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En sorgmantel som hittat en övervintringsplats under
en klibbticka på en granstubbe i område 19.
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Försättsbladets fotografier: Död ved och olikåldrigt trädskikt i sumpskogen i område 13. Tallåga med
blodticka i område 13. Ett par gamla oxlar med uthackade bohål och eldticka i område 7.
Foto: Janne Elmhag.

Sammanfattning
En naturvärdesinventering har genomförts i området Finnängen-Lövåsen i Katrineholms
kommun för att komplettera kommunens informationsunderlag inför en planerad
exploatering. Området karakteriseras av produktionsskog i olika successionsstadier och med
huvudsakligen ”lågt naturvärde”. ”Påtagligt naturvärde” konstaterades dock för några
områden med igenväxande betesmark, blandsumpskog och en tallmosse. Även några områden
med ”visst naturvärde” noterades.

Inledning/bakgrund
På uppdrag av Katrineholms kommun, Sara Eresund, har Adoxa Naturvård, Janne Elmhag
under november 2016 genomfört en inventering av naturvärden i området Lövåsen Finnängen i Katrineholms kommun. Avsikten har varit att värdera områdets naturvärden för
att komplettera kommunens faktaunderlag inför en planerad exploatering. Fältarbetet
genomfördes under fyra dagar under perioden 2016-11-14 – 2016-11-25.

Metodik
Naturvärdesinventeringen inleddes med en genomgång av befintligt material – i huvudsak
databaser som artportalen, trädportalen, nyckelbiotopsinventeringen mm. Nya och
historiska kartor studerades och en preliminär naturtypsindelning gjordes med hjälp av flygoch satellitbilder. Inventeringsområdet besöktes i fält och den preliminära naturtypsindelningen justerades efter verkligheten. GPS-spår användes för att underlätta det
efterkommande kartarbetet. Viktiga strukturer och substrat noterades, exempelvis jätteträd,
lodytor, block, torrträd, lågor mm. En artinventering genomfördes med särskilt fokus på
signalarter och rödlistade arter inom organismgrupperna kärlväxter och vedsvampar. Arter
inom andra organismgrupper som t ex insekter, mossor, lavar och fåglar har också noterats i
den mån de visat sig under inventeringen och där det ansetts befogat med en notering.
Syftet med en naturvärdesinventering är att bedöma naturvärdet för geografiskt avgränsade
områden så kallade naturvärdesobjekt och att beskriva dem. Med naturvärde menas här
endast ”positiv betydelse för biologisk mångfald” – inte friluftsvärden, estetiska värden mm.
Arbetet har utgått från ”Svensk standard, SS 199000:2014” vilket innebär att både arter och
biotopernas egenskaper ligger till grund för naturvärdesbedömningen. Biotopens kvalitet,
sällsynthet och eventuellt hot mot den vägs samman med förekomst av naturvårdsarter
och/eller artrikedom i mer allmän mening. NVI kan genomföras med olika detaljeringsgrad.
Här har detaljeringsgrad ”fält-medel” använts vilket betyder att naturvärdesobjekt större än
0,1 ha bedömts. Dessutom har ”värdeelement” lagts till liksom ”detaljerad redovisning av
artförekomst”. Arbetet utgår från Naturvärdesinventering av tätortsnära natur och grönytor
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i Katrineholms kommun som genomfördes av Adoxa Naturvård 2015 i Sweco environments
regi och på uppdrag av Katrineholms kommun.

Faktaruta I
Naturvärdesbedömningens klasser:
1. Högsta naturvärde
ej noterat i inventeringsområdet.
2. Högt naturvärde
ej noterat i inventeringsområdet.
3. Påtagligt naturvärde
4. Visst naturvärde
5. Lågt naturvärde.
1. Högsta naturvärde – området bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald på
nationell eller internationell nivå.
2. Högt naturvärde – området bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald på
regional eller nationell nivå. Kvaliteten motsvarar ungefär Skogsstyrelsens
nyckelbiotoper, ädellövskogsinventeringen klass 1 - 2, värdekärnor i naturreservat,
fullgoda Natura 2000-naturtyper eller ängs- och hagmarksinventeringens klass 1 - 3.
3. Påtagligt naturvärde – Kvaliteten motsvarar ungefär skogsstyrelsens ”objekt med
naturvärde” eller länsstyrelsens ”restaurerbar fodermark”
4. Visst naturvärde – Trots stor mänsklig påverkan finns strukturer eller arter av positiv
betydelse för biologisk mångfald.
5. Lågt naturvärde – Bidrar knappast eller inte alls till den biologiska mångfalden.
Hyggen, trädplantager, åkrar, igenväxande åkermark mm.
Landskapsobjekt: Kompletterar ovanstående klassificering av naturvärdesobjekt och
lyfter fram naturvärden av landskapsekologisk karaktär.
Ej noterat i inventeringsområdet.
Värdeelement: Element med särskilt positiv betydelse för biologisk mångfald (hålträd,
stenrösen, död ved mm).
Naturvärdesträd: Träd med särskilt stor betydelse för biologisk mångfald – gamla, grova,
träd med håligheter, stamskador, träd som är värd åt rödlistade arter och signalarter.
Sälg, asp, lind, rönn, fågelbär, hagtorn och oxel utgör en biologisk bristvara i det svenska
skogslandskapet och noteras ibland som naturvärdesträd. Både unga och gamla
exemplar av de hotade (rödlistade) trädslagen alm och ask noteras som naturvärdesträd.
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De naturvårdsarter som omnämns i texten är antingen upptagna på den svenska rödlistan
eller så är de signalarter enligt skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Arter som är
upptagna på Eus habitatdirektivs eller fågeldirektivs förteckning över skyddsvärda arter
betraktas också som naturvårdsarter. Några av författaren själv valda naturvårdsarter
förekommer även – t ex gammelskogsarten linnea och hävdgynnade och kväveskyende arter
i gräsmarker. Fridlysta arter eller särskilt sällsynta arter används selektivt och omnämns bara
ibland där det anses befogat.

Översiktlig beskrivning av inventeringsområdet
Inventeringsområdet är övervägande flackt och sträcker sig från Uppsalavägen i norr till
Österleden i söder. I öster avgränsas området av den Östra förbifarten (riksväg 55). I väster
begränsas området fortsatt av Österleden samt av företagsbebyggelse av olika slag. Vid
trafikplats Finntorp inkluderar inventeringsområdet även ett par mindre områden söder om
Österleden och öster om Östra förbifarten. Flera mindre bilvägar genomkorsar området och
Västra stambanan delar dessutom inventeringsområdet i två delar – en lite mindre norr om
järnvägen och en lite större på den södra sidan.
Bebyggelse och spår av bebyggelse finns också i området. En lada vid det forna soldattorpet
Heden står ännu kvar medan husgrunder antyder bostadsbebyggelse en bit in på 2000-talet.
Här finns även en intakt jordkällare. Mindre tydliga spår märks efter Uppsalastugan, Finntorp
och en banvaktsstuga intill järnvägen. En kraftledning med tillhörande ledningsgata löper
österut till riksväg 55 från transformatorstationen i inventeringsområdets sydvästra del.
Ytterligare spår av bebyggelse och andra kulturlämningar anges under rubriken
”Fornlämningar” nedan.
Inventeringsområdet är i sin helhet drygt 100 ha och utgörs huvudsakligen av barrdominerad
produktionsskog i olika successionsstadier. Även hyggen kan betraktas som en succession i
produktionsskogen eller trädplantagens livscykel. Till detta kommer mindre arealer igenväxande betesmark, tallmosse, sumpskog och ruderatmark, kraftledningsgata samt grusade
och asfalterade vägar. Berget går i dagen på några få ställen bland annat i område 32. Block
förekommer glest och endast ett riktigt stort block noterades, väl synligt, på hygget i område
15.

Fornlämningar
Elva fornlämningar är angivna i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister:
Stora Malm 129:1 Fyndplats för 2 stenåldersredskap.
Stora Malm 225:1 Fyndplats.
Stora Malm 225:2 Område med fossil åker.
Stora Malm 225:3 Lägenhetsbebyggelse.
Stora Malm 265:1 Kolbotten.
Stora Malm 265:2 Husgrund efter kolarkoja.
Stora Malm 267:1 Kolbotten.
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Stora Malm 267:2 Husgrund efter kolarkoja.
Stora Malm 272:1 Kolbotten.
Stora Malm 272:2 Kolbotten.
Stora Malm 272:3 Husgrund efter kolarkoja.

Beskrivning av naturvärdesobjekt
• Område nr: 1a

Biotoptyp: Fd åkermark
Beskrivning: En före detta åkermark med ensartad och kvävepåverkad flora. Arter som
hundloka, hundäxing, timotej och ängskavle dominerar.
Skötselförslag: Inkludera marken i den intilliggande igenväxande betesmarken och beta
området hårt.
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter:
Värdeelement:

• Område nr: 1b

Biotoptyp: Ruderatmark
Beskrivning: Ruderatmark på före detta åkermark. Kvävepåverkad gräs- och örtrik flora med
arter som tuvtåtel, hundäxing, gråbo, kanadensiskt gullris och åkertistel. Här finns också
många lite ovanliga arter som t ex gulkämpar som vanligtvis hittas vid kuststränder. Området
utnyttjas som upplagsplats för schaktmassor vilket ger förutsättningar för ytterligare tillskott
av arter – inte minst ettåriga pionjärer och diverse trädgårdsflyktingar: toppamarant,
rävsvans, petunia m fl. Under inventeringen sensommaren 2015 var området flitigt besökt av
blomflugor. Den rödlistade ängspiplärkan noterades här 2015.
Skötselförslag: Bevara markens öppna örtrika karaktär, slå vegetationen regelbundet, skapa
ytor med bar sand. Sandrika schaktmassor fördelas lämpligen som små högar i varierande
storlekar för att gynna sandlevande insekter.
Naturvärdesbedömning: ”Viss naturvärde” – klass 4
Naturvårdsarter: Artrikt (gräs och örter), ängspiplärka (NT)
Värdeelement:

• Område nr: 2

Biotoptyp: Igenväxande hagmark
Beskrivning: Området kring den fd gården Heden utgörs av igenväxande betesmark med
stort inslag av hävdgynnade arter som liten blåklocka, gråfibbla, ärenpris, fårsvingel,
knippfryle och gökärt. I trädskiktet märks särskilt de grova och vidkroniga vårtbjörkarna men
här växer också sälg, rönn, ek mm. Vid den kvarstående ladan är kvävepåverkan tydlig och

6

vid grunderna efter bostadshusen är kvarstående trädgårdsväxter vanliga. Här växer även ett
busklikt exemplar av idegran.
Skötselförslag: Stängsla området, restaurera betesmarken genom röjningsinsatser och
återuppta hävden. Inkludera även område 1a, 1b och 7.
Naturvärdesbedömning: ”Påtagligt naturvärde” – klass 3
Naturvårdsarter: Hävdgynnade och kväveskyende arter som ärenpris, liten blåklocka, gökärt,
fårsvingel, gråfibbla, knippfryle m fl.
Värdeelement: Grova vårtbjörkar

• Område nr: 3

Biotoptyp: Öppen gräsmark
Beskrivning: Före detta åkermark. Nu öppen gräsmark och ruderatmark.
Skötselförslag: Sköts med fördel som slåtteräng – delvis eller i sin helhet. Här finns även
utrymme för faunadepåer i solexponerat läge.
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter:
Värdeelement:

• Område nr: 4

Biotoptyp: Tallskog
Beskrivning: Ung produktionsskog med enstaka grova evighetstallar lämnade. Fältskiktet är
av blåbärstyp med stort inslag av piprör, örnbräken och i mindre grad även ljung och lingon.
Några av tallarna utmärker sig med en omkrets > 200 cm och i något fall även bohål. I ett
bryn mot norr står en vidgrenig sälg intill ett odlingsröse. l sydväst breder en mycket ung
klibbalsumpskog med inslag av glasbjörk ut sig.
Skötselförslag: Låt hela skogen åldras, lämna all död ved, gynna sälg och andra bärande träd
och buskar i brynen.
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter:
Värdeelement:

• Område nr: 5

Biotoptyp: Öppen gräsmark
Beskrivning: Före detta åkermark som inte brukas och inte betas. Området har delvis
utnyttjats för transport och upplag under exploateringsprocessen i angränsande områden
och bör därför delvis betraktas som ruderatmark. Här finns fortfarande spår av äldre
bebyggelse – Uppsalastugan. För tio år sedan 2006 - 2007 då den gamla åkermarken betades
noterades här några rödlistade fjärilar: Bredbrämad bastardsvärmare, sexfläckig
bastardsvärmare och violettkantad guldvinge – alla (NT) enligt artdatabankens rödlista.
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Skötselförslag: Sköts med fördel som slåtteräng, delvis eller i sin helhet. Bete är också ett
alternativ som skulle gynna den biologiska mångfalden. Här finns även utrymme för
faunadepåer i solexponerat läge.
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter: Bredbrämad bastardsvärmare (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT) och
violettkantad guldvinge (NT)
Värdeelement:

• Område nr: 6

Biotoptyp: Hygge
Beskrivning: Nyligen avverkad skog – hygge.
Skötselförslag: Gynna lövträd i den uppväxande skogen.
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter:
Värdeelement:

• Område nr: 7

Biotoptyp: Trädklädd betesmark
Beskrivning: Igenväxande betesmark med ett trädskikt dominerat av vårtbjörk och med
inslag av gran, klibbal och asp. Några gamla oxlar med eldtickor växer i nordöst. Hävdgynnad
flora finns fortfarande kvar trots lång tids ohävd – gråfibbla, ängsvädd, ärenpris, fårsvingel
och gökärt. Här finns också block och stensamlingar, troligen odlingsrösen i väster.
Skötselförslag: Återuppta hävden, hugg luckor i trädskiktet och skapa ett lövrikt luckert bryn
mot den öppna marken i söder.
Naturvärdesbedömning: ”Påtagligt naturvärde” – klass 3
Naturvårdsarter: Hävdgynnade och kväveskyende arter som gråfibbla, ängsvädd, ärenpris,
fårsvingel och gökärt
Värdeelement: Gamla oxlar med uthackade bohål och eldticka, block.

• Område nr: 8

Biotoptyp: Tallplantage

Beskrivning: Tallplantage
Skötselförslag: Låt plantagen åldras till skog och gör gallringsinsatser som gynnar lövträd.
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter:
Värdeelement:
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• Område nr:

9
Biotoptyp: Hygge
Beskrivning: Hygge med frötallar. Litet område med ung skog lämnat i norr.
Skötselförslag: Gynna lövträd i den blivande skogen.
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter:
Värdeelement:

• Område nr: 10

Biotoptyp: Hygge
Beskrivning: Hygge längs vägen, markberett, granplanterat.
Skötselförslag: Gynna de uppkommande lövträden, ta bort granplantorna.
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter:
Värdeelement:

• Område nr: 11

Biotoptyp: Barrskog
Beskrivning: Gran- och tallskog på flack, delvis småblockig mark. Linnea och signalarterna
blomkålssvamp och grönpyrola indikerar äldre träd och skoglig kontinuitet men få fynd gör
signalvärdet lägre. I sydost ökar inslaget av ung gran och björksly. Triviala mossor täcker
marken och fältskiktet är delvis dominerat av blåbär delvis mycket glest. Död ved
förekommer i begränsad omfattning - enstaka torrträd och lågor.
Skötselförslag: Högre naturvärden kommer att utvecklas inom några få decennier med fri
utveckling. Processen kan påskyndas genom att död ved skapas.
Naturvärdesbedömning: ”Visst naturvärde” – klass 4
Naturvårdsarter: Blomkålssvamp, grönpyrola, linnea
Värdeelement:

• Område nr: 12

Biotoptyp: Tallplantage
Beskrivning: Tallplantage med stort inslag av ung gran. I sydväst växer ett bestånd med
revlummer.
Skötselförslag: Låt plantagen åldras till skog och gör gallringsinsatser som gynnar lövträd.
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter: Revlummer
Värdeelement:
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• Område nr: 13

Biotoptyp: Blandsumpskog
Beskrivning: Sumpskog med gran, tall, glasbjörk och klibbal. Tallarna börjar nå en ansenlig
ålder och många har passerat hundraårsgränsen. Flera av träden har utvecklat stora
mossbelupna socklar. Blåbär dominerar i fältskiktet men arter som skogsfräken, tuvull och
skvattram är också vanligt förekommande. Här växer även ett stort bestånd med revlummer.
Inslaget av död ved är tämligen stort och många vedsvampar noterades – björkticka, svart
eldticka, fnöskticka, klibbticka och blodticka.
Skötselförslag: Skapa död ved, lämna all naturligt död ved. I övrigt fri utveckling.
Naturvärdesbedömning: ”Påtagligt naturvärde” – klass 3
Naturvårdsarter: Blodticka (på tall), revlummer
Värdeelement: Lågor och torrträd (tall)

• Område nr: 14

Biotoptyp: Skvattramtallmosse
Beskrivning: Norr om järnvägen: Talldominerad mosse med ett tätt fältskikt av skvattram.
Även hjortron förekommer rikligt. Här finns tämligen rikligt med död ved – främst torrträd
men även lågor. Mot järnvägen ökar markblötan och mossen öppnar sig – både tall och
glasbjörk har dött här. I de öppnare delarna förekommer signalarten missne tillsammans
med arter som vattenklöver, sjöfräken, kråkklöver, bredkaveldun och bestånd med trådstarr.
Inga signalarter noterades i själva skvattramtallmossen under inventeringen men området
uppvisar en hög grad av naturlighet och bedöms ha stor naturvärdespotential – därav
”påtagligt naturvärde”.
Söder om järnvägen: Mossen huvudsakliga utbredning är söder om järnvägen och den kan
beskrivas som till hälften öppen och till hälften tallklädd. Här finns de flesta av naturtypens
typiska arter representerade – rosling, dystarr, flaskstarr, tuvull skvattram, odon, kråkbär,
hjortron, tranbär och inte minst trådstarr. Många av områdets tallar är döda men
kvarstående. Natura 2000-naturtyperna ”öppna mossar och kärr 7140” respektive
”skogbevuxen myr 91D0” karakteriserar området och motiverar ”påtagligt naturvärde”.
Mossen utgör en del av Stora mossen som har sin huvudsakliga utbredning öster om ”östra
förbifarten” ända bort till Ramsjöhult.
Skötselförslag: Fri utveckling, Det är viktigt att inte åtgärder genomförs i närområdet som
kan påverka tallmossens hydrologi negativt eftersom hela områdets naturvärde har sin
grund i de hydrologiska förhållanden som råder.
Naturvärdesbedömning: ”Påtagligt naturvärde” – klass 3
Naturvårdsarter: Missne, Typiska tallmossearter – rosling, trådstarr, tranbär, tuvull, dystarr,
hjortron, skvattram, kråkbär m fl.
Värdeelement: Död ved (torrtall och torrbjörk).
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• Område nr: 15

Biotoptyp: Hygge
Beskrivning: Vidsträckt hygge med mycket glest kvarlämnade frötallar varav några är gamla
och grova. Här finns även ett jättekast och en trivial hyggesflora dominerad av det högvuxna
gräset piprör.
Skötselförslag: Lämna frötallarna som evighetsträd. Gynna lövet i den kommande skogen.
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter:
Värdeelement: Block (Jättekast), inventeringsområdets största.

• Område nr: 16

Biotoptyp: Lövsumpskog
Beskrivning: En drygt 50 bred sumpskog som sträcker sig från ledningsgatan mot järnvägen i
nordväst. Skogen domineras av glasbjörk och klibbal med ett begränsat inslag av gran – i
synnerhet i periferin. Området är mycket blött och vattenspegel syns över större delen av
området. Signalarterna kärrbräken och missne i stora bestånd indikerar områdets
naturvärden. I övrigt märks t ex grenrör, rikligt med stjärnstarr och på de torra tuvorna
lingon och linnea. I norr har en sand och grusplan för virkeshantering anlagts mitt i
sumpskogen. Massorna har allvarligt påverkat sumpskogens hydrologi.
Skötselförslag: Området var för blött för att besökas annat än från kanterna – kanske hyser
området högre naturvärden än vad som kunde konstateras därifrån. Här finns
naturvärdespotential och skogen bör i första hand få åldras utan negativ påverkan på
hydrologin. Sumpskogen bör inte användas som avstjälpningsplats för schaktmassor.
Naturvärdesbedömning: ”Visst naturvärde” – klass 4
Naturvårdsarter: Missne, kärrbräken, linnea
Värdeelement: Ytor med vattenspegel

• Område nr: 17

Biotoptyp: Granskog
Beskrivning: Ungefär 60-årig produktionsgranskog med visst inslag av tall som ökar norrut.
Vid vägen i norr står en lind.
Skötselförslag: Låt skogen åldras och död ved vara kvar. Vårda linden. Skogen fungerar som
en skyddande buffertzon för den angränsande sumpskogen.
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter: Lind
Värdeelement:

• Område nr: 18

Biotoptyp: Granskog
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Beskrivning: Relativt likåldrig 60 - 70 – årig produktionsgranskog med enstaka tall och
vårtbjörk. Blåbär, örnbräken, piprör och lingon är typiska arter i fältskiktet, hus- och
väggmossa täcker marken.
Skötselförslag: Låt skogen åldras, lämna död ved och gynna lövträd.
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter:
Värdeelement:

• Område nr: 19

Biotoptyp: Blandbarrskog/plantage
Beskrivning: Ung – medelålders barrträdsplantage med delvis mycket glest fältskikt delvis
blåbärsdominerat.
Skötselförslag: Gynna lövträd i den fortsatta skötseln.
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter:
Värdeelement:

• Område nr: 20

Biotoptyp: Hygge
Beskrivning: Hygge med lövsly, örnbräken, piprör, ett torrträd och frötallar
Skötselförslag: Lämna frötallar som evighetsträd och gynna de uppväxande lövträden.
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter:
Värdeelement:

• Område nr: 21

Biotoptyp: Hygge
Beskrivning: Hygge helt dominerat av tätt björksly.
Skötselförslag: Gynna lövträd.
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter:
Värdeelement:

• Område nr:22

Biotoptyp: Hygge mm
Beskrivning: Transformatorstation omgiven av hyggesytor tätt bevuxna med lövsly.
Skötselförslag:
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Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter:
Värdeelement:

• Område nr: 23

Biotoptyp: Tallplantage
Beskrivning: 25–35-årig tallplantage.
Skötselförslag: Låt skogen åldras, lämna död ved och gynna lövträd.
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter:
Värdeelement:

• Område nr: 24

Biotoptyp: Ledningsgata/hygge
Beskrivning: Björkslydominerad ledningsgata med mycket varierade förutsättningar.
Skötselförslag: Röj sly oftare för att skapa förutsättningar för en hävdgynnad flora och fauna.
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter:
Värdeelement:

• Område nr: 25

Biotoptyp: Tall- och granplantage
Beskrivning: Medelålders, likåldrig, gallrad tall- och granplantage med inslag av björksly.
Blåbär dominerar i ett tämligen artfattigt fältskikt. Dock förekommer både revlummer och
linnea som fläckvis lyckats överleva hyggesfasen och nu bildar meterlånga revor ovanpå husoch väggmossan i bottenskiktet. Obetydlig förekomst av död ved. Dikat.
Skötselförslag: Låt skogen åldras och på sikt utvecklas till naturskog.
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter: Revlummer (F), linnea
Värdeelement:

• Område nr: 26

Biotoptyp: Hygge
Beskrivning: Nyligen avverkat skogsområde som omger Finntorp i öst, väst och norr. Ett stort
antal 1,5 meters granstubbar (kulturstubbar?) har lämnats - några få är högre. Fältskiktet är
artrikt och karakteriseras av arter som piprör, kruståtel, skogssallat, hampdån, kanadensiskt
gullris och i hjulspår och andra fuktiga-blöta områden märks revsmörblomma, vägtåg,
veketåg mm. Hygget har planterats med gran. Ett par vattenförande diken omger torpet och
en stensatt källa finns på den östra sidan. Avverkningarna har genomförts intill kanten på
diket och ända ner i diket – ingen bård har lämnats.
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Skötselförslag: Röj granplantor och prioritera lövträd, skapa så småningom död ved, låt
skogen utvecklas och åldras, sköt den t ex genom plockhuggning och inte hyggesbruk.
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter:
Värdeelement:

• Område nr: 27

Biotoptyp: Torp med trädgårdsrest
Beskrivning: En slät häll och resterna efter torpet Finntorp omgivna av en igenväxande
trädgård med kulturväxter som syrén, snöbär, prunus sp, stormhatt, höstflox, svarta vinbär,
Sedum sp, såpnejlika, hanhumle (sällsynt) mm. Några tämligen högvuxna lönnar konkurrerar
om rollen som torpets vårdträd. En äldre sälg bidrar till områdets naturvärden.
Kvävegynnade arter som brännässla dominerar i fältskiktet.
Skötselförslag: Området bör betraktas som en kulturlämning snarare än ett naturområde.
Torpresterna med kulturväxter bör sparas genom att förhindra igenväxning - t ex är röjning
och borttransport av brännässlor viktigt.
Naturvärdesbedömning: ”Visst naturvärde” – klass 4
Natur/kulturvårdsarter: Snöbär, stormhatt, höstflox, såpnejlika, hanhumle m fl arter.
Värdeelement: Några vidkroniga lönnar

• Område nr: 28

Biotoptyp: Granplantage
Beskrivning: En smal bård med ca 30-årig granplantage har lämnats mellan hygget och
vägen. Obefintligt fältskikt – artfattigt.
Skötselförslag: Låt området åldras och ingå i produktionsskog med plockhuggning –
naturvärden kommer att utvecklas i takt med åldrandet.
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter:
Värdeelement:

• Område nr: 29

Biotoptyp: Barrskog
Beskrivning: Produktionstallskog med inslag av ung-medelålders produktionsgranskog och
mycket begränsat inslag av död ved i klena dimensioner och bara i tidiga
nedbrytningsstadier. Blåbär dominerar i det tämligen artfattiga fältskiktet, hus- och
väggmossa i bottenskiktet där det fläckvis även förekommer björn- och vitmossor. Piprör,
örnbräken och grenrör är andra vanliga arter i fältskiktet. Här noterades några bestånd av
den fridlysta arten revlummer.
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Skötselförslag: Låt skogen åldras och på sikt utvecklas till naturskog. Lämna all naturligt död
ved och påskynda gärna utvecklingen mot högre naturvärden genom att skapa död ved –
lågor och högstubbar.
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter: Revlummer (F)
Värdeelement:

• Område nr: 30

Biotoptyp: Barrblandskog
Beskrivning: Ca 50 årig produktionsskog med tall och gran. Artfattigt fältskikt med blåbär,
lingon, vårfryle och ängskovall. Berghällar med renlavsamhällen förekommer. Enstaka
exemplar av grönpyrola noterades här under inventeringen i november.
Skötselförslag: Låt området åldras och ingå i produktionsskog med plockhuggning –
naturvärden kommer att utvecklas i takt med åldrandet.
Naturvärdesbedömning: ”Visst naturvärde” – klass 4
Naturvårdsarter: Grönpyrola (S), linnea
Värdeelement:

• Område nr:31

Biotoptyp:
Beskrivning: Väg 55 (Östra förbifarten), bro, av- och påfarter, insådda vägslänter, planterade
unga lövträd.
Skötselförslag:
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter:
Värdeelement:

• Område nr:32

Biotoptyp: Produktionsskog
Beskrivning: Ett område öster om Östra förbifarten som utgörs av medelålders
granplantage, kraftledningsgata, hygge med dungar av björk, al och tall, enstaka högstubbar,
en berghäll med renlavssamhällen. Hygget är markberett.
Skötselförslag:
Naturvärdesbedömning: ”Lågt naturvärde” – klass 5
Naturvårdsarter:
Värdeelement: Högstubbar
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Slutsatser/diskussion
Förekomsten av naturlig olikåldrig skog med viss artrikedom och stort inslag av död ved är
mycket begränsad i inventeringsområdet. Endast tallmossen (14) och blandsumpskogen (13)
uppvisar egenskaper som närmar sig sådana kvaliteter. Här kan naturvärden utvecklas bra
under de närmaste åren med små eller inga skötselinsatser. Betesmarken kring det forna
soldattorpet Heden (2 och 7) hyser naturvärden kopplad till lång tids beteshävd. Även i dessa
marker kan naturvärdena öka betydligt men det kräver insatser i form av röjning, stängsling
och ett intensivt bete av nöt, får och/eller häst från maj till oktober. En vacker och artrik,
delvis trädklädd, betesmark skulle kunna fungera som en grön oas i den täta bebyggelsen
och vara en tillgång för de som arbetar i området och för besökare.
Huvuddelen av inventeringsområdets natur utgörs dock av ung till medelålders
produktionsskog som präglas av produktionsmetoder som under lång tid missgynnat
biologisk mångfald. Dessa områden har bedömts ha ”lågt naturvärde” vilket innebär att
eventuella exploateringsplaner med fördel kan förläggas hit – i synnerhet om område 2, 7,
13 och 14 kan bevaras av naturvårdsskäl.
Beträffande områdets fornlämningar bör dessa bevaras intakta så långt det är möjligt.
Skogsstyrelsen skriver i sin Kulturmiljövård i skogen från 1992 att ”kolbottnar vanligtvis bör
undantas från markberedning och plantering. I trakter med riklig förekomst av kolbottnar
bör ett urval lämnas intakta. Lämningar av gamla skogsarbetar- och kolarkojor bör också de
bevaras.”

Naturvårdsarter Finntorp - Lövåsen
Signalarter, rödlistade eller på annat sätt intressanta arter funna i inventeringsområdet:

Kärlväxter
Lind (S)

Linden är värmeälskande och lever i inlandet ofta en undanskymd
tillvaro vid sydvända berg. Här noterades endast ett ungt
exemplar invid vägen i område 17.

Missne (S)

Beståndsbildande kalla som kräver riktigt blöta förhållanden –
vatten eller dy. Den förekommer tillsammans med kärrbräken
tämligen rikligt i den unga sumpskogen i område 16 – främst i
gränszonen mot granskogen i område 17.

Kärrbräken (S)

Ljusgrön beståndsbildande ormbunke som är karaktärsart i
kärrmarker som inte är alltför sura – ofta växelvåta alkärr. Arten är
något kalkgynnad. Den förekommer tillsammans med missne
tämligen rikligt i den unga sumpskogen i område 16 – främst i
gränszonen mot granskogen i område 17.
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Linnea

En gammelskogsart som missgynnas av hyggesbruk och
blåbärsrisets utbredning. I inventeringsområdet uppträder den
något förvånande i flera områden med relativt ung
produktionsskog – 11, 16, 25, 32.

Revlummer (F)

En fridlyst lummer som trivs i frisk till fuktig barrskog. Den kan
tillfälligt gynnas av avverkning men får svårt att klara helt
oskuggade förhållanden och de efterföljande
igenväxningsstadierna. I inventeringsområdet noterades revor av
arten i område 12, 13, 25 och 29.

Svampar
Blodticka

Blodticka är en signalart när den växer på gran. Här dock endast
noterad på en tallåga i område 13.

Insekter
Nedanstående fjärilar har under 2000-talet noterats i område 5 enligt artportalen men har
idag troligen bättre tillgång till sina värdväxter (käringtand, klöverarter, ängssyra) i område
1b, 2 och 7.
Bredbrämad bastardsvärmare (NT)

Artportalen – område 5

Sexfläckig bastardsvärmare (NT)

Artportalen – område 5

Violettkantad guldvinge (NT)

Artportalen – område 5

Fåglar
Ängspiplärka (NT)

Ängspiplärka har minskat under de senaste åren troligen på grund
av bland annat intensifierat jordbruk och igenväxande betesmark.
Den har under 2015-talet noterats i område 1b enligt artportalen.
Artens förutsättningar i inventeringsområdet kan gynnas av att
gräsmarker hålls öppna – 1a, 1b, 2 och 5.
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Faktaruta II
Rödlistans kategorier:
LC = Livskraftig
NT = Missgynnad
VU = Sårbar

EN = Starkt hotad
CR = Akut hotad
RE = Nationellt utdöd

Signalarter (S). Skoglig signalart enligt Skogsstyrelsen. De indikerar förekomst av ovanliga
och rödlistade arter.
(F) = Fridlyst. Antingen är det förbjudet att plocka arten eller att gräva upp plantor eller
att plocka för försäljning - olika regler gäller i olika län. Det är förbjudet att skada eller
döda fridlysta djur.
(EU) = Art som finns listad i Eus habitatdirektivs eller Eus fågeldirektivs bilagor över
skyddsvärda arter.

Bilagor
1 Kartor – naturvärdesbedömning, naturvårdsarter och värdeelement. Historiska kartor.
2 Fotografier - miljöbilder.

En liten men typisk vegetationsbild från
tallmossen i område 14 – vitmossor, räffelmossa, kråkbär, tranbär och rosling.
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Bilaga 1

Kartor över inventeringsområdet

Klarrött – Naturvärdesobjekt med mycket högt naturvärde, områdesnummer.
Ej noterat i inventeringsområdet.
Rött – Naturvärdesobjekt med högt naturvärde.
Ej noterat i inventeringsområdet.
Orange – Naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde.

Gult – Naturvärdesobjekt med visst naturvärde.

Blått – Naturvärdesobjekt med lågt naturvärde.
Numrerade värdeelement och naturvårdsarter.
Värdeelement och naturvårdsarter
1. Vårtbjörk 242 cm i omkrets.
2. Idegran vid husgrunder.
3. Gamla oxlar med eldticka och bohål.
4. Grov tall 200 cm i omkrets. Flera grova tallar i närheten.
5. Solitär sälg nära aspdunge med odlingsrösen.
6. Blomkålssvamp.
7. Grönpyrola, linnéa.
8. Tallåga med resupinat ticka – ej artbestämd.
9. Stort bestånd revlummer.
10. Stort bestånd revlummer.
11. Stensatt källa.
12. Missne.
13. Missne och kärrbräken.
14. Lind.
15. Tallåga med blodticka.
16. Rikligt med död ved - främst lågor.
17. Rikligt med torrträd – tall.
18. Rikligt med torrträd - glasbjörk.
19. Tämligen rikligt med linnéa och revlummer.

Ekonomiska kartan från 1956 visar tydligt barrskogens utbredning, var den uppodlade marken fanns
liksom den dåvarande bebyggelsen – Heden, Uppsalastugan, banvaktstugan och Finntorp. Lägg även
märke till Stora mossens västra del som i inventeringsområdet har fått nummer 14.

Häradskartan från åren kring förra sekelskiftet 1899-1900. Barrskogens utbredning är tydlig liksom
Stora mossens västra del - område 14 på inventeringskartan. Betesmarken i område 2, intill
soldattorpet Heden, var redan då lövträdsklädd. Lövskog är markerat norr om Finntorp - idag finns
inga spår av den.

Fornlämningskartan visar den ungefärliga placeringen av inventeringsområdets fornlämningar.
Kolbottnar och spåren efter kolarkojorna ligger alldeles intill varandra och smälter nästan samman på
kartan..

Bilaga 2

ADOXA Naturvård
org.nr.590419–1037 F-skattsedel finns • Skogshall 640 24 Sköldinge
E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se, Janne Elmhag, biolog.
Telefon: 0708-80 45 82, Pg 456 10 12-8
www.adoxanatur.se

Miljöbilder Finntorp - Lövängen

Delar av område 14 – Stora mossens västra del sedd från söder. Påtagligt naturvärde

Torrträd och senvuxen tall i område 14.
Påtagligt naturvärde

Bilaga 2
Falsk kantarell från område 13 – den överlägset
vanligaste storsvampen i inventeringsområdets
barrskogar under november 2016. Påtagligt naturvärde.

Stor björnmossa mellan område 13 och 14 – påtagligt naturvärde.

Bilaga 2

Område 29. Medelålders produktionsskog söder om Österleden – lågt naturvärde.

Bilaga 2

Område 32. Markberett hygge med gles
tallbård i bakgrunden – lågt naturvärde.

Område 25. Ett stort bestånd revlummer som kryper ovanpå en övertorvad sten – lågt naturvärde.

Bilaga 2
Område 15. Hygge med
kvarstående tuvor av gräset
piprör – lågt naturvärde.

