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Naturvärdesobjekt 1  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Inventerare Natura 2000? 

4, visst naturvärde Lövskog Sekundär lövskog OP Nej 

Artvärde Biotopvärde Övriga inventeringar Övriga källor Nyckelbiotop? 

Lågt  Visst  Artportalen Nej 

Naturvårdsarter Beskrivning 

 Området är bevuxet med lövskog där asp, sälg, ek och björk dominerar. Rönn och tall förekommer. De flesta träden 
är unga, men de äldsta träden (sälg och asp har börjar utveckla värden i form av håligheter och död ved. 
Buskskiktet är rikt och här växer hassel, brakved och måbär. Området tar emot mycket dagvatten och är bitvis både 
fuktigt och näringsrikt med en rik undervegetation, främst i den norra delen. Här finns gott om näringsgynnade 
växter som brännässlor och hallon medan floran i områdets södra delar har en mer naturlig prägel av 
lund/skogsvegetation. Bitvis även högörtsvegetation med bland annat älgört, 

Motivering, klassning Bild 

Området är bevuxet med sekundär lövskog där en del 
av träden är äldre, kring 60 år. En del död ved 
förekommer. De äldre asparna i området börjar utveckla 
naturvärden och någon enstaka har håligheter. I övrigt är 
området näringsrikt och periodvis fuktigt/blött. 
Förekomst av en del trädgårdsrymlingar i form av olika 
kärlväxter i slänterna mot vägarna intill sänker 
naturvärdet något. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildtext  

  



 

Naturvärdesobjekt 2  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Inventerare Natura 2000? 

3, påtagligt naturvärde Lövskog  OP Nej 

Artvärde Biotopvärde Övriga inventeringar Övriga källor Nyckelbiotop? 

Visst  Påtagligt  Artportalen Nej 

Naturvårdsarter Beskrivning 

Stjärtmes 

 

Området är likt det förra men med något äldre trädskikt och tätare buskskikt. Här dominerar lövträden med sälg, 
björk, ek, lönn och asp. En del äldre träd fäller grenar och en del lågor finns. Buskskikt med rikligt med hassel, i 
fuktigare delar brakved och måbär. 

Motivering, klassning Bild 

Träden utgör grunden till klassningen med förekomsten 
av äldre lövträd som främst motivering. Äldre sälg, asp 
och björk producerar större mängder död ved och här 
förekommer även träd med håligheter. 
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Naturvärdesobjekt 3  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Inventerare Natura 2000? 

3 Torr tallskog  OP Nej 

Artvärde Biotopvärde Övriga inventeringar Övriga källor Nyckelbiotop? 

visst  högt  Artportalen Nej 

Naturvårdsarter Beskrivning 

 En relativt fattig, talldominerad skog som gallrats tidigare. Här finns ett buskskikt dominerat av lövsly av främst ek, 
björk och asp. Hassel och brakved förekommer. Trädskiktet domineras av mycket gamla och grova tallar som står 
på båda sidor om cykelvägen. Ett par av träden närmast bron i sydöstra delen har byggts runt med betongrör då 
cykelvägen byggdes. Skogstyper fortsätter åt sydost längs Lindåsabäcken utanför det inventerade området. 

Motivering, klassning Bild 

Den kuperade skogen som domineras av de mycket 
gamla och grova tallarna utgör grunden för 
naturvärdesbedömningen. 
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Naturvärdesobjekt 4  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Inventerare Natura 2000? 

4, lågt naturvärde Tallskog  OP Nej 

Artvärde Biotopvärde Övriga inventeringar Övriga källor Nyckelbiotop? 

lågt  Lågt  Artportalen Nej 

Naturvårdsarter Beskrivning 

 En näringsfattig skog på mark som tidigare var grustäkt. Skogen på platsen har kommit upp sedan 1960-talet då 
grustäkten lades ner. Trädskiktet domineras stort av tall med inslag av björk och ek. Inga äldre träd eller finns i 
området och död ved förekommer i mycket begränsad omfattning. Floran är artfattig och domineras av 
smalbladiga gräs, blåbärsris och skuggtåliga skogsörter som bland annat ängskovall. 

Motivering, klassning Bild 

Det låga biotopvärdet tillsammans med att inga 
förekomster av naturvårdsarter noterades i området 
motiverar klassningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildtext  

  



 

Naturvärdesobjekt 5  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Inventerare Natura 2000? 

2, högt naturvärde Blandskog  OP Nej 

Artvärde Biotopvärde Övriga inventeringar Övriga källor Nyckelbiotop? 

påtagligt  högt  Artportalen Nej 

Naturvårdsarter Beskrivning 

 En gammal blandskog som domineras av tall med stort inslag av bland ek och asp. Många av träden är gamla och 
har höga naturvärden i sig. Här förekommer mycket död ved i form av högstubbar, lågor och skador på de gamla 
träden. Floran är relativt fattig och är typisk för relativt näringsfattiga skogar i trakten. Området fortsätter åt väster 
utanför det inventerade området. 

Motivering, klassning Bild 

Områdets skog har inte inventerats fullödigt men 
strukturen med gamla träd, hålträd, en flerskiktad och 
naturlig skog med gott om död ved motiverar 
klassningen. 
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Naturvärdesobjekt 6  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Inventerare Natura 2000? 

3, påtagligt naturvärde (preliminärt) Äldre blandskog  OP Nej 

Artvärde Biotopvärde Övriga inventeringar Övriga källor Nyckelbiotop? 

visst  högt  Artportalen Nej 

Naturvårdsarter Beskrivning 

 Strandskogen längs med Lindåsabäcken är starkt präglad av den branta sluttningen invid vattendraget. Närmast 
vattendraget dominerar klibbal och björk med inslag av enstaka äldre tallar. Hela området nedanför sluttningen 
svämmas periodvis över, vilket också präglar vegetationen. Snår av pors och viden, främst gråvide, förekommer 
närmast vattendraget. Här finns högörter som strandklo, fackelblomster och älgört. 

Motivering, klassning Bild 

En äldre svämskog med gamla klibbalar, björkar och 
tallar med förekomst av död ved och högstubbar.  
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Naturvärdesobjekt 7  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Inventerare Natura 2000? 

3, påtagligt naturvärde Flack åstrand  OP Nej 

Artvärde Biotopvärde Övriga inventeringar Övriga källor Nyckelbiotop? 

    Artportalen Nej 

Naturvårdsarter Beskrivning 

 En flack strand invid Lindåsabäcken som periodvis översvämmas vis högre flöden, Sommartid är ytan bevuxen 
med starrarter och skogssäv. Blommande högrter som strandlysing, älgört, strandklo och fackelblomster. Pors 
bildar en bård närmast strandskogen. 

Motivering, klassning Bild 

Fuktig och periodvis översvämmad mark med 
förekomst av blommande högörter. Värdefull miljö vars 
storlek fluktuerar med vattenståndet i ån. 
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Naturvärdesobjekt 8  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Inventerare Natura 2000? 

3, högt naturvärde (preliminärt) Strandskog  OP Nej 

Artvärde Biotopvärde Övriga inventeringar Övriga källor Nyckelbiotop? 

påtagligt  högt  Artportalen Nej 

Naturvårdsarter Beskrivning 

 Strandskogen längs med Lindåsabäcken är starkt präglad av den branta sluttningen invid vattendraget. Närmast 
vattendraget dominerar klibbal och björk med inslag av enstaka äldre tallar. Hela området nedanför sluttningen 
svämmas periodvis över, vilket också präglar vegetationen. Snår av pors och viden, främst gråvide, förekommer 
närmast vattendraget. Här finns högörter som strandklo, fackelblomster och älgört. 

Motivering, klassning Bild 

En äldre svämskog med gamla klibbalar, björkar och 
tallar med förekomst av död ved och högstubbar.  
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