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Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt

Vid Callunas naturvärdesinventering i Tegelbruket 2014 avgränsades 20 naturvärdesobjekt och ett landskapsobjekt, se karta i figur 1. I denna bilaga 
beskrivs dessa objekt. Förutom beskrivning och motivering till vald naturvärdesklass för varje naturvärdesobjekt listas även funna naturvårdsarter. 
Arterna beskrivs i bilaga 2 i huvudrapporten. 

I objektsbeskrivningarna anges källa till artfynden, följande förkortningar används: 
JL = Johanna Lundberg, Calluna AB
KK = Kerstin Kempe, Calluna AB
AP =  Fynd inrapporterade till Artportalen eller Svalan under perioden 2010-2014
B = Fynd från boende i inventeringsområdet

I beskrivningarna finns Callunas inventerare angivna med följande förkortningar: 
JL = Johanna Lundberg
KK = Kerstin Kempe

För information om metoden för naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS-standard, se huvudrapporten eller bilaga 1.
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Figur 1. Naturvärdesobjekt, landskapsobjekt, värdeelement (ytor och träd) utpekade i Callunas naturvärdesinventering (NVI). För 
naturvärdesobjekten visas objektsnummer och naturvärdesklass, se teckenförklaring. I huvudrapporten beskrivs värdelementen. 
Inventeringsområdet har inte omfattat vattenyta utanför stranden.
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Figur 2. I kartan visas naturvärdesobjekt, värdeelement och förekomster av arter och skyddsvärda träd. Skyddsvärda träd är här träd över 
1 m i diameter, träd med hål eller begynnande hålbildning. Fynden är gjorda av Calluna eller av boende i området. I kartan visas inte 
naturvårdsarter rapporterade till Artportalen på grund av den stora mängden fynd, särskilt i naturvärdesobjekt 20.
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Naturvärdesobjekt

Naturvärdesobjekt 1 - Blandskog i sydsluttning norr om Nytorpsvägen (0,39 ha)Naturvärdesobjekt 1 - Blandskog i sydsluttning norr om Nytorpsvägen (0,39 ha)Naturvärdesobjekt 1 - Blandskog i sydsluttning norr om Nytorpsvägen (0,39 ha)Naturvärdesobjekt 1 - Blandskog i sydsluttning norr om Nytorpsvägen (0,39 ha)Naturvärdesobjekt 1 - Blandskog i sydsluttning norr om Nytorpsvägen (0,39 ha)Naturvärdesobjekt 1 - Blandskog i sydsluttning norr om Nytorpsvägen (0,39 ha)

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

3, påtagligt naturvärde Säker JL, KK Skog och träd Blandskog Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Variation i ålder, trädslag och slutenhet ger området naturlighet. Död ved 
och block är substrat för bland annat kryptogamer. Äldre död ved samt 
variationen i ålder på död ved signalerar kontinuitet. Barrskogsarten 
kungsfågel observerades i området under inventeringen.

Variation i ålder, trädslag och slutenhet ger området naturlighet. Död ved 
och block är substrat för bland annat kryptogamer. Äldre död ved samt 
variationen i ålder på död ved signalerar kontinuitet. Barrskogsarten 
kungsfågel observerades i området under inventeringen.

Blåsippa (JL, KK), 
kungsfågel (JL, KK)

Visst Visst Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Figurtext

Barrdominerat skogsområde i sydsluttning med påtagligt inslag av löv, 
främst asp och ek. Beståndet har varierande ålder och slutenhet. Marken är 
rik på mossbelupna block. Inslaget av död ved av olika nedbrytningsgrad är 
stor. Längst ner i sluttningen ökar hasselinslaget och området har 
lundkaraktär. Mot öster gränsar naturvärdesobjektet till en grusväg. 
Skogsområdet fortsätter norr om området, vidare mot Erstaviken.

Barrdominerat skogsområde i sydsluttning med påtagligt inslag av löv, 
främst asp och ek. Beståndet har varierande ålder och slutenhet. Marken är 
rik på mossbelupna block. Inslaget av död ved av olika nedbrytningsgrad är 
stor. Längst ner i sluttningen ökar hasselinslaget och området har 
lundkaraktär. Mot öster gränsar naturvärdesobjektet till en grusväg. 
Skogsområdet fortsätter norr om området, vidare mot Erstaviken.

Glänta i blockig 
sluttning.
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Naturvärdesobjekt 2 - Ekhage vid Lövsångarvägen (0,43 ha)Naturvärdesobjekt 2 - Ekhage vid Lövsångarvägen (0,43 ha)Naturvärdesobjekt 2 - Ekhage vid Lövsångarvägen (0,43 ha)Naturvärdesobjekt 2 - Ekhage vid Lövsångarvägen (0,43 ha)Naturvärdesobjekt 2 - Ekhage vid Lövsångarvägen (0,43 ha)Naturvärdesobjekt 2 - Ekhage vid Lövsångarvägen (0,43 ha)

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4, visst naturvärde Säker JL, KK Skog och träd Ädellövskog Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Områdets främsta värde ligger dess stora antal unga ekar i ett landskap till 
stor del dominerat av äldre ek. Träden står öppet och solbelyst. Även 
blommande- och bärande buskar samt block och äldre stockar är av värde. 
Området har hävdats historiskt och blåsippa visar på lundkaraktär.

Områdets främsta värde ligger dess stora antal unga ekar i ett landskap till 
stor del dominerat av äldre ek. Träden står öppet och solbelyst. Även 
blommande- och bärande buskar samt block och äldre stockar är av värde. 
Området har hävdats historiskt och blåsippa visar på lundkaraktär.

Blåsippa (JL, KK) Visst Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Figurtext

Större område med 40-50 ekar, efterträdare och yngre samt enstaka äldre 
ek. Enstaka yngre tallar förekommer. Kring objektet löper en gärdesgård. 
Ingen hävd verkar längre förekomma inom området. Buskskiktet består av 
yngre, klippta hasselbuketter och slån samt en mindre andel nypon, snöbär 
och andra trädgårdsarter. I fältskiktet växer gräs och blåsippa. Det finns 
många mossbelupna block, några stockar samt centralt i ytan en trave 
tallstockar.
Naturvärdesobjektet består av två delområden. 

Större område med 40-50 ekar, efterträdare och yngre samt enstaka äldre 
ek. Enstaka yngre tallar förekommer. Kring objektet löper en gärdesgård. 
Ingen hävd verkar längre förekomma inom området. Buskskiktet består av 
yngre, klippta hasselbuketter och slån samt en mindre andel nypon, snöbär 
och andra trädgårdsarter. I fältskiktet växer gräs och blåsippa. Det finns 
många mossbelupna block, några stockar samt centralt i ytan en trave 
tallstockar.
Naturvärdesobjektet består av två delområden. 

Ekhage med unga 
ekar och hassel.
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Naturvärdesobjekt 3 - Omväxlande trädgårdsmiljö väster om Kornknarrvägen (0,20 ha)Naturvärdesobjekt 3 - Omväxlande trädgårdsmiljö väster om Kornknarrvägen (0,20 ha)Naturvärdesobjekt 3 - Omväxlande trädgårdsmiljö väster om Kornknarrvägen (0,20 ha)Naturvärdesobjekt 3 - Omväxlande trädgårdsmiljö väster om Kornknarrvägen (0,20 ha)Naturvärdesobjekt 3 - Omväxlande trädgårdsmiljö väster om Kornknarrvägen (0,20 ha)Naturvärdesobjekt 3 - Omväxlande trädgårdsmiljö väster om Kornknarrvägen (0,20 ha)

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4, visst naturvärde Säker JL, KK Park och trädgård Trädgård Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Objektets största värde är dess omväxlande karaktär med många 
småhabitat och skrymslen. Död ved kan gynna vedlevande insekter, och i 
kombination med potentiellt hög blomrikedom är det ett gynnsamt habitat 
för bland annat bin. Äldre ekar är viktiga substrat för lavar, och födo- och 
boplatser för fågel och insekter.

Objektets största värde är dess omväxlande karaktär med många 
småhabitat och skrymslen. Död ved kan gynna vedlevande insekter, och i 
kombination med potentiellt hög blomrikedom är det ett gynnsamt habitat 
för bland annat bin. Äldre ekar är viktiga substrat för lavar, och födo- och 
boplatser för fågel och insekter.

Inga funna 
naturvårdsarter

Visst Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Figurtext

Omväxlande tomt med många olika småhabitat. Inom objektet finns 
stenpartier och block, veddepåer med ny och gammal ved samt kompost 
och område med trädgårdsavfall. Blomrikedomen är potentiellt hög och 
bland träden finns apel och plommon. Fältskiktet är främst gräsmatta, men 
även hällar med bland annat fetknopp förekommer. Vid inventeringstillfället 
observerades mycket småfågel. En knotig solbelyst ek finns, omkrets 300 
cm.

Omväxlande tomt med många olika småhabitat. Inom objektet finns 
stenpartier och block, veddepåer med ny och gammal ved samt kompost 
och område med trädgårdsavfall. Blomrikedomen är potentiellt hög och 
bland träden finns apel och plommon. Fältskiktet är främst gräsmatta, men 
även hällar med bland annat fetknopp förekommer. Vid inventeringstillfället 
observerades mycket småfågel. En knotig solbelyst ek finns, omkrets 300 
cm.

Småbuskage, 
planteringar och 
stenpartier i 
trädgårdsmiljö.
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Naturvärdesobjekt 4 - Delvis öppet dike vid Kornknarrvägen (283 m)Naturvärdesobjekt 4 - Delvis öppet dike vid Kornknarrvägen (283 m)Naturvärdesobjekt 4 - Delvis öppet dike vid Kornknarrvägen (283 m)Naturvärdesobjekt 4 - Delvis öppet dike vid Kornknarrvägen (283 m)Naturvärdesobjekt 4 - Delvis öppet dike vid Kornknarrvägen (283 m)Naturvärdesobjekt 4 - Delvis öppet dike vid Kornknarrvägen (283 m)

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4, visst naturvärde Preliminär JL, KK Vattendrag Öppet dike Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Rinnande vatten bidrar med variation i landskapet och skapar förutsättningar för 
biologisk mångfald. Även raka, påverkade diken som det längs Kornknarrvägen 
kan utgöra naturvärdesobjekt. Diket har enstaka komponenter som påminner 
om naturliga vattendrag, t.ex. varierande flöde och bottnar med småsten. Dock 
saknas många av de strukturer som skapar förutsättningar för biologisk 
mångfald; diket bedöms ha visst biotopvärde. 
Bedömningen är preliminär eftersom information om dikets vattenkvalitet, 
morfologi och artförekomst krävs för att göra en säker bedömning.

Rinnande vatten bidrar med variation i landskapet och skapar förutsättningar för 
biologisk mångfald. Även raka, påverkade diken som det längs Kornknarrvägen 
kan utgöra naturvärdesobjekt. Diket har enstaka komponenter som påminner 
om naturliga vattendrag, t.ex. varierande flöde och bottnar med småsten. Dock 
saknas många av de strukturer som skapar förutsättningar för biologisk 
mångfald; diket bedöms ha visst biotopvärde. 
Bedömningen är preliminär eftersom information om dikets vattenkvalitet, 
morfologi och artförekomst krävs för att göra en säker bedömning.

Inga funna 
naturvårdsarter

Visst Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Figurtext

Objektet utgörs av ett dels öppet, dels kulverterat dike på östra sidan om 
Kornknarrvägen. Vid inventeringstillfället var vattenflödet i diket högt på flera 
ställen, med klart vatten. I diket finns både partier med snabbt rinnande vatten 
och partier där vattnet hålls relativt stillastående. I dikesbottnen finns främst 
sand och grus, samt även enstaka större sten. Stora delar av diket är fritt från 
igenväxning.
Diket fortsätter utanför inventeringsområdet.

Objektet utgörs av ett dels öppet, dels kulverterat dike på östra sidan om 
Kornknarrvägen. Vid inventeringstillfället var vattenflödet i diket högt på flera 
ställen, med klart vatten. I diket finns både partier med snabbt rinnande vatten 
och partier där vattnet hålls relativt stillastående. I dikesbottnen finns främst 
sand och grus, samt även enstaka större sten. Stora delar av diket är fritt från 
igenväxning.
Diket fortsätter utanför inventeringsområdet.

Delvis kulverterat 
dike, som bidrar till 
variationen i 
landskapet.
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Naturvärdesobjekt 5 - Sluttning med hassel öster om Kornknarrsvägen (0,1 ha)Naturvärdesobjekt 5 - Sluttning med hassel öster om Kornknarrsvägen (0,1 ha)Naturvärdesobjekt 5 - Sluttning med hassel öster om Kornknarrsvägen (0,1 ha)Naturvärdesobjekt 5 - Sluttning med hassel öster om Kornknarrsvägen (0,1 ha)Naturvärdesobjekt 5 - Sluttning med hassel öster om Kornknarrsvägen (0,1 ha)Naturvärdesobjekt 5 - Sluttning med hassel öster om Kornknarrsvägen (0,1 ha)

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4, visst naturvärde Preliminär JL, KK Skog och träd Ädellövskog Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Det hasseldominerade buskskiktet ger området lundkaraktär. Floran 
innehåller potentiellt lundarter. Hasselbuketter med död ved och tickor visar 
på en lång kontinuitet. Den döda veden är gynnsam för bland annat 
insekter och svampar. Förekomsten av hällar ökar heterogeniteten och 
utgör substrat för lavar och mossor. Nypon är en bärande buske och av 
värde för insekter och fågel.
Bedömningen av artvärde och naturvärdesklass är preliminär eftersom 
eventuell förekomst av flora inte har kunnat inventeras på grund av att 
inventeringen skedde sent på säsongen.

Det hasseldominerade buskskiktet ger området lundkaraktär. Floran 
innehåller potentiellt lundarter. Hasselbuketter med död ved och tickor visar 
på en lång kontinuitet. Den döda veden är gynnsam för bland annat 
insekter och svampar. Förekomsten av hällar ökar heterogeniteten och 
utgör substrat för lavar och mossor. Nypon är en bärande buske och av 
värde för insekter och fågel.
Bedömningen av artvärde och naturvärdesklass är preliminär eftersom 
eventuell förekomst av flora inte har kunnat inventeras på grund av att 
inventeringen skedde sent på säsongen.

Inga funna 
naturvårdsarter

Visst Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Figurtext

Sluttning med hassel samt ett mindre antal medelålders ekar. En solbelyst 
ek med bred sockel (omkrets 220 cm) växer i sluttningen. Andelen ek ökar 
mot öster i objektet. Enstaka hasselbuketter har äldre grenar. Floran är 
potentiellt av lundkaraktär. Vid en häll finns stensöta och nypon.

Sluttning med hassel samt ett mindre antal medelålders ekar. En solbelyst 
ek med bred sockel (omkrets 220 cm) växer i sluttningen. Andelen ek ökar 
mot öster i objektet. Enstaka hasselbuketter har äldre grenar. Floran är 
potentiellt av lundkaraktär. Vid en häll finns stensöta och nypon.

Hasselbuketter i 
sluttning ned mot 
väg.
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Naturvärdesobjekt 6 - Lodyta mellan tomt på Tegelbruksvägen och skogsområde (0,1 ha)Naturvärdesobjekt 6 - Lodyta mellan tomt på Tegelbruksvägen och skogsområde (0,1 ha)Naturvärdesobjekt 6 - Lodyta mellan tomt på Tegelbruksvägen och skogsområde (0,1 ha)Naturvärdesobjekt 6 - Lodyta mellan tomt på Tegelbruksvägen och skogsområde (0,1 ha)Naturvärdesobjekt 6 - Lodyta mellan tomt på Tegelbruksvägen och skogsområde (0,1 ha)Naturvärdesobjekt 6 - Lodyta mellan tomt på Tegelbruksvägen och skogsområde (0,1 ha)

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4, visst naturvärde Säker JL, KK Berg och sten Hällmark Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Den högre luftfuktighet som följer på skuggade branter gynnar mossor och 
ett antal skyddsvärda arter. Blockighet skapar mikrohabitat.
Den högre luftfuktighet som följer på skuggade branter gynnar mossor och 
ett antal skyddsvärda arter. Blockighet skapar mikrohabitat.

Inga funna 
naturvårdsarter

Visst Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Figurtext

Hällmark, i väster brant, sluttande mot tomt. I delar av branten finns lodytor. 
Vegetationen varierar med ytans lutning, delar av branten är kala, andra 
mossbelupna eller dominerade av ormbunkar. I branten växer bland annat 
svartbräken. Branten är delvis skuggad av träd och buskage. Viss 
blockighet förekommer. Ytan fortsätter utanför inventeringsområdet. 

Hällmark, i väster brant, sluttande mot tomt. I delar av branten finns lodytor. 
Vegetationen varierar med ytans lutning, delar av branten är kala, andra 
mossbelupna eller dominerade av ormbunkar. I branten växer bland annat 
svartbräken. Branten är delvis skuggad av träd och buskage. Viss 
blockighet förekommer. Ytan fortsätter utanför inventeringsområdet. 

Sluttning med 
lodytor mot tomt.
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Naturvärdesobjekt 7 - Sluttning med hassel och ek sydost om Kornknarrsvägen (0,15 ha)Naturvärdesobjekt 7 - Sluttning med hassel och ek sydost om Kornknarrsvägen (0,15 ha)Naturvärdesobjekt 7 - Sluttning med hassel och ek sydost om Kornknarrsvägen (0,15 ha)Naturvärdesobjekt 7 - Sluttning med hassel och ek sydost om Kornknarrsvägen (0,15 ha)Naturvärdesobjekt 7 - Sluttning med hassel och ek sydost om Kornknarrsvägen (0,15 ha)Naturvärdesobjekt 7 - Sluttning med hassel och ek sydost om Kornknarrsvägen (0,15 ha)

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4, visst naturvärde Preliminär JL, KK Skog och träd Ädellövskog Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Objektets naturvärde är knutet till hasseln, som ger lundkaraktär. Floran 
innehåller potentiellt lundarter. Ekefterträdare är värdefullt i ett område med  
mycket äldre ek. Förekomst av grov död ved är gynnsamt för insekter och 
fågel samt kryptogamer.
Bedömningen av artvärde och naturvärdesklass är preliminär eftersom 
eventuell förekomst av lundflora inte har kunnat inventeras på grund av att 
inventeringen skedde sent på säsongen.

Objektets naturvärde är knutet till hasseln, som ger lundkaraktär. Floran 
innehåller potentiellt lundarter. Ekefterträdare är värdefullt i ett område med  
mycket äldre ek. Förekomst av grov död ved är gynnsamt för insekter och 
fågel samt kryptogamer.
Bedömningen av artvärde och naturvärdesklass är preliminär eftersom 
eventuell förekomst av lundflora inte har kunnat inventeras på grund av att 
inventeringen skedde sent på säsongen.

Inga funna 
naturvårdsarter

Visst Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Figurtext

Hassellund i västsluttning mot väg. Objektet gränsar mot omkringliggande 
tomter samt i sydöst mot ett hällområde. Buskskiktet domineras av hassel 
och slån. Floran är sannolikt av lundkaraktär. Trädskiktet är halvöppet med 
ett större inslag ung och medelålders ek. Även ett mindre antal sälgar samt 
grövre ekar med omkrets över 200 cm förekommer. I sydligaste änden av 
objektet står en grov död ek med blottad ved och insektspår.

Hassellund i västsluttning mot väg. Objektet gränsar mot omkringliggande 
tomter samt i sydöst mot ett hällområde. Buskskiktet domineras av hassel 
och slån. Floran är sannolikt av lundkaraktär. Trädskiktet är halvöppet med 
ett större inslag ung och medelålders ek. Även ett mindre antal sälgar samt 
grövre ekar med omkrets över 200 cm förekommer. I sydligaste änden av 
objektet står en grov död ek med blottad ved och insektspår.

Hassellund i 
sluttning mot väg.
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Naturvärdesobjekt 8 - Liten, skött hassellund på tomt väster om Tegelbruksvägen (0,04 ha)Naturvärdesobjekt 8 - Liten, skött hassellund på tomt väster om Tegelbruksvägen (0,04 ha)Naturvärdesobjekt 8 - Liten, skött hassellund på tomt väster om Tegelbruksvägen (0,04 ha)Naturvärdesobjekt 8 - Liten, skött hassellund på tomt väster om Tegelbruksvägen (0,04 ha)Naturvärdesobjekt 8 - Liten, skött hassellund på tomt väster om Tegelbruksvägen (0,04 ha)Naturvärdesobjekt 8 - Liten, skött hassellund på tomt väster om Tegelbruksvägen (0,04 ha)

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

3, påtagligt naturvärde Preliminär JL, KK Skog och träd Blandskog Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Objektet har tydlig lundkaraktär, det finns potential för lundflora. Områdets 
ringa storlek minskar dess naturvärde. Den angränsande häcken ger dock 
viss avskärmning och slutenhet och i området finns flera hassellundar, 
vilket ger samband och spridningsmöjligheter. Ekticka är indikator på 
biologiskt värdefulla äldre ekar och på hög kontinuitet av ek. Gamla tallar 
med pansarbark kan utgöra substrat för till exempel insekter och tickor. 

Objektet har tydlig lundkaraktär, det finns potential för lundflora. Områdets 
ringa storlek minskar dess naturvärde. Den angränsande häcken ger dock 
viss avskärmning och slutenhet och i området finns flera hassellundar, 
vilket ger samband och spridningsmöjligheter. Ekticka är indikator på 
biologiskt värdefulla äldre ekar och på hög kontinuitet av ek. Gamla tallar 
med pansarbark kan utgöra substrat för till exempel insekter och tickor. 

Ekticka (JL, KK) Påtagligt Visst Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Figurtext

Mindre hassellund på tomt. Mot norr gränsar objektet till en större 
cypresshäck, mot söder till gårdsplan. Lunden är välskött och död ved 
saknas nästan helt. Floran inom objektet är potentiellt av lundkaraktär. I 
lunden finns en grov tall och en ek (210 cm omkrets). På gårdsplanen 
väster om lunden växer en ek (290 cm omkrets) med ekticka.
Området är mindre än minsta karteringsenhet för NVI fältnivå medel, men 
på grund av förekomst av ekticka och områdets biotopvärde har det ändå 
avgränsats.

Mindre hassellund på tomt. Mot norr gränsar objektet till en större 
cypresshäck, mot söder till gårdsplan. Lunden är välskött och död ved 
saknas nästan helt. Floran inom objektet är potentiellt av lundkaraktär. I 
lunden finns en grov tall och en ek (210 cm omkrets). På gårdsplanen 
väster om lunden växer en ek (290 cm omkrets) med ekticka.
Området är mindre än minsta karteringsenhet för NVI fältnivå medel, men 
på grund av förekomst av ekticka och områdets biotopvärde har det ändå 
avgränsats.

Välskött hassellund 
på gårdstomt.
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Naturvärdesobjekt 9 och 10 - Delvis öppna diken vid Tegelbruksvägen (616 m resp. 626 m)Naturvärdesobjekt 9 och 10 - Delvis öppna diken vid Tegelbruksvägen (616 m resp. 626 m)Naturvärdesobjekt 9 och 10 - Delvis öppna diken vid Tegelbruksvägen (616 m resp. 626 m)Naturvärdesobjekt 9 och 10 - Delvis öppna diken vid Tegelbruksvägen (616 m resp. 626 m)Naturvärdesobjekt 9 och 10 - Delvis öppna diken vid Tegelbruksvägen (616 m resp. 626 m)Naturvärdesobjekt 9 och 10 - Delvis öppna diken vid Tegelbruksvägen (616 m resp. 626 m)

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4, visst naturvärde Preliminär JL, KK Vattendrag Öppet dike Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Rinnande vatten bidrar med variation i landskapet och skapar förutsättningar för biologisk 
mångfald. Även raka, påverkade diken som dikena längs Tegelbruksvägen kan utgöra 
naturvärdesobjekt. Dikena har enstaka komponenter som påminner om naturliga 
vattendrag, t.ex. varierande flöde och bottnar med småsten. Dock saknas många av de 
strukturer som skapar förutsättningar för biologisk mångfald; diket bedöms därför ha visst 
biotopvärde. 
Bedömningen av artvärde och klassningen är preliminär eftersom information om 
dikenas vattenkvalitet, morfologi och artförekomst krävs för att göra en säker bedömning.

Rinnande vatten bidrar med variation i landskapet och skapar förutsättningar för biologisk 
mångfald. Även raka, påverkade diken som dikena längs Tegelbruksvägen kan utgöra 
naturvärdesobjekt. Dikena har enstaka komponenter som påminner om naturliga 
vattendrag, t.ex. varierande flöde och bottnar med småsten. Dock saknas många av de 
strukturer som skapar förutsättningar för biologisk mångfald; diket bedöms därför ha visst 
biotopvärde. 
Bedömningen av artvärde och klassningen är preliminär eftersom information om 
dikenas vattenkvalitet, morfologi och artförekomst krävs för att göra en säker bedömning.

Inga funna 
naturvårdsarter

Visst Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Figurtext

Objekten utgörs av två dels öppna, dels kulverterade diken på östra och västra sidan om 
Tegelbruksvägen. Vid inventeringstillfället var vattenflödet i dikena höga på flera ställen, 
med klart vatten. I dikena (särskilt i det östra diket) finns både partier med snabbt 
rinnande vatten och partier där vattnet hålls relativt stillastående. På dikesbottnarna finns 
främst sand och grus, samt även enstaka större sten. Stora delar av dikena är fria från 
igenväxning.
Det östra diket mynnar ut i en mindre sluttning intill naturvärdesobjekt 16 och västra diket 
fortsätter utanför inventeringsområdet.

Objekten utgörs av två dels öppna, dels kulverterade diken på östra och västra sidan om 
Tegelbruksvägen. Vid inventeringstillfället var vattenflödet i dikena höga på flera ställen, 
med klart vatten. I dikena (särskilt i det östra diket) finns både partier med snabbt 
rinnande vatten och partier där vattnet hålls relativt stillastående. På dikesbottnarna finns 
främst sand och grus, samt även enstaka större sten. Stora delar av dikena är fria från 
igenväxning.
Det östra diket mynnar ut i en mindre sluttning intill naturvärdesobjekt 16 och västra diket 
fortsätter utanför inventeringsområdet.

Diken som bidrar till 
variationen i 
landskapet.
I bilden visas 
naturvärdesobjekt 
10.
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Naturvärdesobjekt 11 - Blandskog väster om Grankällevägen (0,38 ha)Naturvärdesobjekt 11 - Blandskog väster om Grankällevägen (0,38 ha)Naturvärdesobjekt 11 - Blandskog väster om Grankällevägen (0,38 ha)Naturvärdesobjekt 11 - Blandskog väster om Grankällevägen (0,38 ha)Naturvärdesobjekt 11 - Blandskog väster om Grankällevägen (0,38 ha)Naturvärdesobjekt 11 - Blandskog väster om Grankällevägen (0,38 ha)

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4, visst naturvärde Säker JL Skog och träd Blandskog Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Objektets värde är till stor del knutet till trädskiktet. Inom objektet finns spritt 
med ekefterträdare och enstaka äldre ekar, även tall förekommer. Död ved 
förekommer, bland annat en grov eklåga. Äldre ekar och tall är värdefulla 
som substrat för bland annat svamp och insekter. Slånpartiet med block 
kan fungera som övervintringsplats för grod- ock kräldjur. Buskaget är 
värdefullt för småfågel.

Objektets värde är till stor del knutet till trädskiktet. Inom objektet finns spritt 
med ekefterträdare och enstaka äldre ekar, även tall förekommer. Död ved 
förekommer, bland annat en grov eklåga. Äldre ekar och tall är värdefulla 
som substrat för bland annat svamp och insekter. Slånpartiet med block 
kan fungera som övervintringsplats för grod- ock kräldjur. Buskaget är 
värdefullt för småfågel.

Inga funna 
naturvårdsarter

Visst Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Figurtext

Blandskogsområde med varierad slutenhet och skiktning. Trädskiktet 
består främst av gran, tall och ek, men även enstaka björkar och bokar. 
Bland ekarna är 20-30 träd efterträdare, och ett mindre antal yngre 
respektive äldre. Tre grövre ekar finns inom objektet (185, 200 och 200 cm 
omkrets). Mängden död ved är sparsam, med enstaka låga av tall och ek 
finns. Buskskiktet domineras av hassel. Även slån, måbär, ung björk och 
gran förekommer. Floran i fältskiktet är trivial, med smalbladigt gräs och 
smultron. I norra delen av objektet finns en kompost med ris och löv. I öster 
finns ett slånparti, block och en grov låga av ek.

Blandskogsområde med varierad slutenhet och skiktning. Trädskiktet 
består främst av gran, tall och ek, men även enstaka björkar och bokar. 
Bland ekarna är 20-30 träd efterträdare, och ett mindre antal yngre 
respektive äldre. Tre grövre ekar finns inom objektet (185, 200 och 200 cm 
omkrets). Mängden död ved är sparsam, med enstaka låga av tall och ek 
finns. Buskskiktet domineras av hassel. Även slån, måbär, ung björk och 
gran förekommer. Floran i fältskiktet är trivial, med smalbladigt gräs och 
smultron. I norra delen av objektet finns en kompost med ris och löv. I öster 
finns ett slånparti, block och en grov låga av ek.

Blandskog med 
hassel i buskskiktet.
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Naturvärdesobjekt 12 - Öppet skogsområde med solbelyst tall (0,09 ha)Naturvärdesobjekt 12 - Öppet skogsområde med solbelyst tall (0,09 ha)Naturvärdesobjekt 12 - Öppet skogsområde med solbelyst tall (0,09 ha)Naturvärdesobjekt 12 - Öppet skogsområde med solbelyst tall (0,09 ha)Naturvärdesobjekt 12 - Öppet skogsområde med solbelyst tall (0,09 ha)Naturvärdesobjekt 12 - Öppet skogsområde med solbelyst tall (0,09 ha)

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4, visst naturvärde Säker JL Skog och träd Tallskog Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Områdets naturvärde är knutet till trädskiktet. Många vedlevande insekter 
är knutna till grova solbelysta tallar med pansarbark. Avsaknad av skiktning 
och förekomst av död ved bidrar till att objektet inte får högre biotopvärde 
och naturvärdesklass.

Områdets naturvärde är knutet till trädskiktet. Många vedlevande insekter 
är knutna till grova solbelysta tallar med pansarbark. Avsaknad av skiktning 
och förekomst av död ved bidrar till att objektet inte får högre biotopvärde 
och naturvärdesklass.

Blåsippa (JL) Visst Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Figurtext

Öppet röjt skogsområde med tall och enstaka unga ekar. Omkring sju av 
tallarna har solbelysta stammar med början till pansarbark. Röjning har 
gjort området enskiktat och föryngringen sparsam. Död ved saknas. I 
buskskiktet finns hassel. Enstaka äldre hasselbuketter, delvis röjda, 
förekommer. I fältskiktet finns bland annat blåbär, kruståtel och blåsippa.

Öppet röjt skogsområde med tall och enstaka unga ekar. Omkring sju av 
tallarna har solbelysta stammar med början till pansarbark. Röjning har 
gjort området enskiktat och föryngringen sparsam. Död ved saknas. I 
buskskiktet finns hassel. Enstaka äldre hasselbuketter, delvis röjda, 
förekommer. I fältskiktet finns bland annat blåbär, kruståtel och blåsippa.

Solbelysta och äldre 
tallar kan utgöra 
livsmiljö till 
vedlevande svampar 
och insekter.
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Naturvärdesobjekt 13 - Slånbuskage med klibbal intill Tonstigen (0,19 ha)Naturvärdesobjekt 13 - Slånbuskage med klibbal intill Tonstigen (0,19 ha)Naturvärdesobjekt 13 - Slånbuskage med klibbal intill Tonstigen (0,19 ha)Naturvärdesobjekt 13 - Slånbuskage med klibbal intill Tonstigen (0,19 ha)Naturvärdesobjekt 13 - Slånbuskage med klibbal intill Tonstigen (0,19 ha)Naturvärdesobjekt 13 - Slånbuskage med klibbal intill Tonstigen (0,19 ha)

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4, visst naturvärde Preliminär JL Igenväxningsmark Buskmark Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Naturvärde är knutet till slånbuskagen. Slån är en viktig födokälla för 
insekter och ett bra habitat för många småfåglar. Enligt flera boende i 
området häckar näktergal i buskagen. Storleken på buskaget och närheten 
till ett videkärr (naturvärdesobjekt 15) är av värde ur naturvärdessynpunkt. 
På grund av avsaknad av flikighet och variation i buskaget bedöms 
biotopvärdet som visst. Bedömningen av artvärdet och klassningen är 
preliminär på grund av att en fågelinventering inte har genomförts i 
området, potentiellt häckar fler fågelarter i området.

Naturvärde är knutet till slånbuskagen. Slån är en viktig födokälla för 
insekter och ett bra habitat för många småfåglar. Enligt flera boende i 
området häckar näktergal i buskagen. Storleken på buskaget och närheten 
till ett videkärr (naturvärdesobjekt 15) är av värde ur naturvärdessynpunkt. 
På grund av avsaknad av flikighet och variation i buskaget bedöms 
biotopvärdet som visst. Bedömningen av artvärdet och klassningen är 
preliminär på grund av att en fågelinventering inte har genomförts i 
området, potentiellt häckar fler fågelarter i området.

Näktergal (B) Visst Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Figurtext

Slånbuskage med inslag av nypon och yngre klibbal. Drygt fem 
trädformiga, flerstammiga klibbalar samt en äldre flerstammig apel växer i 
anslutning till buskaget. Visst inslag av död ved finns.
Naturvärdesobjektet består av tre delområden. Områden separeras av en 
väg och öppen gräsmark. Naturtypen fortsätter utanför 
inventeringsområdet.

Slånbuskage med inslag av nypon och yngre klibbal. Drygt fem 
trädformiga, flerstammiga klibbalar samt en äldre flerstammig apel växer i 
anslutning till buskaget. Visst inslag av död ved finns.
Naturvärdesobjektet består av tre delområden. Områden separeras av en 
väg och öppen gräsmark. Naturtypen fortsätter utanför 
inventeringsområdet.

Nordöstra 
delområdet utgörs 
av ett mindre slån-
buskage.
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Naturvärdesobjekt 14 - Vassbeklädd strandzon intill allmänningen vid Kalvfjärden (0,23 ha)Naturvärdesobjekt 14 - Vassbeklädd strandzon intill allmänningen vid Kalvfjärden (0,23 ha)Naturvärdesobjekt 14 - Vassbeklädd strandzon intill allmänningen vid Kalvfjärden (0,23 ha)Naturvärdesobjekt 14 - Vassbeklädd strandzon intill allmänningen vid Kalvfjärden (0,23 ha)Naturvärdesobjekt 14 - Vassbeklädd strandzon intill allmänningen vid Kalvfjärden (0,23 ha)Naturvärdesobjekt 14 - Vassbeklädd strandzon intill allmänningen vid Kalvfjärden (0,23 ha)

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4, visst naturvärde Preliminär JL Havsstrand Vass/alskog Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Havsstränder bidrar generellt till biologisk mångfald. Vass kan fungera som 
yngelkammare och födosöksområde för fiskar. Vassbälten är även 
gynnsamma för många fågelarter. Antropogen påverkan i form av bryggor 
och avverkning av al sänker objektets naturvärde, även vassbältets 
homogenitet sänker biotopvärdet. Bedömningen är preliminär eftersom 
ingen inventering har skett i vasszonen. Denna inventering har inte omfattat 
vattenyta utanför strandzonen.

Havsstränder bidrar generellt till biologisk mångfald. Vass kan fungera som 
yngelkammare och födosöksområde för fiskar. Vassbälten är även 
gynnsamma för många fågelarter. Antropogen påverkan i form av bryggor 
och avverkning av al sänker objektets naturvärde, även vassbältets 
homogenitet sänker biotopvärdet. Bedömningen är preliminär eftersom 
ingen inventering har skett i vasszonen. Denna inventering har inte omfattat 
vattenyta utanför strandzonen.

Inga funna 
naturvårdsarter

Visst Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Figurtext

Strandzon med slutet vassområde som övergår till ett område med 
alsumpskog i strandkanten. Objektet omfattar areal ovan och under 
vattenytan. Vassområdet och alsumpskogen fortsätter västerut utanför 
inventeringsområdet.

Strandzon med slutet vassområde som övergår till ett område med 
alsumpskog i strandkanten. Objektet omfattar areal ovan och under 
vattenytan. Vassområdet och alsumpskogen fortsätter västerut utanför 
inventeringsområdet.

I objektet finns en 
strandzon med vass 
och längre upp mot 
land växer ung 
klibbal.
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Naturvärdesobjekt 15 - Videkärr med öppen vattenspegel (0,12 ha)Naturvärdesobjekt 15 - Videkärr med öppen vattenspegel (0,12 ha)Naturvärdesobjekt 15 - Videkärr med öppen vattenspegel (0,12 ha)Naturvärdesobjekt 15 - Videkärr med öppen vattenspegel (0,12 ha)Naturvärdesobjekt 15 - Videkärr med öppen vattenspegel (0,12 ha)Naturvärdesobjekt 15 - Videkärr med öppen vattenspegel (0,12 ha)

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4, visst naturvärde Säker JL Igenväxningsmark Videkärr Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

I inventeringsområdet och i landskapet generellt är det brist på 
vattenmiljöer, vilket gör att videkärret bidrar till variation som ger ökade 
förutsättningar för biologisk mångfald. Kärret bedöms kunna utgöra livsmiljö 
för fåglar samt lekvatten och födosöksmiljö för groddjur. Enligt flera boende 
i området häckar näktergal i området.

I inventeringsområdet och i landskapet generellt är det brist på 
vattenmiljöer, vilket gör att videkärret bidrar till variation som ger ökade 
förutsättningar för biologisk mångfald. Kärret bedöms kunna utgöra livsmiljö 
för fåglar samt lekvatten och födosöksmiljö för groddjur. Enligt flera boende 
i området häckar näktergal i området.

Näktergal (B) Visst Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Figurtext

Objektet utgörs av ett videkärr intill Tegelbruksvägen. I södra delen av 
kärret fanns vid inventeringstillfället öppen vattenspegel och i övriga delar 
av objektet var marken frisk-fuktig. I kärret dominerar vide, men i kanterna 
växer även ung klibbal. Mängden död ved är måttlig, delvis liggande i 
vatten.

Objektet utgörs av ett videkärr intill Tegelbruksvägen. I södra delen av 
kärret fanns vid inventeringstillfället öppen vattenspegel och i övriga delar 
av objektet var marken frisk-fuktig. I kärret dominerar vide, men i kanterna 
växer även ung klibbal. Mängden död ved är måttlig, delvis liggande i 
vatten.

Videkärr med öppet 
vatten kan utgöra 
livsmiljö för bland 
annat fåglar och 
groddjur.
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Naturvärdesobjekt 16 - Fuktigt skogsområde med lövträd (0,03 ha)Naturvärdesobjekt 16 - Fuktigt skogsområde med lövträd (0,03 ha)Naturvärdesobjekt 16 - Fuktigt skogsområde med lövträd (0,03 ha)Naturvärdesobjekt 16 - Fuktigt skogsområde med lövträd (0,03 ha)Naturvärdesobjekt 16 - Fuktigt skogsområde med lövträd (0,03 ha)Naturvärdesobjekt 16 - Fuktigt skogsområde med lövträd (0,03 ha)

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4, visst naturvärde Säker KK Skog och träd Triviallövskog Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Objektet bryter med sin naturliga karaktär av från den intilliggande trädgården, och 
skapar heterogenitet i landskapet. Död ved är av värde för bland annat svampar, 
insekter och fågel. Variation i trädålder och nedbrytningsgrad ger förutsättning för 
kontinuerlig tillförsel av död ved. Stam- och rothåligheter skapar mikrohabitat och 
skrymslen som kan utnyttjas av fågel, mindre däggdjur samt groddjur. Objektets 
strandnära läge och fuktiga mark ger en potentiellt hög luftfuktighet. Detta gynnar 
bland annat många kryptogamer.

Objektet bryter med sin naturliga karaktär av från den intilliggande trädgården, och 
skapar heterogenitet i landskapet. Död ved är av värde för bland annat svampar, 
insekter och fågel. Variation i trädålder och nedbrytningsgrad ger förutsättning för 
kontinuerlig tillförsel av död ved. Stam- och rothåligheter skapar mikrohabitat och 
skrymslen som kan utnyttjas av fågel, mindre däggdjur samt groddjur. Objektets 
strandnära läge och fuktiga mark ger en potentiellt hög luftfuktighet. Detta gynnar 
bland annat många kryptogamer.

Inga funna 
naturvårdsarter

Visst Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Figurtext

Fuktigt skogsområde med lövträd mellan strandzon i sydväst och fuktigt buskage i 
norr. I sydöst gränsar objektet till trädgård. Några meter söder om objektet finns en 
kompost. Trädskiktet är av varierande ålder. Inom objektet finns fem äldre klibbalar 
och ett antal grova fågelbär. Flera träd, framför allt fågelbär, har grov bark och 
håligheter. I den norra delen av området finns ett flerstammigt träd med döda 
grenar, vedblottor och insektsgnag samt en större hålighet vid basen. Det finns 
mycket död ved av varierande nedbrytningsgrad, både stående och låga. 
Buskskiktet domineras av skogstry, måbär, bok och fågelbär. Området har en orörd 
karaktär.

Fuktigt skogsområde med lövträd mellan strandzon i sydväst och fuktigt buskage i 
norr. I sydöst gränsar objektet till trädgård. Några meter söder om objektet finns en 
kompost. Trädskiktet är av varierande ålder. Inom objektet finns fem äldre klibbalar 
och ett antal grova fågelbär. Flera träd, framför allt fågelbär, har grov bark och 
håligheter. I den norra delen av området finns ett flerstammigt träd med döda 
grenar, vedblottor och insektsgnag samt en större hålighet vid basen. Det finns 
mycket död ved av varierande nedbrytningsgrad, både stående och låga. 
Buskskiktet domineras av skogstry, måbär, bok och fågelbär. Området har en orörd 
karaktär.

Flerstammigt träd 
med vedblottor och 
hålighet vid basen.
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Naturvärdesobjekt 17 - Gles blandskog norr om Tonstigen (0,15 ha)Naturvärdesobjekt 17 - Gles blandskog norr om Tonstigen (0,15 ha)Naturvärdesobjekt 17 - Gles blandskog norr om Tonstigen (0,15 ha)Naturvärdesobjekt 17 - Gles blandskog norr om Tonstigen (0,15 ha)Naturvärdesobjekt 17 - Gles blandskog norr om Tonstigen (0,15 ha)Naturvärdesobjekt 17 - Gles blandskog norr om Tonstigen (0,15 ha)

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

3, påtagligt naturvärde Säker JL Skog och träd Blandskog Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Områdets värde är till stor del knutet till trädskiktet. Inom objektet finns 
spritt med unga och enstaka äldre ekar samt tall. Solbelysning gör träden 
gynnsamma för insekter och lavar. Endast sparsamt med död ved 
förekommer. Olikåldrighet i trädskiktet och förekomst av äldre stammar 
förekommer även bland hasseln. Veddepån kan utgöra värde för bland 
annat steklar och groddjur kan använda rishögar/komposter för 
övervintring.

Områdets värde är till stor del knutet till trädskiktet. Inom objektet finns 
spritt med unga och enstaka äldre ekar samt tall. Solbelysning gör träden 
gynnsamma för insekter och lavar. Endast sparsamt med död ved 
förekommer. Olikåldrighet i trädskiktet och förekomst av äldre stammar 
förekommer även bland hasseln. Veddepån kan utgöra värde för bland 
annat steklar och groddjur kan använda rishögar/komposter för 
övervintring.

Blåsippa (JL), gullviva 
(JL)

Visst Visst Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Figurtext

Halvöppet skogsområde med solbelysta tallar och ekar. Trädskiktet är glest 
och död ved saknas. I buskskiktet dominerar hassel, som främst finns i 
södra delen av området. I fältskiktet finns blåsippa, gullviva och gräs. Inom 
objektet finns kompost, ris och en veddepå med gammal ved. Bland träden 
finns tre tallar med omkrets mellan 180 och 200 cm, och fem ekar med 
omkrets mellan 110 och 275 cm. 

Halvöppet skogsområde med solbelysta tallar och ekar. Trädskiktet är glest 
och död ved saknas. I buskskiktet dominerar hassel, som främst finns i 
södra delen av området. I fältskiktet finns blåsippa, gullviva och gräs. Inom 
objektet finns kompost, ris och en veddepå med gammal ved. Bland träden 
finns tre tallar med omkrets mellan 180 och 200 cm, och fem ekar med 
omkrets mellan 110 och 275 cm. 

Värdena är knutna 
till de solbelysta 
stammarna hos ek 
och tall.
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Naturvärdesobjekt 18 - Trädgård med hamlade träd väster om Tonstigen (0,06 ha)Naturvärdesobjekt 18 - Trädgård med hamlade träd väster om Tonstigen (0,06 ha)Naturvärdesobjekt 18 - Trädgård med hamlade träd väster om Tonstigen (0,06 ha)Naturvärdesobjekt 18 - Trädgård med hamlade träd väster om Tonstigen (0,06 ha)Naturvärdesobjekt 18 - Trädgård med hamlade träd väster om Tonstigen (0,06 ha)Naturvärdesobjekt 18 - Trädgård med hamlade träd väster om Tonstigen (0,06 ha)

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4, visst naturvärde Säker JL, KK Park och trädgård Trädgård Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Objektets omväxlande karaktär är värdefull och skapar många 
småbiotoper. Äldre solbelysta träd med håligheter fungerar som som 
substrat för svampar och insekter. Hamling skapar knotiga och ofta håliga 
träd. Speciellt hamlade lindar har högt naturvärde för insekter. Objektet är 
en bra fågelmiljö med buskage, bärande träd och buskar samt fågelbad. 
Den skuggade bäcken med fågelbad är ett bra habitat för groddjur, då 
stenarna skapar många skrymslen som kan fungera som platser för 
övervintring. Slänten har potential till blomrikedom. Inom objektet finns flera 
rabatter. Släntens sydvästläge gör den gynnsam för insekter.

Objektets omväxlande karaktär är värdefull och skapar många 
småbiotoper. Äldre solbelysta träd med håligheter fungerar som som 
substrat för svampar och insekter. Hamling skapar knotiga och ofta håliga 
träd. Speciellt hamlade lindar har högt naturvärde för insekter. Objektet är 
en bra fågelmiljö med buskage, bärande träd och buskar samt fågelbad. 
Den skuggade bäcken med fågelbad är ett bra habitat för groddjur, då 
stenarna skapar många skrymslen som kan fungera som platser för 
övervintring. Slänten har potential till blomrikedom. Inom objektet finns flera 
rabatter. Släntens sydvästläge gör den gynnsam för insekter.

Inga funna 
naturvårdsarter

Visst Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Figurtext

Objektet består av två gräsytor separerade av en slänt. Den nedre, västra 
ytan, gränsar till strand. Längs slänten finns en sydvästvänd gräsyta av 
naturligare karaktär. På denna yta är blomrikedomen potentiellt hög. Viss 
blockighet finns i slänten. Längs slänten samt inom det övre området växer 
ölandstok, nypon, berberis och rosor. I det övre, östra, området finns fem 
äppelträd, varav fyra äldre och grova. Ett av äppelträden har en omkrets på 
över 100 cm samt stamskador. Längs mot norr växer en gran av 
hagmarkskaraktär. Tre före detta hamlade träd finns i området; en 
trestammig ask, en bok i det övre området och en trestammig lind nära 
stranden. Alla tre träden är solbelysta och flera har håligheter eller grensår. 
På gräsmattan står en meterhög stubbe av ett grovt träd. I ett skuggigare 
parti på den övre delen i sydöst finns en bäck med ett anlagt vattenfall samt 
fågelbad.

Objektet består av två gräsytor separerade av en slänt. Den nedre, västra 
ytan, gränsar till strand. Längs slänten finns en sydvästvänd gräsyta av 
naturligare karaktär. På denna yta är blomrikedomen potentiellt hög. Viss 
blockighet finns i slänten. Längs slänten samt inom det övre området växer 
ölandstok, nypon, berberis och rosor. I det övre, östra, området finns fem 
äppelträd, varav fyra äldre och grova. Ett av äppelträden har en omkrets på 
över 100 cm samt stamskador. Längs mot norr växer en gran av 
hagmarkskaraktär. Tre före detta hamlade träd finns i området; en 
trestammig ask, en bok i det övre området och en trestammig lind nära 
stranden. Alla tre träden är solbelysta och flera har håligheter eller grensår. 
På gräsmattan står en meterhög stubbe av ett grovt träd. I ett skuggigare 
parti på den övre delen i sydöst finns en bäck med ett anlagt vattenfall samt 
fågelbad.

Trädgårdsmiljö med 
äppelträd och 
hamlade träd.
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Naturvärdesobjekt 19 - Trädgård med äldre äppelträd, ek och värdelement söder om Tonstigen (0,11 ha)Naturvärdesobjekt 19 - Trädgård med äldre äppelträd, ek och värdelement söder om Tonstigen (0,11 ha)Naturvärdesobjekt 19 - Trädgård med äldre äppelträd, ek och värdelement söder om Tonstigen (0,11 ha)Naturvärdesobjekt 19 - Trädgård med äldre äppelträd, ek och värdelement söder om Tonstigen (0,11 ha)Naturvärdesobjekt 19 - Trädgård med äldre äppelträd, ek och värdelement söder om Tonstigen (0,11 ha)Naturvärdesobjekt 19 - Trädgård med äldre äppelträd, ek och värdelement söder om Tonstigen (0,11 ha)

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

3, påtagligt naturvärde Säker JL Park och trädgård Trädgård Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Objektet är omväxlande och innehåller många småbiotoper. Veddepå och 
stenmur ger skrymslen för mindre djur, exempelvis övervintringsplatser för 
groddjur. Olika typer av insekter, lavar och svamp gynnas av blottad ved på 
aplar, samt solbelysta äldre stammar. Tallticka växer på äldre levande tallar 
och är en indikator på kontinuitet av gamla träd. I området finns även en 
grov, bredkronig ek som kan utgöra värde för skyddsvärda insekter, 
svampar och lavar. 
I området saknas viss kontinuitet i trädskiktet och i de värdeelement som 
finns, till exempel relativt nyanlagda veddepåer. På grund av detta bedöms 
biotopvärdet som visst.

Objektet är omväxlande och innehåller många småbiotoper. Veddepå och 
stenmur ger skrymslen för mindre djur, exempelvis övervintringsplatser för 
groddjur. Olika typer av insekter, lavar och svamp gynnas av blottad ved på 
aplar, samt solbelysta äldre stammar. Tallticka växer på äldre levande tallar 
och är en indikator på kontinuitet av gamla träd. I området finns även en 
grov, bredkronig ek som kan utgöra värde för skyddsvärda insekter, 
svampar och lavar. 
I området saknas viss kontinuitet i trädskiktet och i de värdeelement som 
finns, till exempel relativt nyanlagda veddepåer. På grund av detta bedöms 
biotopvärdet som visst.

Tallticka (JL) Visst Visst Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Figurtext

Trädgård med många små strukturer. Inom objektet finns kompost, 
trädgårdsland, rishög samt en stenmur och en veddepå med ekved. I den 
norra delen växer tre aplar. Två av dessa har vedblottor. I den södra, större, 
delen finns flera större träd bland annat en solbelyst, bredkronig ek (320 cm 
i omkrets) och två solbelysta tallar (120 och 200 cm omkrets). På en av 
tallarna finns tre fruktkroppar av tallticka.
Objektet är disjunkt och består av två delområden.

Trädgård med många små strukturer. Inom objektet finns kompost, 
trädgårdsland, rishög samt en stenmur och en veddepå med ekved. I den 
norra delen växer tre aplar. Två av dessa har vedblottor. I den södra, större, 
delen finns flera större träd bland annat en solbelyst, bredkronig ek (320 cm 
i omkrets) och två solbelysta tallar (120 och 200 cm omkrets). På en av 
tallarna finns tre fruktkroppar av tallticka.
Objektet är disjunkt och består av två delområden.

I området finns 
bland annat en 
solbelyst, bredkronig 
ek.
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Naturvärdesobjekt 20 - Större blandskogsområde väster om Klövberget (0,6 ha)Naturvärdesobjekt 20 - Större blandskogsområde väster om Klövberget (0,6 ha)Naturvärdesobjekt 20 - Större blandskogsområde väster om Klövberget (0,6 ha)Naturvärdesobjekt 20 - Större blandskogsområde väster om Klövberget (0,6 ha)Naturvärdesobjekt 20 - Större blandskogsområde väster om Klövberget (0,6 ha)Naturvärdesobjekt 20 - Större blandskogsområde väster om Klövberget (0,6 ha)

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

Högsta naturvärde Preliminär JL Skog och träd Blandskog Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Området ligger intill Klövberget vars höga naturvärden är kända, och innefattar ett 
stort antal rödlistade djur och växtarter. I tidigare inventeringar har många 
skogliga signalarter hittats. Blockighet i kombination med det strandnära läget ger 
hög luftfuktighet, vilket gynnar mossor och många kärlväxter. Även den kalkrika 
jorden skapar förutsättningar för en rad sällsynta arter, bland annat 
sålljordstjärnan som har hittats precis söder om inventeringsområdet. Strax öster 
om området påträffas flera skyddsvärda mossor och lavar. Block skapar 
mikrohabitat för bland annat grod- och kräldjur. Lövinslag ger heterogenitet och är 
positivt för mångfald. Många naturvårdsarter har hittats inom objektet. Flertalet av 
dessa indikerar lång kontinuitet och/eller höga naturvärden kopplade till gamla 
ekar och blockrik mark. Området besöks även flitigt av fåglar, många rödlistade. 
På grund av objektets läge i branten av Klövberget och dess kända höga värde 
för växter och djur bedöms objektet preliminärt ha högsta naturvärde.
Eventuellt är området en eller flera typer av Natura 2000-habitat, dock krävs 
noggrannare undersökning av områdets artförekomster och ekologiska 
förutsättningar för att fastställa detta. Även bedömning om området utgörs av 
hotad biotop är preliminär.

Området ligger intill Klövberget vars höga naturvärden är kända, och innefattar ett 
stort antal rödlistade djur och växtarter. I tidigare inventeringar har många 
skogliga signalarter hittats. Blockighet i kombination med det strandnära läget ger 
hög luftfuktighet, vilket gynnar mossor och många kärlväxter. Även den kalkrika 
jorden skapar förutsättningar för en rad sällsynta arter, bland annat 
sålljordstjärnan som har hittats precis söder om inventeringsområdet. Strax öster 
om området påträffas flera skyddsvärda mossor och lavar. Block skapar 
mikrohabitat för bland annat grod- och kräldjur. Lövinslag ger heterogenitet och är 
positivt för mångfald. Många naturvårdsarter har hittats inom objektet. Flertalet av 
dessa indikerar lång kontinuitet och/eller höga naturvärden kopplade till gamla 
ekar och blockrik mark. Området besöks även flitigt av fåglar, många rödlistade. 
På grund av objektets läge i branten av Klövberget och dess kända höga värde 
för växter och djur bedöms objektet preliminärt ha högsta naturvärde.
Eventuellt är området en eller flera typer av Natura 2000-habitat, dock krävs 
noggrannare undersökning av områdets artförekomster och ekologiska 
förutsättningar för att fastställa detta. Även bedömning om området utgörs av 
hotad biotop är preliminär.

Praktklipptuss (AP), 
ekticka (AP, JL), 
fällmossa (AP), 
guldlockmossa (AP),  
platt fjädermossa (AP), 
Observationer från 
Klövberget (AP): 
gulsparv, gök, göktyta 
(NT), järnsparv, 
kattuggla, mindre 
hackspett (NT), 
morkulla, rödvingetrast, 
skogsduva och 
spillkråka. 
Objektet bedöms vara 
del av arternas 
häckningsområde.

Högt Högt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Figurtext

Blandskog i brant väster om Klövberget. Området präglas av lodytor, blockmark 
och fuktiga hällar. Trädskiktet domineras av tall, ek och triviallövträd. I området 
finns rikligt med gamla träd. I buskskiktet finns bland annat hassel och unga löv- 
och barrträd. På lodytorna växer mossor och ormbunkar, till exempel svartbräken. 
Branten fortsätter söderut mot Kalvfjärden och österut längre upp på Klövberget.

Blandskog i brant väster om Klövberget. Området präglas av lodytor, blockmark 
och fuktiga hällar. Trädskiktet domineras av tall, ek och triviallövträd. I området 
finns rikligt med gamla träd. I buskskiktet finns bland annat hassel och unga löv- 
och barrträd. På lodytorna växer mossor och ormbunkar, till exempel svartbräken. 
Branten fortsätter söderut mot Kalvfjärden och österut längre upp på Klövberget.

Området präglas av 
lodytor, block och 
blandskog med 
inslag av äldre tallar 
och ek.
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Landskapsobjekt
Vid inventeringen avgränsades ett landskapsobjekt, se karta i figur 1 och beskrivning i tabell nedan. Gränsen för landskapsobjektet är ungefärlig.

Landskapsobjekt 1 - Bostadsnära skog och trädgårdar rika på värdeelementLandskapsobjekt 1 - Bostadsnära skog och trädgårdar rika på värdeelementLandskapsobjekt 1 - Bostadsnära skog och trädgårdar rika på värdeelement

Beskrivning BildBild

Landskapsobjektet omfattar stora delar av 
inventeringsområdet och utgörs av värdelement knutna till 
skogsmark och äldre trädgårdar, vilka präglar naturen i 
området. Värdeelementen utgörs till exempel av värdefulla 
träd (främst ek och tall), blocksamlingar, komposter, 
småvatten, bryn med blommande buskar och samlingar 
med död ved. Värdeelementen bedöms ha betydelse för 
biologisk mångfald. Stora värden är knutna till träd; grova 
ekar med håligheter och solbelysta tallar med pansarbark. I 
området hittas de rödlistade svamparna ekticka (NT) och 
tallticka (NT).
Landskapsobjektet bedöms ha mycket stort värde för grod- 
och kräldjur då det finns rikligt med potentiella platser för 
övervintring, till exempel stenmurar och komposter. Det 
finns även flera dammar med konstaterade förekomster av 
groddjur, bland annat padda och större vattensalamander.
Området bedöms även vara av värde för fåglar och 
insekter på grund av förekomsten av blommande bryn och 
buskar, samt potentiellt örtrika rabatter och slänter. Det 
finns även många gamla vedtravar som kan utgöra boplats 
för bland annat steklar.
De objekt som har avgränsats som värdeelement har dels 
ett värde för biologisk mångfald i sig själva, dels (och 
kanske framför allt) tillsammans i och med områdets 
storlek och omfattning av förekomsten av element. 
Landskapsobjektet fortsätter utanför inventeringsområdet.

Landskapsobjektet omfattar stora delar av 
inventeringsområdet och utgörs av värdelement knutna till 
skogsmark och äldre trädgårdar, vilka präglar naturen i 
området. Värdeelementen utgörs till exempel av värdefulla 
träd (främst ek och tall), blocksamlingar, komposter, 
småvatten, bryn med blommande buskar och samlingar 
med död ved. Värdeelementen bedöms ha betydelse för 
biologisk mångfald. Stora värden är knutna till träd; grova 
ekar med håligheter och solbelysta tallar med pansarbark. I 
området hittas de rödlistade svamparna ekticka (NT) och 
tallticka (NT).
Landskapsobjektet bedöms ha mycket stort värde för grod- 
och kräldjur då det finns rikligt med potentiella platser för 
övervintring, till exempel stenmurar och komposter. Det 
finns även flera dammar med konstaterade förekomster av 
groddjur, bland annat padda och större vattensalamander.
Området bedöms även vara av värde för fåglar och 
insekter på grund av förekomsten av blommande bryn och 
buskar, samt potentiellt örtrika rabatter och slänter. Det 
finns även många gamla vedtravar som kan utgöra boplats 
för bland annat steklar.
De objekt som har avgränsats som värdeelement har dels 
ett värde för biologisk mångfald i sig själva, dels (och 
kanske framför allt) tillsammans i och med områdets 
storlek och omfattning av förekomsten av element. 
Landskapsobjektet fortsätter utanför inventeringsområdet.
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