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Sammanfattning 
 

 

I september 2019 genomfördes en naturvärdesinventering (NVI) i anslutning till Södra Skogsägarnas 

sågverk i Orrefors. Området är tänkt som del av utökat verksamhetsområde för sågverket och inför 

planarbetet är en naturvärdesinventering en viktig del. Området ligger på fastigheten Tikaskruv 1:85 

samt en liten del av Tikaskruv 1:116. 

Inventeringen genomfördes av Olof Persson på Nybro kommun efter metod i den nationella 

standarden för naturvärdesinventeringar med detaljeringsgrad hög med tillägg för klass 4 inom 

naturvärdesinventeringar. 

Totalt identifierades åtta naturvärdesobjekt inom området. Av dessa befanns tre ha påtagligt 

naturvärde och fem visst naturvärde. Högst naturvärden finns knutna till äldre, mer eller mindre 

dödvedsrika barrskogsmiljöer med både tall och gran.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Efter förfrågan från Södra Orrefors angående utvidgning av sitt nuvarande verksamhetsområde i 

Orrefors så beslutades under sommaren 2019 att en naturvärdesinventering skulle utföras inom det 

föreslagna området. 

1.2 Syfte 
 

Syftet med naturvärdesinventeringen är att utreda och beskriva områdets naturvärden samt avgränsa 

dessa geografiskt. Inventeringen skall utgöra underlag vid planering och prioriteringar inom området 

vid en eventuell utökning av verksamheten. 

1.3 Geografisk avgränsning 
 

Området avgränsas i stort av den gamla banvallen och villabebyggelse i söder, av fastighetsgränsen i 

skogsområdet öster om området, av bostadsbebyggelse i norr samt av Södras sågverk och Nybro 

Energis fjärrvärmeverk i väster och nordväst. Området ägs helt av Nybro kommun med undantag för 

en liten skogsdunge som tillhör fastigheten Tikaskruv 1:166, sågverksfastigheten.   
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2. Metod 
 

2.1  Standard för naturvärdesinventering 
 

Metodiken följer ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) - Genomförande, 

naturvärdesbedömning och redovisning” med tillhörande teknisk rapport (SISTR 199001:2014). 

Denna NVI är utförd på fältnivå med detaljeringsgrad hög, vilket innebär att objekt ned till 10 m2 eller 

ett linjeformat objekt med en längd av 50 meter och en bredd om minst 0,5 m identifierats. 

Inventeringsområdet indelas i delområdet som avgränsas efter naturtyp och naturvärdesklass efter en 

bedömning som görs utifrån det som observeras vid fältbesök i området. 

 

2.2  Naturvärdesklasser 
 

Vid naturvärdesinventering enligt standard tilldelas ett område en naturvärdesklass där 

naturvärdesklass 1 motsvarar högsta naturvärde och naturvärdesklass 4 visst naturvärde (se fig. 5). 

Områden som i sitt nuvarande tillstånd inte eller endast i ringa omfattning bedöms gynnsamma för 

biologisk mångfald tilldelas ingen naturvärdesklass och bedöms sålunda ha lågt naturvärde. 

Varje naturvärdesobjekt har bedömts utifrån art- och biotopgrunder (se vidare under 2.3 nedan). 

 
Figur 1. Bedömningsgrunder för 
naturvärdesklassning enligt 
Svensk standard för 
naturvärdesinventeringar, NVI 
(SS 199000:2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klass 1 - Högsta naturvärde  

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Klass 2 – Högt naturvärde 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

Motsvarar ungefär (avvikelser kan förekomma) Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 

lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs 
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och hagmarksinventeringens klass 1–3, ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd 

enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, 

limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i naturreservat samt fullgoda Natura 

2000-naturtyper. 

Klass 3 – påtagligt naturvärde 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild  

betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det 

bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större 

samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.  

Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs och 

betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3, 

ädellövskogsinventeringens klass 3, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass 

naturvatten. 

 

2.3  Naturvärdesbedömning 
 

Naturvärdesbedömningen görs enligt två bedömningsgrunder, art- och biotopkvalitet. Dessa 

samverkar och förstärker varandra på så sätt att ett område som hyser vissa arter då även har de 

biotopkvaliteter dessa arter kräver liksom ett områdes strukturer kan indikera vilka arter som 

förekommer. Dessa två värden vägs sedan samman till en naturvärdesklass. 

 

2.3.1 Bedömningsgrund art 
 

Bedömningsgrunden för artförekomster grundar sig främst i fynd av s.k. naturvårdsarter men även 

artrikedom i de fall detta bedöms kunna användas (dock finns dock för lite data för att detta kriterium 

ska fungera väl). Till naturvårdsarter förs ett stort antal kategorier där de viktigaste är: 

- Skyddade arter: Arter skyddade enligt artskyddsförordningen eller enligt svensk lag. Här 

ingår bl.a. fridlysta arter. 

- Rödlistade arter: Arter upptagna och klassificerade av ArtDatabanken som antingen hotade 

med utdöende inom Sveriges gränser eller med risk för att snart hamna i denna kategori. På 

rödlistan används följande kategorier för att sammanfatta en arts status i landet: LC 

(livskraftig), NT (nära hotad), VU (sårbar), EN (starkt hotad), CR (akut hotad) och RE 

(regionalt utdöd). 

- Typiska arter: Arter som genom sin förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus i 

respektive Natura 2000-naturtyp.  

- Ansvarsarter: Arter som här definieras som att de har en betydande del av sin population 

inom regionen och där man regionalt har ett särskilt ansvar för artens fortlevnad. Här hänvisas 

till Nybro kommuns ansvarsartlista.  

- Signalarter: Arter som genom sin närvaro eller frekvens indikerar att ett område har höga 

naturvärden. 

2.3.2 Bedömningsgrund biotop 
 

Ett delområdes biotopvärden baseras dels på biotopens sällsynthet och skyddsvärde både regionalt, 

nationellt och internationellt. Vidare vägs vid bedömningen in kvalitetsaspekter och förekomst av 
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värdeelement i biotoperna. I skogar handlar det oftast om skogens struktur, ålder och sammansättning. 

I öppna marker är förekomst av hällar, sand- och grusblottor av stort värde medan man i våtmarker 

exempelvis bedömer vattnets naturlighet, dvs. frånvaro av mänsklig påverkan på vattenregimen och 

kemiska status. Förekomst av naturliga störningsprocesser är även en faktor som beaktas i alla miljöer. 

 

2.4 Tillägg enligt standarden som har inkluderats i denna inventering 
 

2.4.1 Klass 4 
 

Tillägget naturvärdesklass 4 innebär att även naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 

– visst naturvärde ska identifieras och avgränsas. 

 

2.5 Förstudie 
 

Inför fältinventeringen flygbildstolkades inventeringsområdet för att hitta potentiella 

naturvärdesobjekt och generella biotopskydd. 

Dessutom sammanställdes information om området från artportalen, det virtuella herbariet, 

trädportalen (och kommunens interna träddatabas), skogsdatabasen, miljödataportalen och VISS 

2.6 Fältinventering 
 

Fältinventeringen gjordes enligt kartor framtagna under förstudien. Fältbesök gjordes under en dag, 26 

september 2019. Vid fältbesöken gjordes riktade försök att finna naturvårdsarter och avgränsa 

naturvårdsobjekt. Fynd av arter noterades med en noggrannhet om 10 m med hjälp av handhållen 

GPS. 
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3. Inventeringsområdet 

3.1  Översiktlig beskrivning av området 
 

 
Figur 1. Det inventerade området i anslutning till Orrefors samhälle. 

Området är beläget i Orrefors södra och sydöstra utkanter med en smal remsa längs gamla banvallen 

som begränsas av sågsverksområdet i norr. De naturliga delarna i områdets östra del är till största 

delen bevuxna med skog och har enligt de analyser av äldre kartor som gjorts varit så, så långt man 

kan se på kartorna. Skogen Sträcker sig sedan vidare utanför inventeringsområdet utan avbrott. 

Skogslandskapet i och omkring Orrefors är till stora delar antingen att betrakta som tätortsnära skog 

med äldre lövträd, parkmiljöer och refuger som inte skötts enligt gängse skogsbruksmetoder samt som 

mer ordinärt produktionsskogslandskap med främst barrskog där tallen dominerar då jordarten i 

trakten främst består av mer eller mindre väldränerad morän som bitvis är blockig. Berget går i dagen 

på några platser inom det inventerade området. Skogarna i området är fattiga och barrdominerade med 

en undervegetation av ris-typ där blåbärsgranskogar och lingon- och ljungdominerade tallskogar är 

vanligast. Vatten förekommer inom området dels som ett öppet dagvattendike från sågverket som 

dränerar åt öster och så småningom ansluter i Ljungbyån genom S:t Sigfridsån och dels som tillfälligt 

fuktiga kärr av mosskaraktär med bl.a. skvattram. 

I områdets södra del dominerar den gamla banvallen med dess omgivningar. Delar av området utgörs 

av Orrefors gamla stationsområde med större ytor avsedda för järnvägsändamål där rälsen dock är 

borta sedan 1980-talet. Idag har de ytor som inte är trädbevuxna en klar ruderatkaraktär med endast 

delvis naturlig flora. Övriga delar är främst bevuxna med sekundär lövskog där asp, björk, fågelbär, 

björkar, lönn och ek förekommer.  

3.2 Bebyggelse och infrastruktur 
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I det inventerade området finns endast ett par mindre byggnader som inte används som bostäder. En av 

de gamla förrådsbyggnaderna knutna till järnvägsområdet finns ännu kvar samt en mindre 

transformatorstation invid järnvägsvallen. I området finns inga allmänna vägar men banvallen används 

som gång- och cykelväg samt utrymningsväg för sågverket.  

3.3 Områdets naturvärden sett i ett landskapsperspektiv 
 

Orrefors med omnejd domineras stort av barrskogar med inslag av ekskogar främst kring gamla 

jordbrukslandskap och samhället. Brukssamhället har med sin prägel av högre stånds-ort gjort att 

andelen gamla träd är relativt stor och kring Orrefors samhälle står därför många gamla ekar. Dessa 

finns dock inte inom det inventerade området. Markförhållandena i trakten består av mer eller mindre 

grusiga och väldränerade moräner med bitvis stora inslag av block. I öppna områden som 

vägskärningar, i kanten av åkrar osv. syns därför sand- och grusblottor som gör att insekter knutna till 

dessa miljöer sannolikt även kan finnas kring samhället men inventeringar tyder på att faunan av dessa 

är relativt fattig.    
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4. Kända värden 
 

 

4.1 Naturvårdsintressanta arter 
 

Inom området finns sedan tidigare mycket få fynd noterade. Ett antal kärlväxtfynd finns från 

banvallsområdet och ett besök av personal från Nybro kommun under våren 2019 resulterade i ett 

antal noteringar. Det enda fyndet av naturvårdsintressanta arter rör fynd av asppraktbagge 

(Poecilonota variolosa) NT i områdets sydöstligaste del.  

4.2 Skyddsvärda träd 
 

Inom området finns ett enda inmätt träd i kommunens träddatabas, en björk som 1197 hade omkretsen 

231 cm. Denna är lokaliserad i områdets västligaste kant invid banvallen. Ett annat noterbart träd är 

den stora asp som står i kanten av planteringen i anslutning till banvallen i områdets sydöstligaste 

hörn. 

4.3 Tidigare inventeringar 
 

Området är berört endast av kommunens trädinventering (se ovan) sedan tidigare. 

4.4 Befintliga områdesbestämmelser 
 

Inga områdesbestämmelser finns inom det inventerade området. 
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5. Resultat 
 

 

5.1  Naturvärdesobjekt 
Totalt identifierade åtta naturvärdesobjekt inom området. Av dessa befanns tre ha påtagligt naturvärde 

och fem ha visst naturvärde. Två delområden befanns inte ha några förhöjda naturvärden. Områdena 

beskrivs närmare i bilaga 1. 

 

Tabell 1. De identifierade naturvärdesobjekten i området. Områden utan förhöjda naturvärden har 
exkluderats men återfinns i bilaga 2. 

ID
 

K
la

ss
 

Namn Naturtyp Biotop 

1 4 Lövbryn vid banvallen Skog och träd Lövskogsbryn 

2 4 Ruderatmark kring banvallen Infrastruktur/bebyggd mark Banvall/ruderatmark/gräsmark 

3 4 Nyanlagd körväg N banvallen Infrastruktur/bebyggd mark ruderatmark/väg(kant) 

4 3 Granskog N Banvallen Skog och träd Granskog av blåbärsris-typ 

7 4 Hällmarker O sågverket Mark och sten Flacka silikathällar 

8 4 Lövrik skog och dike O sågverket Skog och träd Sekundär lövskog, fuktig typ 

9 3 Gles tallskog O sågverket Skog och träd Tallskog av ljung-kråkbärsris-typ 

10 3 Barrblandskog S Bromanders väg Skog och träd Granskog av blåbärsris-typ 

 

 

 
Figur 2. Karta visande inventeringsområdet och avgränsade naturvärdesobjekt.   
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6. Källor 
 

 

ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala 

Nitare J., 2010. Signalarter. Skogsstyrelsens förlag. 

Nordiska ministerrådet, 1998. Vegetationstyper i Norden. Köpenhamn. 

 

Naturvärdesinventering (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. Svensk 

standard ftSS 199000.  

Naturvärdesinventering (NVI) - Komplement till SS 199000, utgåva 1. Teknisk rapport ftSS 199001 

 

Internetresurser: 

Artfakta, ArtDatabanken: 

https://artfakta.artdatabanken.se/ 

 

Data har inhämtats från: 

Artportalen:  

http://www.artportalen.se    Uttag 2019-11-14 

VISS: 

http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx   Uttag 2019-11-14 

Miljödataportalen: 

http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/   Uttag 2019-11-14 

Riksantikvarieämbetet, Fornsök: 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html  Uttag 2019-11-14 

Trädportalen: 

https://www.tradportalen.se/     Uttag 2019-11-14 

Skogsdataportalen: 

http://skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se/Skogsdataportalen/  Uttag 2019-11-14  
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7. Bilagor 
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7.1 Bilaga 1 – Beskrivning av naturvärdesobjekt 
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Naturvärdesobjekt 1 Lövbryn vid banvallen 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Inventerare Natura 2000? 

 4, visst naturvärde Skog och träd Lövskogsbryn OP Nej 

Artvärde Biotopvärde Övriga inventeringar Övriga källor Nyckelbiotop? 

Obetydligt Visst   Nej 

Naturvårdsarter Beskrivning 

Lind (s) Området är uppdelat på ett antal delområden som har det gemensamt att de alla utgörs av relativt små ytor bevuxna med 
lövträd av olika ålder. Generellt dominerar triviala lövträd (större träd finns av asp, björk och sälg) men här finns även ett 
antal äldre ekar och fågelbär. Generellt är träden inte så gamla att de hunnit utveckla högre naturvärden som enskilda träd 
men här finns ett antal döda björkar med fnöskticka och klibbticka, samt rikligt med blommande träd och barrträd (främst 
rönn, hägg och fågelbär). Fältskiktet är fattigt då träd- och buskskiktet är mycket tätt och därför skuggar marken effektivt. 
Skuggtåliga arter på människopåverkade ytor förekommer där bland annat kirskål har en betydelse för den biologiska 
mångfalden (viktig födoväxt för insekter). Brynen är sydvända med lägre träd och buskar (främst brakved, hassel och 
rosor). 

Fnöskticka (n) 

Rönn (n) 

 

 

 

 Motivering, klassning Bild  

 Brynmiljöer är generellt värdefulla och blir med 
värdefulla om de är välutvecklade, solbelysta och 
bevuxna med blommande och bärande buskar och träd. 
Bryn har en viktig funktion som refuger i landskapet 
liksom de bidrar med lä och skydd för fåglar och 
insekter. I  det aktuella området finns framför allt lövträd 
i olika ålder med en del död ved i form av döda och 
skadade björkar, en asplåga och ett dött fågelbärsträd.  

Brynen vetter mot solbelysta ruderatmarker med en del 
blommande växter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bildtext Brynet i områdets västra del. 
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Naturvärdesobjekt 2 Ruderatmarker kring banvallen 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Inventerare Natura 2000? 

4, visst naturvärde Infrastruktur-bebyggd mark Banvall/ruderatmark/gräsmark OP Nej 

Artvärde Biotopvärde Övriga inventeringar Övriga källor Nyckelbiotop? 

Obetydligt Visst   Nej 

Naturvårdsarter Beskrivning 

Rotfibbla (n) Kring banvallen i inventeringsområdets södra kant finns grusiga marker av ruderatkaraktär som är stadda i långsam 
igenväxning. Kring de öppna ytorna finns lövbryn och enskilda lövträd som beskrivs ovan. Marken består främst av grus 
som utgör delar av den gamla banvallen. Området är bevuxet med mestadels en relativt gles flora av örter och gräs. 
Områdets flora har inte någon prägel av hävdgynnade arter utan snarare av arter man normalt finner på kulturpåverkad 
mark, ruderatmark, upplag och liknande. 
Mestadels är området bevuxet med högre gräs där vissa kvävegynnade arter märks. Hundäxing, tuvtåtel och rör 
(Calamagrostis) är vanliga. På torrare ytor förekommer röd- och brunven, vårbrodd och kruståtel. Bland blommande örter 
märks främst blodrot, gråfibbla, rotfibbla, strimsporre, stormåra, fyrkantig johannesört, klövrar, femfingerört, kungsljus, 
väddklint samt ett antal trädgårdsrymlingar som rosenvial. Enstaka buskar och unga lövträd finns spritt.  

Åkervädd (n) 

 

 

 

 

 Motivering, klassning Bild  

 Öppna solvarma, marker är generellt värdefulla och 
banvallar och bangårdar har uppmärksammats som 
viktiga lokaler för bland annat insekter beroende av 
varma miljöer med mycket blommande växter och gles 
vegetation. Det gamla banområdet i Orrefors är stadd i 
igenväxning men har ännu kvar vissa av de för denna 
naturtyp viktiga element som glest bevuxen, grusig och 
sandig mark, solvarma bryn och åtminstone fläckvis 
förekomst av viktiga blommande örter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bildtext Banvallen sedd från öster, centralt i området. 
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Naturvärdesobjekt 3 Nyanlagd körväg N banvallen 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Inventerare Natura 2000? 

4, visst naturvärde Infrastruktur-bebyggd mark Ruderatmark/väg(kant) OP Nej 

Artvärde Biotopvärde Övriga inventeringar Övriga källor Nyckelbiotop? 

Obetydligt Visst   Nej 

Naturvårdsarter Beskrivning 

 Öppen, nyanlagd väg med ytskikt av ruderatkaraktär. Grövre grus och sten har körts samman och packats som väg. Floran 
är ännu mycket gles men består uteslutande av blommande örter. Här växer bland annat blåeld, renfana, strimsporre, röd- 
och skogsklöver, gråbo och liten blåklocka. 

 

 

 

 

 

 

 Motivering, klassning Bild  

 Öppna, varma blomrika marker med mark lämplig för 
ettåriga örter har ett visst naturvärde då biotopvärde 
finns.  

 

 

 

 

BILD SAKNAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bildtext  
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Naturvärdesobjekt 4 Blandskogsdunge N banvallen 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Inventerare Natura 2000? 

3, påtagligt naturvärde Skog och träd Granskog av blåbärsris-typ OP Nej 

Artvärde Biotopvärde Övriga inventeringar Övriga källor Nyckelbiotop? 

Visst Visst   Nej 

Naturvårdsarter Beskrivning 

Fjällig tagg- En mycket liten barrskogsrest som kan spåras på ortofoton sedan 1950-talet och som redan då var uppväxt skog. Skogen 
består övervägande av äldre granar där flera är skadade, har fallit eller är döende pga. angrepp av åttatandad barkborre. 
Här finns även enstaka äldre björkar och aspar. Fältskiktet har en mager flora med örnbräken, blåbär, ängskovall och andra 
arter typiska för magra, sura barrskogar. Fältskiktet är bitvis tätt av uppslag av björk och aspsly samt granföryngring. Här 
finns även en del yngre rönn. I området finns ett antal grova granlågor i olika nedbrytningsstadier. På dessa växer gott om 
klibbticka. 

svamp (signalart) 

 

 

 

 

 Motivering, klassning Bild  

 Äldre barrskog med varierat och olikåldrigt trädskikt och 
en betydande andel död ved har ett visst naturvärde 
även då skogen inte har så många andra naturliga 
egenskaper. I detta område finns ett flertal grövre 
granlågor, skadade äldre träd, myrstackar och en bitvis 
blomrik flora med uppslag av bl.a. ek, rönn och asp. 
Fynd av fjällig taggsvamp indikerar områdets 
trädkontinuitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bildtext Dungens öppna, nordvästra del. 
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Naturvärdesobjekt 7 Öppna hällmarker O sågverket 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Inventerare Natura 2000? 

4, visst naturvärde Mark och sten Flacka silikathällar OP Nej 

Artvärde Biotopvärde Övriga inventeringar Övriga källor Nyckelbiotop? 

Obetydligt Visst  Trädinventering Nej 

Naturvårdsarter Beskrivning 

 Öppna silikathällar finns i en sträckning i öst-västlig riktning från den östra gränsen av sågverket. Hällarna är flacka på 
samtliga sidor, utan hak eller större höjdskillnader. Hällarna är naturligt öppna med ett tunt jordlager. I området närmast 
sågverket finns ett större örtinslag i floran med arter som ärenpris, bergsyra, prästkrage och rotfibbla. Spritt finns större 
bestånd av ljung. Lav- och mossfloran domineras av Cladonia-samhällen men utan större utbredda lavmattor och typiska 
mossor som bl.a. bergraggmossa.  

 

 

 

 

 

 Motivering, klassning Bild  

 Öppna hällmarker, särskilt med örtrika torrängssträngar, 
har genom sitt varma mikroklimat och tunna jordtäcke 
ett värde som refuger och livsmiljöer, särskilt för 
insekter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bildtext De västra hällarna. 
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Naturvärdesobjekt 8 Lövrik skog och dike O sågverket 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Inventerare Natura 2000? 

4, visst naturvärde Skog och träd Sekundär lövskog, fuktig typ OP Nej 

Artvärde Biotopvärde Övriga inventeringar Övriga källor Nyckelbiotop? 

Obetydligt Visst  Trädinventering Nej 

Naturvårdsarter Beskrivning 

 Ett grävt dike omgivet av ung lövskog som blir äldre i områdets östra kant. Fältskiktet domineras av starr-arter som ljus 
flaskstarr, stjärnstarr, grönstarr samt veketåg. Mycket få blommande örter finns. Fält- och trädskiktet består av främst 
viden (gråvide och sälg), vårtbjörk och klibbal. I de fuktiga markerna intill diket påträffades mörk kärrsopp, en sällan 
rapporterad men förbisedd art. Vattenmiljön är sannolikt mycket artfattig men en vegetationsfattig botten bestående av 
sediment från dagvattnet samlat som en fin dy. Vattennivån fluktuerar sannolikt mycket kraftigt. 

 

 

 

 

 

 Motivering, klassning Bild  

 Fuktig lövskog invid vatten har ett visst naturvärde då 
sådana miljöer generellt är relativt artrika. Särskilt då 
stränderna nås av solljus gynnar detta en artrik flora och 
fauna (främst insekter). Blommande viden är en viktig 
nektarkälla om våran. 

Sumpskogar och strandskogar producerar naturligt en 
stor mängd död ved men då denna skog är mycket ung 
så är ännu mängden död lövved uppkommen genom 
självgallring fortfarande liten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bildtext Den unga skogen i den västra delen. 
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Naturvärdesobjekt 9 Gles tallskog O sågverket 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Inventerare Natura 2000? 

3, påtagligt naturvärde Skog och träd Tallskog av ljung-kråkbärsris-typ OP Nej 

Artvärde Biotopvärde Övriga inventeringar Övriga källor Nyckelbiotop? 

Visst Visst  Trädinventering Nej 

Naturvårdsarter Beskrivning 

 En mycket gles tallskog som är ca 80 år gammal stående på stenig och grusig hällmark. Skogen är skött enligt klassisk 
skogsbruksstandard och är, förutom de äldre tallarna och ljungen i fältskiktet mycket vegetationsfattig med endast 
enstaka unga björkar. I fältskiktet dominerar i övrigt lingon och smalbladiga gräs. 

I området torkdödades ett större antal tallar sommaren 2018 som vid inventeringen ännu stod kvar. Flera tiotal döda, 
stående tallar i olika dimensioner, inklusive några äldre lågor, finns i området vilket gör att mängden död ved är 
betydande. Under barken på dessa tallar finns ett artrikt insektssamhälle och flera intressanta arter fanns. Vedflugan 
Xylophagus cinctus, vedstekeln Sirex noctilio, barkplattbaggen Pytho depressus, stumpbaggen Plegaderus vulneratus, 
svampbaggen Symbiotes gibberosus (tredje fyndet i landet) och ett artrikt samhälle med kortvingar påträffades. 

 

 

 

 

 

 Motivering, klassning Bild  

 En gles, solvarm tallskog på mager mark har flera 
värden, särskilt om mängden död ved är betydande. I 
detta fall har mängden död ved kraftigt ökat under 
senare år men här finns även äldre lågor liggande på 
hällarna i områdets västra del.  

Det artrika samhället under barken på de döda tallarna 
indikerar att tallskogar i trakten sannolikt har en del 
naturvärden sett till insektsfaunan, men detta behöver 
undersökas närmare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bildtext Centrala delen, sedd från söder. 
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Naturvärdesobjekt 10 Barrblandskog S Bromanders väg 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Inventerare Natura 2000? 

3, påtagligt naturvärde Skog och träd Granskog av blåbärsris-typ OP Nej 

Artvärde Biotopvärde Övriga inventeringar Övriga källor Nyckelbiotop? 

Visst Visst  Trädinventering Nej 

Naturvårdsarter Beskrivning 

Blåmossa Närmast Orrefors samhälle finns en olikåldrig, ca 80 år gammal barrblandskog på frisk till fuktig, väldränerad mark. 
Skogen består i södra delen främst av äldre gran med stort inslag av tall och närmare husen i norr med ett större inslag av 
lövträd där bland annat asp, ek, björk och rönn förekommer. Fältskiktet är artfattigt med främst blåbärsris, kråkbär, lingon 
och en del örter där bl.a. harsyra indikerar något rikare förhållanden. I ett par fuktiga partier finns relativt rikligt med 
skvattram. Mossfloran är ordinär med arter som husmossa, skogsbjörnmossa, blåmossa,  

Skogen har under senare år utsatts för kraftiga angrepp av åttatandad barkborre som lett till att mängden döda granar 
ökat markant. Här finns även en del äldre döda träd, både stående och i form av lågor. 

(signalart) 

 

 

 

 

 Motivering, klassning Bild  

 En olikåldrig barrdominerad blandskog med stort 
dödvedsinslag och en stor variation i form av fuktiga 
partier, block, sluttande topografi och enstaka 
signalarter har ett påtagligt naturvärde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bildtext Centrala delarna av området. 
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7.2  Bilaga 2 – Delområden utan förhöjda naturvärden 
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5 Skog och träd Hygge Tallplantering 

6 Mark och sten Blockmark Mindre blockmark invid banvallen 


