I buskskiktet finns en, ung gran och björksly.
Exempel på arter: Tall, gran, ljung, blåbär, lingon, blåmossa, färglav, letlav, renlavar,
stensöta, enbjörnmossa, tallvitmossa, grynig blåslav, rostfläckig nållav.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Inga åtgärder i nuläget, men på längre sikt, efter 2030, bör en gallring ske så
tallskogen utvecklas på ett bra sätt.
Övriga kommentarer: Fornminne finns i skogen.
Fotopunkt: X6506304 Y1571776 → NV.

314

Nummer: 13-29
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-08

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6506368 Y1571767
Karta: 9

Motiv: Lövskog på väg mot ett naturskogsliknande tillstånd. Några stigar sågs som tyder på
att området utnyttjas om än sparsamt.
Naturtyp: Lövskog
Dominerande trädslag: Sälg, björk
Naturbeskrivning: Lövskog i nordexponerat bryn nedanför en bergssluttning. Skogen är
något olikåldrig med flera mycket gamla och delvis döda – döende björkar. Även sälgar finns
i stor omfattning. I området finns en hel del lövsly. Fältskiktet uppvisar flera ansikten, från
örtrika ytor till platser med mest blåbärsris.
Exempel på arter: Vårtbjörk, sälg, asp, ek, hassel, vitsippa, stubbkvastmossa, vårfryle,
harsyra, sprängticka, fnöskticka, blåbär, lingon, tuvtåtel.
Skötselbehov: Inget

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Lövskogen bör tills vidare lämnas för fri utveckling för att fortsätta dess
utveckling mot ett naturskogsartat bestånd.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506368 Y1571767 → VSV.

315

Nummer: 13-30
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-08

Naturvård 5 Friluftsliv 4

X6506442 Y1571670
Karta: 9

Motiv: Inga speciella naturvärden noterades. Genom området går en cykelväg med belysning.
Naturtyp: Gräsmark
Dominerande trädslag: Naturbeskrivning: Området utgörs av en igenvuxen gräsmark, som tidigare troligen varit
åker. I gräsmarken står några småekar och björkar.
Exempel på arter: Kvickrot, åkertistel, gulvial, ek, vårtbjörk, tuvtåtel.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Återupptagen grässlåtter, senast 2022.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506442 Y1571670 → V.

316

Nummer: 13-31
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-08

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6506445 Y1571523
Karta: 9

Motiv: Bestånd av grova, gamla tallar. Området nyttjas inte för friluftsliv, men en cykelbana
går invid.
Naturtyp: Tallbevuxen bergbacke.
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Bergslänt i bryn mot gräsmark och cykelväg, bevuxen med grova tallar.
Exempel på arter: Tall, vårtbjörk, backtrav, lundgröe, ljung, gökärt, vitsippa, sprängticka,
asp, vintergröna.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506445 Y1571523 → V.

317

Nummer: 13-32
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-08

Naturvård 3 Friluftsliv 4

X6506411 Y1571436
Karta: 9

Motiv: Lövskog av naturvårdsintresse med stora träd och grov, död ved. Området används
blott i liten utsträckning för friluftsliv.
Naturtyp: Lövskog
Dominerande trädslag: Asp
Naturbeskrivning: Lövskog med gamla aspar och död grov ved av tall och björk. Fältskiktet
är av grästyp. Skogen är delvis igenslyad.
Exempel på arter: Tall, asp, rönn, björk, lundgröe, violtagging, björkticka, vitsippa,
smultron, stocklav, vårtig sköldlav, lingon, ek, eknästing, stjärnlav, hjälmrosettlav.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Hög

Skötselförslag: Slyröjning är akut och bör utföras senast 2022. Då bör också ekarna i skogen
frihuggas så att de kan utveckla sina kronor.
Övriga kommentarer: Dumpning av trädgårdsavfall i kanten.
Fotopunkt: X6506411 Y1571436 → V.

318

Nummer: 13-33
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-08

Naturvård 3 Friluftsliv 3

X6506348 Y1571213
Karta: 9

Motiv: Strandskog av betydelse för fågelliv och friluftsliv.
Naturtyp: Blandskog
Dominerande trädslag: Tall, björk
Naturbeskrivning: Strandpromenad bevuxen med tall och björk, mot vattnet en tunn
vassbård. En gammal tall finns i området.
Exempel på arter: Tall, en, björk, blåbär, lingon, smultron, stocklav, fårsvingel.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås.
Övriga kommentarer: Båtplats
Fotopunkt: X6506348 Y1571213 → V.

319

Nummer: 13-34
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-08

Naturvård 5 Friluftsliv 5

X6506508 Y1571169
Karta: 9

Motiv: Vassbevuxen vik av föga intresse för naturvård eller friluftsliv.
Naturtyp: Vassvik
Dominerande trädslag: Klibbal
Naturbeskrivning: Vassvik med tät vass, nära vägen en del alsly.
Exempel på arter: Klibbal, vass, stormåra.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Ta bort alslyet nära vägen, då detta med tiden kommer växa upp och skymma
utsikten över havet.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506508 Y1571169→ VSV.

320

Nummer: 13-35
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-08

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6506454 Y1571252
Karta: 9

Motiv: Tallskog som vid överhållning ökar sina naturvärden. Inga spår av friluftsliv mer än
ett lokalt utnyttjande av närboende.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Tallskog på moränmark bevuxen med i huvudsak blåbärsris. De äldsta
talllarna bedöms vara cirka 80 år. I buskskiktet finns en del unga rönnar. Död ved
förekommer sparsamt, bl.a. en högstubbe av björk.
Exempel på arter: Tall, blåbär, lingon, fårsvingel, kruståtel, stocklav, kransmossa,
örnbräken, rönn, vårfryle, koltrast.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslås.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506454 Y1571252 → SO

.

321

Nummer: 13-36
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-08

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6506594 Y1571236
Karta: 9

Motiv: Gammal tallskog med grova lågor i västra delen. Området nyttjas inte för friluftsliv.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall, björk
Naturbeskrivning: Gles, gräsbevuxen tallskog med lövinslag, främst björk. I området växer
en del lövsly efter en tidigare gallring. Möjligen är beståndet en rest av en tidigare tallhage.
Många tallar är gamla och grova, bedömd ålder cirka 150 år. I västra delen finns även en del
död ved, bland annat grova lågor. Här dominerar blåbärsriset i vegetationen.
Exempel på arter: Tall, vårtbjörk, gran, ek, klibbal, kruståtel, blåbär, skogsbräken, tuvtåtel,
flarnlav, smultron, vårfryle, harsyra, lingon, vitsippa, vispstarr, zonticka.
Skötselbehov: Stort

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Högväxta granar bör elimineras för att ge ljus åt de gamla tallarna. Död ved
bör ligga kvar då den har stor betydelse för den biologiska mångfalden.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506594 Y1571236. Riktning ej noterad.

322

Nummer: 13-37
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-08

Naturvård 3 Friluftsliv 5

X6506626 Y1571305
Karta: 9

Motiv: Triviallövskog, som om den får utvecklas, inom kort kan bli naturskogsliknande.
Området används inte för friluftsliv.
Naturtyp: Triviallövskog
Dominerande trädslag: Asp
Naturbeskrivning: Triviallövskog med i huvudsak asp. Det finns gamla träd av asp och sälg,
viktiga för fåglar, insekter och lavar. En viss igenväxning med ung gran och lövsly pågår.
Fältskiktet består av ris och gräs med en del örtinslag. Död ved förekommer i viss omfattning.
Exempel på arter: Asp, sälg, gran, rönn, ek, piprör, hasselmossa, vispstarr, vitsippa, blemlav,
vårfryle, asplav, rönnrost, piggplätt, slånlav, smultron, kransmossa.
Skötselbehov: Visst

Prioritet: Medelhög

Skötselförslag: Granarna bör tas bort då de förhindrar lövskogens utveckling.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506626 Y1571305 → Riktning ej noterad.

323

Nummer: 13-38
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-08

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6506645 Y1571431
Karta: 9

Motiv: Vissa naturvärden knutna till berg och block och en del död ved. Området är helt
ointressant för friluftslivet.
Naturtyp: Tallskog
Dominerande trädslag: Tall
Naturbeskrivning: Talldominerad, medelålders blandskog av blåbärstyp på blockig
moränsluttning åt norr. I tallskogen finns enstaka granar och lövträd. I norra delen mot
stugorna ett lövbestånd av ung asp och ek. Terrängen i området är bergig, grovblockig och
starkt sluttande och därigenom mycket svårframkomlig.
Exempel på arter: Tall, gran, blåbär, lingon, asp, ek, rönn, vårtbjörk, blåmossa, flarnlav,
rostfläckig nållav.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslagna.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506645 Y1571431 → Ö

324

Nummer: 13-39
VÄRDE:

Inventerades: 2019-04-08

Naturvård 4 Friluftsliv 5

X6506740 Y1571679
Karta: 9

Motiv: Blandskog med viss biologisk variation. Inga spår av friluftsliv noterades.
Naturtyp: Blandskog
Dominerande trädslag: Klibbal, gran, björk
Naturbeskrivning: Ett litet skogsbestånd i en grund dalgång med blandskog, ett litet
restbestånd med främst björk och gran. Marken är fuktig och av gräs-ristyp. En del lövsly
förekommer, troligen som resultat av en tidigare gallring.
Exempel på arter: Tall, gran, klibbal, glasbjörk, vårtbjörk, asp, blåbär, lingon, björnmossa,
veketåg, tallvitmossa, svartkrös, vårfryle, fnöskticka, skruvbryum, brännmossa, skogssäv,
örnbräken, vårfryle.
Skötselbehov: Litet

Prioritet: Låg

Skötselförslag: Inga åtgärder föreslagna.
Övriga kommentarer: Fotopunkt: X6506740 Y1571679 → N
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