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Inledning
Bakgrund
Ekologigruppen AB genomförde under mitten av november 2015 en
naturvärdesbedömning vid Nydal och områdena norr om Ängby i Knivsta kommun.
Naturvärdesinventeringen gjordes på uppdrag av Knivsta kommun som i samband med
planläggning av området vid Nydal även ville få fördjupad kunskap om naturvärdena i
områdena norr om det aktuella planområdet. Naturinventeringen visade på ett flertal
områden med höga naturvärden. Johan Allmér på Ekologigruppen har utfört fältarbete
och sammanställt denna rapport.
Under våren 2019 kompletterades rapporten med en objektskatalog samt mindre
uppdateringar av rapporten.

Tidigare bedömningar/inventeringar
Syftet med naturinventeringen är dels att få kännedom om Nydalområdets naturvärden,
dels att se hur dessa naturvärden förhåller sig till det större sammanhängande
grönområdet vid Ängby.

Metodik och avgränsningar
Metodik
Ekologigruppen har utfört naturvärdesinventeringen enligt SIS-standard (SS
199000:2014), nivå medel, med ett tillägg att även naturvärden av klassen visst
naturvärde – klass 4 registrerades. Vid naturinventeringen inventerades naturmiljöer på
förekomst av ekologiskt värdefulla biotoper och strukturer, som till exempel förekomst
av ogödslade och hävdade gräsmarker, opåverkade våtmarker, gamla träd, gammal skog,
död ved och hålträd, samt skyddsvärda arter. Utifrån detta avgränsades ett antal
områden med höga naturvärden. Ett utdrag ur Artdatabankens databas över rödlistade
arter har också gjorts.
Fältarbetet utfördes vid fem tillfällen. Ett fältbesök gjordes för Nydalsområdet och fyra
fältbesök gjordes för Ängbyområdet. Fältarbetet genomfördes under andra halvan av
november månad. Vid fältbesöken registrerades information om respektive objekt i
Ekologigruppens databas ”Ekodatabasen” och geografiska avgränsningar gjordes i iPadapplikationen ”iGIS” med hjälp av en iPad. Noggrannheten i de geografiska
avgränsningarna uppskattas vara mellan 5 – 10 meter, beroende på hur bra
satellittäckningen gps-mottagaren i iPaden hade.
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Ängbyområdet

Nydalsområdet

Figur 1.

Karta över de två undersökningsområdena.

Naturvärdesinventeringen utfördes i två stycken delområden i den västra delen av
Knivsta kommun. Nydalsområdet som ligger söder om Gredelbyleden arbetar
kommunen för tillfället med att ta fram en ny detaljplan för.
Ängbyområdet som ligger norr om Gredelbyleden är ett större område med bebyggelse i
den södra och östra delen, utmed Gredelbyleden. I övrigt utgörs området av naturmark.
Naturvärdesinventeringen genomfördes på samtlig naturmark inom respektive
undersökningsområde.

Osäkerhet i bedömningen
Ingen fullständig artinventering av samtliga organismgupper genomfördes utan endast
ett artsök med fokus på värdearter inom artgrupperna lavar, svampar och insekter (gnag
och kläckhål i träd) i samband med naturvärdesbedömningen. På grund av att fältarbetet
utförts sent på säsongen finns en osäkerhet i bedömningen eftersom många naturvärden
och artgrupper är lättare att kartlägga vid andra årstider och kan ha förbisetts. Framför
allt gäller det skyddsvärda växter i öppna till halvöppna marker som betesmarker, fåglar
och marklevande svampar som bedöms kunna finnas i delar av det inventerade området
och som inte har kunnat inventeras vid den tid då fältbesöket gjordes. Å andra sidan har
hänsyn tagits till de tidigare inventeringar som gjorts i området och inrapporterade fynd
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av rödlistade arter till Artdatabanken. Resultaten av dessa har vägts in i den
sammanvägda bedömningen av områdets naturvärde. En expertbedömning har gjorts av
delområdenas potential att hysa värdearter och delområdena har därefter tilldelats det
högsta värde det bedöms ha potential för, med hänvisning till försiktighetsprincipen.
Delar av området bör inventeras under svampsäsong för att säkerställa vissa
delområdens betydelse för naturvårdsarter bland marklevande svampar, detta gäller
framför allt skogsmarken vid Ängby. För att få tillfredsställande säkerhet i en
svampinventering behövs den genomföras vid flera tillfällen under säsongen och gärna
under ett par år då fruktkroppsbildningen kan variera stort mellan olika år. Dessutom
bör inte svampinventeringar genomföras om sensommar och höst är allt för torra.

Figur 2.
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Gammal barrblandskog i Nydalsområdet, delområde 1.

Allmän beskrivning av området
Nydal
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Undersökningsområdet Nydal karaktäriseras av ett äldre kulturlandskap, vilket är särskilt
tydligt i den södra delen av området. Den norra delen utgörs till stor del av bebyggelse,
det förekommer endast ett större skogsområde utmed Gredelbyleden annars är det
endast mindre partier med grönområden som förekommer i den bebyggda delen av
undersökningsområdet. En stor del av grönytorna utgörs av anlagda gräsytor eller
buskmark men även små partier med naturmark som vittnar om ett tidigare
kulturlandskap förekommer. Utmed den östra delen av området har Knivstaån sin
sträckning, här finns också ett mer eller mindre sammanhängande grönstråk utmed
vattendraget. Utmed stationsområdet finns även ett grönt stråk med inslag av lite äldre
lövträd, bland annat en lindallé.
Den södra delen av Nydalsområdet, söder om Knivstavägen, utgörs av ett småbrutet
kulturlandskap med några gårdar och bostadshus. I den södra delen ligger ett större
skogsområde. Skogen är här över lag starkt påverkad av skogsbruk men det finns
fortfarande mindre partier med äldre skog kvar. Spår av skogsbete Skogsområdet
omgärdas av åkermark förutom i den östra delen där ett reningsverk med tillhörande
dammar och våtmark ligger.

Figur 3.

Åkermark och åkerholmar söder om Tarv.

Norr om skogsområdet ligger en lite större åkermark med ett flertal små åkerholmar på.
I den nordvästra delen av åkermarken, vid Tarv, ligger några betesmarker. Även sydost
om Tarv ligger ett stråk med torrbackar som tidigare troligen har varit betade. Den
nordvästra delen av det stora skogsområdet sticker ut som en liten udde i åkermarken
Där den norra delen av skogsudden är betad i sen tid, likaså ligger en gammal betesmark
som är stadd i igenväxning en bit sydost därom, mellan skogs- och åkermarken.

Ängbyområdet
Undersökningsområdet Ängby karaktäriseras även det av ett kulturlandskap. I den södra
och östra delen av undersökningsområdet finns en ganska tät småhusbebyggelse. Mellan
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de olika bostadsområdena finns sparad naturmark som huvudsakligen består av mindre
hagmarksrester, men även stråk av skogsmark. Naturmarken mellan bebyggelsen som
tidigare har varit betesmark är stadda i igenväxning i olika grad. Mindre torrbackspartier
och hällmarker är som regel mer eller mindre öppna medan mer bördiga delar ofta är
täta av slyartad vegetation.
I den södra och västra delen av undersökningsområdet breder en större åkermark ut sig.
Närmast den sydligaste bebyggelsen vid Västra ängby ligger några igenväxande
betesmarker och skogsklädda åkerholmar insprängda i åkermarken. Delar av åkermarken
är här planterad med energiskog ner mot Tomtasjön som är en igenväxt sjö. Åkermarken
sträcker sig sedan norrut till Hagelstena. I åkermarken ligger några mindre åkerholmar på
höjdpartier. I åkermarken upp mot skogsmarken finns inslag av gamla betesmarker.

Figur 4.

Torrbacksparti intill bebyggelse vid den södra delen av V. Ängby. Delområde 39.

Norr om bebyggelsen ligger ett större sammanhängande skogsområde, den norr delen av
bebyggelsen vid Ängby ligger delvis insprängd i skogen. Åkermark omgärdar annars hela
skogsområdet. Skogsområdet är flikigt och i låglänta partier går åkermarken in i
skogsområdet. Tidigare har skogsområdet varit mer småbrutet vilket kan ses på några
ställen där gammal åker- eller ängsmark har växt igen med ung skog av löv och gran. I
den södra delen av skogsområdet ligger någon form av stenupplägg, möjligen är det
sprängsten från när området bebyggdes som har lagts upp där. Även en förhållandevis
öppen fuktäng finns i området, den håller dock på att växa igen. Skogen är över lag
gammal men mer eller mindre påverkad av skogsbruk. Bitvis förekommer flikiga
brynmiljöer i mötet mellan skog och åkermark men ofta står det barrskog ända ut till
åkerkanten.
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Naturvårdsarter
I området hittades 18 naturvårdsarter under denna naturvärdesinventering. Därutöver
finns det ett 13 stycken rödlistade arter inrapporterade till Artdatabanken. Med
naturvårdsarter avses fridlysta arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter,
signalarter. Naturvårdsarter innefattar även de arter som i Artskyddsförordningen
förtecknats med n, N eller B.
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Arter listade i Artskyddsförordningen
Artskyddsförordningen
En fridlyst art är skyddad med hjälp av lagstiftning och innebär oftast att man inte får plocka,
fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. I många fall får man inte
heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon. Fridlysta arter är listade i
Artskyddsförordningens bilaga 1 och 2. De växt- och djurarter som är markerade med ett N i
bilaga 1 till artskyddsförordningen har fridlysts för att uppfylla kraven i EU:s habitatdirektiv. I
bilaga 2 till artskyddsförordningen anges alla övriga arter som är fridlysta i hela landet, i ett län,
eller i en del av ett län.

I området finns fyra fågelarter inrapporterade i Artportalen som omfattas av
Artskyddsförordningen och som bedöms kunna häcka i området, dessa är buskskvätta,
mindre hackspett, svart rödstjärt och tornseglare. Samtliga arter är även rödlistade i
senaste rödlistan 2015. Inom planområdet för Nydal är dock endast buskskvätta och
svart rödstjärt rapporterade.

Rödlistade arter
Rödlistan - Rödelistkategorier
Rödlistan för Sverige utarbetas av Artdatabanken. Rödlistan anger olika arters risk att dö ut från
Sverige. Arterna listas i olika rödlistkategorier beroende på artens status. Det finns 7 kategorier:
(RE) försvunnen, (CR) akut hotad, (EN) starkt hotad, (VU) sårbar, (NT) nära hotad, (LC)
livskraftig, (DD) kunskapsbrist.

Åtta rödlistade arter påträffades vid inventeringen inom undersökningsområdena,
därutöver finns 13 rödlistade arter inrapporterade till Artdatabanken från
undersökningsområdena. Sju arter utgörs av svampar där fyra av arterna är vedlevande
svampar som är knutna till gammal tall och två arter är mykorrhizabildande med
barrträd.
Ask Fraxinus excelsior (starkt hotad EN) är relativt vanligt förekommande i de södra
delarna av landet. Gamla askar har dock i stor utsträckning angripits av askskottssjukan
vilket gör att arten minskar kraftigt under senare tid vilket har motiverat nu gällande
rödlistklassning. I undersökningsområdet är den funnen i delområde 28 och 31.
Gul taggsvamp Hydnellum geogenium (nära hotad NT) bildar mykorrhiza med gran. Arten
växer i äldre barrblandskog eller ren granskog på kalk eller rikare mark. I Uppland finns
flera fynd av arten från gammal barrblandskog, de flesta fynden är från Upplandskustens
kalkbarrskogar men flera fynd finns längre in i landskapet också där skogarna inte utgörs
av ren kalkbarrskog. I undersökningsområdet hittades arten i delområde 45.
Tallticka, Phellinus pini (nära hotad NT) lever som parasit på gamla levande tallar.
Svampens fruktkropp uppträder vanligen på tallar som är 100-150 år eller äldre och för
att den skall kunna fortleva krävs kontinuitet av så gamla tallar inom ett skogsområde.
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Talltickan är spridd i stora delar i Sverige och finns framförallt i skogar med
naturskogsrester, i hällmarkstallskog eller där gamla tallar förekommer i kulturmark. I
undersökningsområdet hittades arten i delområdena 1, 3, 5, 7, 28, 29, 30, 32, 41, 44, 46,
49, 50, 53, 81, 83, 89, 90.
Smalfotad taggsvamp Hydnellum gracilipes (sårbar VU) bildar mykorrhiza med tall.
Fruktkropparna växer ofta på ved som ligger mer eller mindre begravd i marken i
tallskogar eller talldominerade skogar. I undersökningsområdet hittades arten på en
vedbit i delområde 50.
Ullticka, Phellinus ferrugineofuscus (nära hotad NT) lever som vednedbrytare på lågor av
gran. Arten är knuten till olikåldriga gamla barrskogar med god förekomst av död ved av
gran. I undersökningsområdet hittades arten på en klen granlåga i delområde 50.
Kötticka Leptoporus mollis (nära hotad NT) lever som vednedbrytare på lågor av gran.
Arten är knuten till olikåldriga gamla barrskogar med god förekomst av död ved av gran.
I undersökningsområdet hittades arten i delområde 45 och 50.
Stor aspticka Phellinus populicola (nära hotad NT) lever som parasit på gamla levande
aspar. Svampens fruktkropp uppträder vanligen på grova gamla aspar men kan även växa
på klenare träd, dessa är då som regel senvuxna. I undersökningsområdet hittades arten
på en gammal asp i delområde 75.
Ekticka Phellinus robustus (nära hotad NT) lever som parasit i gamla levande ekar.
Svampens fruktkropp uppträder vanligen på grova gamla aspar men kan även växa på
klenare träd, dessa är då som regel senvuxna. I undersökningsområdet hittades arten på
en gammal ek i delområde 67.
Ett flertal rödlistade arter finns inrapporterade till Artdatabanken från
undersökningsområdena. För dessa fynduppgifter anges bara artnamn och
rödlistkategori i tabellen nedan.
Tabell 1. Rödlistade arter inrapporterade till Artdatabanken från undersökningsområdena och
dess närhet. Rödlistkategorierna är enligt senaste upplagan av rödlistan från 2015.

Arter (svenskt namn)

Rödlistkategori

Fåglar
Buskskvätta

Nära hotad (NT)

Mindre hackspett

Nära hotad (NT)

Svart rödstjärt

Nära hotad (NT)

Tornseglare

Sårbar (VU)

Kärlväxter
Blek jordrök

Nära hotad (NT)

Lungrot

Sårbar (VU)

Sanddådra

Sårbar (VU)

Vanlig backsippa

Sårbar (VU)

Mossor
Citronkrusmossa

Nära hotad (NT)

Kortskaftad krusmossa

Sårbar (VU)

Pygmémossa

Nära hotad (NT)

Svampar
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Ekticka

Nära hotad (NT)

Fyrflikig jordstjärna

Nära hotad (NT)
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Signalarter
Signalart
En signalart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändå är någorlunda allmänt
förekommande. Genom sin förekomst signalerar arten att det finns särskilda naturvärden i ett
område och att det finns möjligheter till förekomster av rödlistade arter.

Samtliga rödlistade arter, utom ask och smalfotad taggsvamp, är även utpekade som
signalarter av Skogsstyrelsen. Utöver de rödlistade arterna som nämnts ovan hittades
ytterligare xx arter. Gammelgranslav växer på stambaser av gamla granar och hittats
sparsamt i delområde 81. Kattfotslav växer även den på stambaser av gran, gärna i mer
slutna och något fuktiga bestånd, arten hittades på ett par granar i delområde 81. Sotlav
växer på ett par gamla ekar i delområde 67. Stubbspretmossa växer gärna i sumpskogar
på rötter och död ved och hittades i delområde 80 och 82. Barkticka som är en
vednedbrytare på asp i delområde 75.
Två marklevande svampar som bildar mykorrhiza med barrträd hittades också i
undersökningsområdena. Dropptaggsvamp hittades i delområde 44. Skarp
dropptaggsvamp hittades i delområde 1, 2, 4, 45, 83.

Övriga naturvårdsarter
Ett par arter som varken är rödlistade eller utpekade som signalarter av Skogsstyrelsen,
men ändå visar på höga naturvärden hittades under inventeringsarbetet. Dessa utgörs
uteslutande av marklevande svampar som antingen bildar mykorrhiza med träd eller
lever av död organiskt material i markskiktet. Dessa svampar är som regel svåra att
upptäcka då deras fruktkroppar i allmänhet växer på vedbitar med mera som ligger mer
eller mindre begravt i marken. Man måste därför aktivt söka efter dessa arter där man
bedömer att de kan finnas förutsättningar att finna fruktkroppar av svamparna. De arter
som redovisas nedan bedöms indikera skogsmark med lång skoglig kontinuitet, det vill
säga att det har funnits skog på platsen under en lång tid.
Gult tyllskinn Scytinostromella heterogenea är mindre allmänt förekommande i landet, i
Uppland finns flera fynd från gamla barrskogar. Arten tycks leva på död organiskt
material i som ved- och barrförna och har påfallande ofta hittats i skogar som inte har
haft vidare mycket död ved från fallna träd. I undersökningsområdet hittades arten i
delområde 50 och 81.
Gultagging Cristinia eichleri växer på undersidan av död ved eller på förna och tycks vara
mer eller mindre sällsynt förekommande i landet, ett flertal av de svenska fynden finns
inrapporterade från Uppland. Troligen lever arten på död organiskt material och i
undersökningsområdet hittades den växande bland mossa och barrförna i delområde 81.
Jordporing Byssocorticium molliculum är mer eller mindre sällsynt förekommande i landet
och tycks ha sin huvudsakliga utbredning norr om Dalälven. Från Uppland finns ett par
tidigare fynd från mitten av 1990-talet. Arten är mykorrhizabildande och fruktkropparna
bildas vanligen på starkt murken ved av barrträd som ligger dikt an mot marken. Arten
hittades i undersökningsområdet nära inpå varandra i delområde 50 och 81 på två små
vedbitar som till större delen var begravda i marken.
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Delområden och Naturvärdesbedömning
Sammantaget för de två undersökningsområdena är de högsta naturvärdena knutna till
äldre skogsmiljöer. Framför allt rör det sig om gammal olikåldrig barrblandskog, men
även inslag av gammal hällmarkstallskog. Naturvärdenas utbredning framgår av figur 5, 6
och 7.
Nedan beskrivs naturvärdena för respektive delområde och naturvärdesklass översiktligt.
I bilaga 1 finns mer ingående objektsbeskrivningar för respektive delområde i
naturvärdesklass 2 och 3. Enskilda objekt i naturvärdesklass 4 beskrivs endast
översiktligt.

Nydalsområdet

Figur 5. Översiktskarta över samtliga delområden och deras naturvärdesklass i Nydalsområdet. Röd
heldragen linje anger ungefärligt undersökningsområde. Gula områden visar på påtagligt naturvärde –
naturvärdesklass 3, gröna områden visar på visst naturvärde – naturvärdesklass 4.

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1
Inga naturvärden med högsta naturvärde är känt från Nydalsområdet.

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2
Inga naturvärden med högt naturvärde är känt från Nydalsområdet.

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Tolv delområden bedöms utgöras av naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde. Dessa
består av barrblandskog, lövskog, ädellövmiljöer, betesmark, åkerholmar, vattendrag och
våtmark. Nedan beskrivs de olika delområdena samlat under respektive naturtyp.
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Delområde 1, 2, 4, 12, 28. Barrblandskog
Beskrivning av naturförhållanden
Delområdena med barrblandskog som bedöms vara av påtagligt naturvärde ligger
huvudsakligen inom det sammanhängande skogsområdet i den södra delen av
undersökningsområdet. Ett något större skogsområde ligger i den norra delen, utmed
Gredelbyleden. Bestånden med naturvärden är överlag olikåldriga med inslag av gammal
tall. Som regel är förekomsten av död ved sparsam, men i några av delområdena
förekommer det lite mer med död ved. Naturvärdena är framför allt knutna till de gamla
träden, den olikåldriga trädsammansättningen och luckigheten samt att det finns en trädoch markkontinuitet i bestånden. Framför allt bedöms marklevande svampar, fåglar och
vissa vedlevande insekter gynnas av dessa skogsbestånd.
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Delområde 1 består av ett varierat bestånd som bitvis är glest och luckigt. Beståndet är
påverkat av skogsbruksåtgärder men inte i sådan grad att de biologiska värdena har gått
förlorade. Delområde 2 utgörs av ett restbestånd i annars hårt brukat skog och omgärdas
av yngre mer likartade bestånd. Skogen är här hårt genomhuggen men det bedöms ändå
finnas förutsättningar för mer krävande arter att finnas här, bland annat marklevande
svampar. Delområde 4 utgörs av ett skogsparti som ansluter till en öppen åkermark i den
nordvästra delen av det stora skogsområdet. Skogspartiet är stängslat och har betats i sen
tid. Skogen övergår mot åkern i en något mer öppen mark med buskar. I den södra
delen av skogsområdet ligger ett parti med gles, äldre barrblandskog (delområde 12).
Gemensamt för samtliga delområden är att det finns tydliga spår av skogsbete i dessa.
Delområde 28 som ligger i den norra delen Nydalsområdet, utmed Gredelbyleden,
består av talldominerad barrblandskog. Skogen är här relativt gammal och bitvis
flerskiktad. Påverkan från skogsbruksåtgärder finns och skogen är över lag gles.
Delområde 10, 21, 26. Lövträdsmiljöer
Beskrivning av naturförhållanden
Några av delområdena som bedöms utgöra påtagligt naturvärde består av lövmiljöer. I
den södra delen av skogsområdet ligger ett mindre bestånd med en aspklon med
medelålders aspar. Något enstaka hålträd av asp förekommer och död fallen asp
förekommer sparsamt (delområde 10). Miljön bedöms vara ett viktigt inslag i området
för framför allt vedlevande insekter. I den södra delen av området, utmed Knivstavägen
ligger ett litet ädellövområde som domineras av lönn (delområde 21). Den ligger som en
trädbård utmed gården, här finns även någon lite äldre ek utmed Knivstavägen.
Lönnarna tycks ha god vitalitet och bedöms vara relativt unga, inga håligheter kunde
hittas på träden men de bedöms kunna ha vissa naturvärden knutna till sig. Utmed
stationen finns en medelålders allé med lind (delområde 26). Träden bedöm i dagsläget
inte vara riktigt intressanta som livsmiljöer för vedlevande insekter men de kan troligen
bli det med tiden.
Objekt 13, 17 Åkerholmar
Beskrivning av naturförhållanden
Två av åkerholmarna bedöms kunna hysa påtagligt naturvärde. Delområde 13 ligger i
den sydöstra delen av området, sydost om det större skogsområdet och består av en
mindre höjdrygg med torrbacksflora. Några mindre lövträd står i kanterna samt en
lågvuxen tall, annars är det bara öppen gräsmark. I åkermarken norr om skogsområdet
ligger en liten åkerholme med ett ganska stort inslag av enbuskar. Det finns en viss
osäkerhet i bedömningen av dessa åkerholmars naturvärdesklass, möjligen når de inte
riktigt upp till denna naturvärdesklass om ett besök görs under vegetationsperiod.
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Objekt 14, 23 Vattendrag och våtmark
Beskrivning av naturförhållanden
I den sydöstra delen av området, söder om reningsverket finn ett våtmarksområde som
till stor del utgörs av ett vassområde. Delar av våtmarken består dock av fuktängsmark
med inslag av några större sälgar och videbuskage. Området bedöms vara en värdefull
miljö för bland annat insekter och fåglar. Utmed den östra delen av
undersökningsområdet har Knivstaån sin sträckning (delområde 23). Vattendragets
strand är till stor del trädbevuxen, huvudsakligen av yngre träd. Miljön bedöms bland
annat kunna utgöra en intressant miljö för insekter och fåglar.

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4
Objekt 3, 5, 7. Tallöverståndare
Beskrivning av naturförhållanden
I det stora skogsområdet i den södra delen finns några partier med huggen skog där flera
äldre tallar har lämnats kvar. I delområde 3 finns ett glest inslag av gammal tall som
bedöms vara över 150 år. I delområde 5 finns flera gamla gammal tall som bedöms vara
över 150 år. Delområde 7 är ett lite större tallområde där åldersspridningen är lite större
och bitvis är tätheten högre. De äldsta tallarna bedöms dock inte vara mycket äldre än i
de två andra delområdena. Samtliga delområden är starkt påverkade av skogsbruk och
naturvärdena är knutna till de äldre, kvarlämnade tallarna som kan utgöra viktiga
livsmiljöer för bland annat insekter, fåglar och svampar.
Objekt 8, 11,22, 24, 27. Lövträdsmiljöer
Beskrivning av naturförhållanden
Lövträdsmiljöerna ligger huvudsakligen i eller i anslutning till det stora skogsområdet i
söder och består av såväl triviallövbestånd som ett mindre ädellövbestånd. En yngre allé
finns även i den norra delen av undersökningsområdet.
Delområde 8 utgörs av en liten lövlund vid Oleda. I beståndet har det tidigare stått några
grova almar men dessa har avverkats, troligen på grund av almsjukan. Delområde 11
består av ett bestånd med ung asp i den södra delen av det stora skogsområdet. Detta
aspbestånd bedöms framförallt utgöra ett potentiellt värde då det ligger i direkt
anslutning till delområde 10 (aspbestånd, klass 3). I den nordöstra delen av
skogsområdet, nordväst om reningsverket ligger ett blandlövbestånd (delområde 22)
som tidigare troligen har varit en betesmark. Beståndet består till stor del av
igenväxningsvegetation. Öster om delområde 22, utmed järnvägen ligger ett litet
lövbestånd med framför allt asp, björk och sälg (delområde 24). Beståndet ligger intill
Knivstaån och är sumpskogsartad. I den norra delen av undersökningsområdet finns en
yngre allé, utmed Kapellvägen (delområde 27). Träden i allén är troligen jolster eller
någon annan salix-art, det var svårbedömt vid inventeringstillfället. Samtliga lövmiljöer
bedöms bidra till mångfalden i området, eller att de inom en snar framtid kommer att
göra det.
Delområde 6, 15, 20. Betesmarker
I den södra delen av Nydalsområdet finns ett par betesmarker. Vid fältbesöket
bedömdes det som endast ett område betades för närvarande. I den sydvästra delen
ligger en gammal hagmark med enbuskar och björk som är stadd i igenväxning
(delområde 6). Här var det säkerligen länge sedan ett aktivt bete bedrevs. Väster om
Tarv ligger en liten betesmark som betas av hästar (delområde 15). Marken tycks vara
gödslad och floran bedömdes vara trivial ur naturvårdssynpunkt. Sydost om Tarv ligger
en igenväxande hagmark med enstaka äldre tallar och enbuskar (delområde 20). Bitvis
förekommer tät slyvegetation i delområdet. Även om det inte bedöms förekomma några
naturvårdsarter inom delområdena får de ändå anses ha betydelse för mångfalden i
området, bland annat för vissa insekter och fåglar.
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Delområde 16, 18, 19. Åkerholmar
På åkermarken söder om Tarv ligger tre små åkerholmar. På en av åkerholmarna växer
ett större barrträd annars förekommer endast enstaka buskar på åkerholmarna. I och
med att åkerholmarna är små bedöms de ha en begränsad betydelse för artmångfalden i
området.
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Delområde 25. Fuktäng
Nordost om reningsverket ligger en fuktäng. Området är stadd i igenväxning med högt
gräs och sly, bitvis förekommer mycket buskar, yngre björk och sälg. Området bedöms
ha vissa värden för bland annat fågellivet i området.

Ängbyområdet

Figur 6. Översiktskarta över delområden och deras naturvärdesklass i norra delen av Ängbyområdet. Röd
heldragen linje anger ungefärligt undersökningsområde. Gula områden visar på påtagligt naturvärde –
naturvärdesklass 3, gröna områden visar på visst naturvärde – naturvärdesklass 4.

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1
Figur 7.

Inga naturvärden med högsta naturvärde är känt från området.

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2
Objekt 45, 50, 81. Gammal barrblandskog
Beskrivning av naturförhållanden
Tre stycken delområden med barrskog bedömdes utgöra naturvärdesklass 2 – högt
naturvärde. Samtliga består av talldominerad barrblandskog som ligger i ett stråk från
den sydvästra delen av skogsområdet vid Ängby och in i de centrala delarna av
skogsområdet. Bestånden är relativt högvuxna men inslag av hällmarksimpediment
förekommer i några av bestånden. I samtliga delområden har ett flertal naturvårdsarter
hittats vilket tillsammans med förekomst av gamla träd och lång skoglig kontinuitet
bedöms motivera de höga naturvärdena.
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Figur 8. Översiktskarta över samtliga delområden och deras naturvärdesklass i södra delen av Ängbyområdet.
Röd heldragen linje anger ungefärligt undersökningsområde. Gula områden visar på påtagligt naturvärde –
naturvärdesklass 3, gröna områden visar på visst naturvärde – naturvärdesklass 4.

Delområde 45 ligger i den sydvästra delen av det stora skogsområdet vid Ängby och
utgörs av en talldominerad barrblandskog. Skogen är olikåldrig och luckig. Ut mot
åkermarken i den sydvästra delen är skogen relativt gles medan den i övriga delar är
något tätare förutom en mindre hällmark med gammal tall som ligger centralt i
delområdet. Bitvis är inslaget av gran stort, annars dominerar tall. Inslaget av gammal tall
är förhållandevis stort. Beståndet är endast påverkat av ett småskaligt skogsbruk vilket
gör att skogliga strukturer som är viktiga för många arter finns kvar. Död ved
förekommer sparsamt, likaså hålträd av tall.
Delområde 50 utgörs av en genomhuggen barrskog som domineras av tall. Beståndet är
flerskiktat och olikåldrigt, bitvis även luckigt. Inslaget av gammal tall är stort, de äldre
tallarna bedöms kunna vara uppemot 150 år. Inslaget av yngre gran och löv är bitvis
stort. Död ved förekommer sparsamt.
Delområde 81 utgörs av en barrblandskog som bitvis är mer påverkad av skogsbruk än
delområde 45 och 50. Mycket av de grova träden är här utplockade, det finns dock ett
relativt stort inslag av gamla högvuxna tallar och granar kvar. Detta bestånd är inte heller
lika tydligt talldominerat, bitvis dominerar gran. Död ved förekommer sparsamt, hålträd
av löv, tall och gran förekommer mycket sparsamt.
Objekt 31, 67. Ädellövmiljöer
Inom Ängbyområdet finns två ädellövmiljöer som bedöms vara av högt naturvärde, en
ekbacke i den norra delen av området och en askallé i den södra delen.
Delområde 31 består av en askallé utmed en gång- och cykelväg i den östra delen av
Västra Ängby. Askarna är något äldre men inga träd är riktigt gamla. Några av träden har
mindre håligheter och några har stamskador på de nedre delarna av stammarna, möjligen
från plogbilar. Möjligen är några av träden angripna av askskottsjukan, en del av trädens
kronor såg ganska glesa ut.
Delområde 67 ligger i den norra delen av det stora skogsområdet och består av en
ekhage. Området är stadd i igenväxning, bitvis med ett tätt uppslag av aspsly. Det är
framför allt i den västra delen, och utmed kanten mot åkermarken som gamla ekar växer.
Inne i delområdet växer framför allt yngre ek. Ett par grova gamla ekar är döende, här
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ligger delar av de grova grenar och trädkronan på marken. Död ved förekommer annars
sparsamt. Flera av ekarna har håligheter och mulm.

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
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Tjugonio delområden bedöms utgöras av naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde.
Dessa består av barrblandskog, hagmarksrester och åkerholmar. Flera av
hagmarksresterna har delvis värden knutna till det stora lövinslaget som har börjat
självgallras och därmed kan utgöra viktiga födosökslokaler för bland annat hackspettar.
Nedan beskrivs de olika delområdena samlat under respektive naturtyp.
Objekt 46, 47, 49, 51, 53, 68, 75, 80, 83, 84, 90, 92. Barrskog
Beskrivning av naturförhållanden
Barrblandskogarna ligger samlat i det stora skogsområdet och utgörs av olikåldriga
bestånd med inslag av äldre till gamla träd. I några av barrblandskogarna finns mindre
partier med hällmarkstallskog (delområde 51, 53, 84 och 83). Över lag är de olika
delområdena väldigt lika med avseende på skogliga strukturer. Samtliga är mer eller
mindre påverkade av skogsbruksåtgärder. Även om de är påverkade av skogsbruk går
det att finna ekologiskt värdefulla strukturer här. Inslag av gamla träd, olikåldriga och
luckiga bestånd samt relativt lång skoglig kontinuitet. Skogarna på höjdpartier tycks
generellt vara äldre än de låglänta skogspartierna. Inslag av lövträd är bitvis stort, framför
allt i delområde 75 finns ett stort inslag av asp i den västra delen. Död ved förekommer
sparsamt i samtliga delområden, huvudsakligen rör det sig om rotvältor av gran men
enstaka lågor v tall och lövträd förekommer också.
Naturvärdena i barrskogsmiljöerna är framför allt knutna till gamla träd, olikåldriga och
gamla skogsbestånd med relativt lång skoglig kontinuitet.
Objekt 41, 56, 57, 58, 63, 66, 72. Åkerholmar
Beskrivning av naturförhållanden
Åkerholmarna ligger spritt utmed åkermarkerna i hela Ängbyområdet men de flesta finns
i den västra delen av området. Huvudsakligen är åkerholmarna bevuxna med gles
tallskog (delområde 41, 56, 58, 72). Tallarna är många gånger relativt gamla med
förhållandevis breda kronor. Några av dessa har säkerligen varit betade tidigare men är
nu stadda i igenväxning. På flera av åkerholmarna växer täta buskage.
Några åkerholmar är mer eller mindre öppna (67, 63, 66) med endast några enstaka
buskar eller lövträd. Även dessa är dock mer eller mindre stadda i igenväxning med högt,
tätt gräs och lövsly.
Naturvärdena är bland annat knutna till gamla tallar och halvöppna gräsmarker med ett
varierat inslag av träd och buskar, miljöer som gynnar bland annat många insekter och
fåglar. De gamla tallarna kan även utgöra livsmiljöer för vedlevande svampar.
Objekt 29, 30, 32, 33, 43, 44, 52, 91. Hagmarksrester och övriga miljöer.
Beskrivning av naturförhållanden
Flera av de inventerade delområdena utgörs av hagmarksrester eller andra betesmarker.
Dessa ligger huvudsakligen samlade i den södra delen av området och ligger insprängda i
bebyggelsen. Samtliga delområden är mer eller mindre igenväxta. Inom ett och samma
område kan det variera från nästa öppna partier till täta lövslyuppslag och buskage.
Även om floran i dagsläget inte tycks innehålla några anmärkningsvärda arter bedöms
miljöerna ändå vara av värde ur naturvårdsynpunkt. Bitvis finns inslag av gammal tall
och äldre lövträd, även en del hålträd av asp. Dessutom förekommer det bitvis fina
busk- och brunmiljöer. Sammantaget finns är ett mosaikartad och varierat
kulturlandskap som tillsammans med åkerholmar och öppna marker skapar
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förutsättningar för många arter att finnas här. När igenväxningsfaserna har gått än längre
än vad som är fallet nu kommer mycket av de kvarvarande naturvärdena att gå förlorade.

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4
Ett flertal delområden bedöms utgöra visst naturvärde, klass 4. Dessa beskrivs kortfattad
nedan indelat efter huvudnaturtyper.
Objekt 34, 35, 61, 69 70, 73 76, 77, 78, 79, 82, 85, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 98.
Skogsmiljöer.
Beskrivning av naturförhållanden
I området förekommer et flertal delområden som utgörs av nogon form av skogsmiljö.
Barrskogsmiljöer domineras och dessa är som regel starkt påverkade av skogsbruk eller
så utgörs de av yngre bestånd som saknar ekologiskt värdefulla strukturer som inslag av
gamla träd, död ved med mer. I det stora sammanhängande skogsområdet ligger flera
delområden som är klassade som visst naturvärde. Dessa är mer eller mindre triviala ur
naturvårdssynpunkt med bedöms ändå utgöra ett visst värde då de ligger omslutna av,
eller intill skogsområden med högre naturvärden.
Några delområden består av lövdominerade bestånd men där träden är förhållandevis
unga. På sikt bedöms dock dessa kunna utveckla högre naturvärden och kan då fungera
som livsmiljöer för exempelvis vedlevande insekter, fåglar och svampar.
Objekt 54, 55, 59, 64, 65, 71, 87. Åkerholmar
Beskrivning av naturförhållanden
Ett flertal åkerholmar är klassade som visst naturvärde. Dessa är som regel små och
saknar i stort ekologiskt värdefulla strukturer, men de bedöms ändå till viss del kunna
bidra till mångfalden i området.
Objekt 36, 38, 39, 40, 42, 48, 60, 62, 74, 86, 89, 99. Hagmarksrester och
övriga miljöer.
Beskrivning av naturförhållanden
Hagmarksrester och andra igenväxande kulturpräglade marker är klassade som visst
naturvärde. I dessa miljöer förekommer endast mindre inslag av ekologiskt värdefulla
strukturer som till exempel busk- och brynmiljöer samt stensamlingar som är viktiga
småhabitat för bland annat insekter och fåglar. Samtliga delområden är stadda i
igenväxning och på flera ställen förekommer täta slyuppslag.
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Inledning
Inom detta uppdrag har det inte gjorts någon GIS-analys över ekologiska samband. Vi
har utifrån resultatet från naturvärdesinventeringen gjort en övergripande analys av
viktiga ekologiska strukturer/miljöers förekomst och utbredning inom hela det
undersökta området och vilken betydelse detta kan ha för arter knutna till dessa
strukturer/miljöer att röra sig inom området.
Inom det område som de två undersökningsområdena tillsammans utgör bedöms det
finnas ett tydligt ekologiskt samband för arter knutna till ett mosaikartat kulturlandskap
med inslag av öppna gräsmarker, åkrar, åkerholmar, skogsdungar och flikiga brynmiljöer.
Särskilt utmed den västra delen av Ängbyområdet är detta tydligt men samma strukturer
återfinns även i de västra och södra delarna av Nydalsområdet.
För skogslandskapet bedöms det inte finnas lika tydliga ekologiska samband utmed det
totala undersökningsområdet. Däremot bedöms det finnas starka ekologiska samband
inom Ängbyområdet.

Ekologiska samband knutna till kulturlandskapet
Mellan Kronhem i nordväst och Oleda i sydväst finns ett stort inslag av småmiljöer och
ekologiska strukturer i kulturlandskapet som bedöms utgöra det geografisk mest
omfattande ekologiska sambandet i undersökningsområdet. Här finns ett nästan
sammanhängande stråk av miljöer som fortfarande bedöms vara viktiga för bland annat
många fåglar och insekter. Gredelbyleden bedöms dock till viss del kunna utgöra en
potentiell barriär för de ekologiska sambanden mellan Ängby- och Nydalområdet.
Förekomsten av öppna gräsmarker, åkrar, åkerholmar, hagmarksrester, skogsdungar och
flikiga brynmiljöer ligger relativt tätt utmed hela denna sträcka. Många av miljöerna
återfinns även som sparad naturmark inom de bebyggda delarna i sydvästra Ängby. Från
Tarv och västerut finns en småbruten åkermark med inslag av gräsmark, åkerholmar och
viss förekomst av flikiga bryn som sträcker sig ner till Oleda.
I och med att kulturlandskapet i området är stadd i igenväxning försämras
förutsättningarna för arterna knutna till dessa miljöer hela tiden. Under kortare perioder
under olika igenväxningsfaser kan vissa arter tillfälligt gynnas men på sikt kommer
miljöerna inte längre utgöra lämpliga livsmiljöer för kulturlandskapets arter. Därmed
kommer även de ekologiska sambanden att gå förlorade.
Den norra och östra delen av Ängbyorådet har inte lika tydliga inslag av dessa strukturer
även om de finns här också. Likaså i den sydöstra delen av Nydalsområdet, utmed den
östra delen av skogsområdet är inslaget av dessa miljöer mer sparsamt förekommande.
Vid eventuella framtida exploateringar är det viktigt att försöka bevara viktiga ekologiska
strukturer och miljöer inom bebyggelsen, där de södra delarna av Ängby är ett gott
exempel. Dessa miljöer upplevs också ofta positivt av boende i området. Många av
miljöerna går även relativt enkelt att återskapa för att på så vis få en fungerande
bebyggelsestruktur.
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Ekologiska samband knutna till skogslandskapet
För skogsmiljöerna bedöms det inte finnas starka ekologiska samband inom hela
undersökningsområdet. Däremot finns starka ekologiska samband för barrblandskog
inom Ängbyområdet som är ett större sammanhängande skogsområde med stort inslag
av äldre barrskog. Det stora skogsområdet vi Tarv och Oleda bedöms ligga för avsides
och vara för fragmenterat med avseende på förekomsten av äldre skog för att kunna ha
starka ekologiska samband med Ängbyområdet. Det mindre barrskogsområdet i den
norra delen av Nydalsområdet bedöms dock kunna ha relativt starka ekologiska
samband med Ängbyområdets barrskogar.
Det är viktigt att ta hänsyn till de ekologiska sambanden inom Ängbyområdet vid
eventuella framtida exploateringar av området. Det kan vara strategiskt ur
naturvårdssynpunkt att inte splittra upp skogsområden med naturvärden i för stor
utsträckning utan att samla bebyggelsen för att på så vis bibehålla större
sammanhängande skogsområden.
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Bilaga 1. Objektskatalog
I denna objektskatalog beskrivs de enskilda delobjekt (naturvärdesobjekt) som
avgränsats vid naturvärdesinventeringen. Beskrivningen uppfyller de krav på
dokumentation som ställs enligt SIS-standard SS 199000:2014 för
naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). Om bedömning av
ekologiska spridningssamband ingått i uppdraget så redovisas detta också i
objektskatalogen. Karta som visar respektive delobjektets läge och utbredning finns
redovisad i huvudrapporten och i det GIS-underlag som vi levererar till beställaren.
Utredningsområdet finns också redovisat i huvudrapporten. Objekten är sorterade i
stigande nummerordning.

Läsinstruktion
Varje delobjekt beskrivs i ett objektsblad på 1–2 sidor. I beskrivningen ingår
administrativa data, ett fotografi som ger en upplevelse av naturmiljön för flertalet
objekt, en sammanfattande beskrivning, tabell över viktiga strukturer knutna till
naturtypen, en motivering till vald naturvärdesklass, samt en tabell lista över påträffade
och kända naturvårdsarter, skyddade arter och rödlistade arter. Där det anges att objektet
utgör en natura-naturtyp är det den naturtyp som anges under rubriken ”Naturtyp” som
avses.
För flera objekt i objektkatalogen över Nydal – Ängby i Knivsta kommun saknas bilder
på grund av korrupta filer.
Naturvärdesklass

En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet
för bedömningsgrund art och biotop. Grund för både art- och biotopvärde redovisas i
objektsbladet.
Följande naturvärdeklasser ingår i SIS standard:
• Högsta naturvärde naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk
mångfald
• Högt naturvärde naturvärdesklass 2. Stor positiv betydelse för biologisk
mångfald
• Påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3. Påtaglig positiv betydelse för biologisk
mångfald
Som tillägg kan också följande klass ingå:
• Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. Viss positiv betydelse för biologisk
mångfald
Termer och begrepp följer SIS standard med två undantag. Naturtyp enligt SIS kallas i
objektskatalogen Naturtypsgrupp och biotop kallas här naturtyp. Namnsättningen av
respektive naturtyp följer i första hand indelning i enlighet med vägledning för svenska
naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1(Naturvårdsverket 2011). För naturtyper som inte
ingår i habitatdirektivet, eller där behov finns för finare indelning (exempelvis taiga)
används namn i enlighet en tolkningsnyckel som tagits fram av Ekologigruppen.
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1. Barrblandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av ett varierat bestånd som bitvis var glest och luckigt. Beståndet var påverkat av skogsbruksåtgärder men
inte i sådan grad att de biologiska värdena har gått förlorade. Beståndet var självföryngrat och olikåldrigt, de äldsta träden
uppskattades till cirka 100-110 år, möjligen var några av de äldre tallarna äldre än så. Död ved förekom sparsamt, framför allt i
form av fallna granar.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Tvåskiktat, Plockhugget, Gallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Insektshål, gångar

Lågor

Granlåga

Rotvälta

Frekvens

Diameter

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)
Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Dropptaggsvamp
(Hydnellum ferrugineum)

Flera

Mycket högt

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

Skarp dropptaggsvamp
(Hydnellum peckii)

Enstaka

Mycket högt

signalart skog,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

Kommentar

10 - 30 cm cm
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2. Barrblandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av ett restbestånd i annars hårt brukat skog och omgärdades av yngre mer likartade bestånd. Skogen var
hårt genomhuggen men det bedömdes ändå finnas förutsättningar för mer krävande arter att finnas här, bland annat
marklevande svampar. beståndet var självföryngrat och olikåldrigt. Beståndsåldern uppskattades till cirka närmare 80 - 100 år
medan det förekom enstaka träd som bedömdes vara upp emot 120 år (tall). Död ved förekom sparsamt.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Flerskiktat, Tvåskiktat, Gallrat, Plockhugget

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Lågor

Granlåga

Frekvens

Diameter

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)
Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Gammelgranslav
(Lecanactis abietina)

Flera

Visst

typisk art,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

Korktaggsvampar
(Hydnellum)

Enstaka

Mycket högt

signalart skog

Johan Allmer

Kommentar

15 - 30 cm cm
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3. Tallöverståndare
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Tallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av ett mindre bestånd med glest inslag av gammal tall som bedöms vara cirka 150 år. Tallarna var
kvarlämnade tallöverståndare. Inga förekomster av naturvårdsarter noterades på träden.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 120-150
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Frekvens

Diameter

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Kommentar

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Gammal, död fruktkropp på en
tall.
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4. Barrblandskog, skogsbete
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av ett skogsparti som anslät till en öppen åkermark i den nordvästra delen av ett större skogsområde.
Skogspartiet var stängslat och har betats i sen tid. Skogen övergår mot åkern i en något mer öppen mark med buskar. Objektet
bar tydliga spår av skogsbete.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 100-120
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Plockhugget
Övrigt: Beteshävd,

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Brynmiljö

Bryn

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Blommande/bärande buskar,
anslutning till örtrika marker, gläntor

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

Blåsippa (Hepatica nobilis)

Flera

Visst

AFS: § 8

Johan Allmer

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art

Kommentar

Diameter

Sida: 2
Skarp dropptaggsvamp
(Hydnellum peckii)
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Enstaka

Mycket högt

signalart skog,
naturvärdesindikator

Johan Allmer
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5. Tallöverståndare
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Tallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av flera gamla gammal tall som bedöms vara cirka 150 år. Tallarna växte i ett större barrskogsområde men
beståndet kring tallarna utgjordes av ungskog. Död ved förekom inte i objektet.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 100-120
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Kalavverkat, Tvåskiktat, Naturligt föryngrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Frekvens

Diameter

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Kommentar

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Ett par döda gamla fruktkroppar
på en tall.
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6. Hagmarksrest
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Trädbärande kultiverad betesmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en kultiverad hagmark med enbuskar och björk som var stadd i igenväxning.
Kontinuitet: Begränsad hävdkontinuitet (<100 år)
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

Blåsippa (Hepatica nobilis)

Flera

Visst

AFS: § 8

Johan Allmer

Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Ängshavre (Avenula
pratensis)

Flera

Visst

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Johan Allmer

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Kommentar
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7. tallöverståndare
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Tallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av ett något större tallområde där åldersspridningen var lite större och tätheten något högre än intilliggande
partier med tallöverståndare. De äldsta tallarna bedöms dock inte vara mycket äldre än i de två andra delområdena.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 40-70
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Frekvens

Sällsynt (<1 ha)
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Kommentar

Diameter
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8. Ungt ädellövskogsparti
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Ädellövskog

Naturtyp

Obestämd ädellövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en liten lövlund vid Oleda. I beståndet har det tidigare stått några grova almar men dessa har avverkats,
troligen på grund av almsjukan.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndålder: 20-40
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Gallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

Blåsippa (Hepatica nobilis)

Flera

Visst

AFS: § 8

Johan Allmer

Kommentar

Sida: 1
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9. Kultiverad betesmark
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Öppen kultiverad gräsmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en öppen kultiverad betesmark. Betesmarken hade varit ohävdad under några år vilket resulterat i ett
högvuxet och tätt grässkikt.
Kontinuitet: Begränsad hävdkontinuitet (<100 år)
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Svag gödselpåverkan/övergödning, Tydlig gödselpåverkan/övergödning

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Ängs- och betesmark

Frekvens

Odlingsröse, bärande buskar, tuvigt

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Ängshavre (Avenula
pratensis)

Flera

Visst

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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10. Aspskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Aspskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av ett mindre bestånd med asp, beståndet bedömdes vara cirka 50 - 60 år med några lite äldre aspar.
Något enstaka hålträd av asp förekom och död fallen asp förekom sparsamt.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndålder: 40-70
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Tvåskiktat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Hålträd

Frekvens
Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Liten punktlav (Acrocordia
cavata)

Flera

Högt

naturvärdesindikator

Johan Allmer

Rävticka (Inonotus rheades)

Enstaka

Högt

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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11. Aspskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Aspskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av ett bestånd med ung asp i den södra delen av ett större barrskogsområde. Aspbeståndet bedömdes
framförallt utgöra ett potentiellt värde då det ligger i direkt anslutning till objekt 10 (aspbestånd, klass 3). Död ved förekom
sparsamt i klenare dimensioner.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndålder: 40-70
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter

Sida: 1
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12. Barrblandskog, skogsbete
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av ett parti med gles, äldre barrblandskog. Beståndet var självföryngrat och olikåldrigt. I objektet fanns
tydliga spår av tidigare skogsbete.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Lågor

Granlåga

Barklös, brunrötad ved, grenar,
gammal, mossfäll

Ängs- och betesmark

Spår av tidigare hävd.

Frekvens
Tämligen allmänt (5
-15 m3/ ha)

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

Blåsippa (Hepatica nobilis)

Enstaka

Visst

AFS: § 8

Johan Allmer

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art

Kommentar

Diameter

Sida: 2
Dropptaggsvamp
(Hydnellum ferrugineum)

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun
Flera

Brudbröd (Filipendula vulgaris) Flera

Mycket högt

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

Högt

typisk art, ängs- och
betesart

Johan Allmer

Sida: 1
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13. Åkerholme
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Öppen kultiverad gräsmark, Torra hedar,
gräshedar

Skyddsstatus

Biotopskydd generellt, åkerholme
(<0,5ha)

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av en mindre höjdrygg med torrbacksflora. Några mindre lövträd växte i kanterna samt en lågvuxen tall,
annars utgjordes åkerholmen av öppen gräsmark.
Kontinuitet: Avbruten hävd
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Frekvens

Viss stenbundenhet, åkerholme,
bärande buskar

Ängs- och betesmark

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Brudbröd (Filipendula vulgaris) Flera

Högt

typisk art, ängs- och
betesart

Johan Allmer

Ängshavre (Avenula
pratensis)

Visst

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Johan Allmer

Art

Förekomst

Flera

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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14. Våtmark
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Fuktängar

Skyddsstatus

Generellt markavvattningsförbud

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av ett våtmarksområde som till stor del består av ett vassområde. Delar av våtmarken bestod dock av
fuktängsmark med inslag av några större sälgar och videbuskage. Området bedömdes vara en värdefull miljö för groddjur,
insekter och fåglar.
Vid ett besök i slutet av augusti 2016 noterades flera fågelarter i objektet, bland annat trastsångare (NT) och i videbuskagen
noterades vanlig groda samt vanlig padda.
Kontinuitet: Avbruten hävd
Markfuktighet: Fuktig
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Självgallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla buskar

Viden

Gammal, fågelrik, tätt

Lågor

Triviallövlåga

Frekvens

Diameter

Tämligen allmän
(11-50/ ha)
Allmänt (15-30
m3/ha)

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

Kommentar

Trastsångare (Acrocephalus
arundinaceus)

Enstaka

Mycket högt

AFS: § 4 (rödlistad art)

Johan Allmer

Observerades sensommaren 2016 i vassen
intill reningsdammarna.

Bred kärrtrollslända
(Leucorrhinia caudalis)

Enstaka

Högt

AFS: § 4

Johan Allmer

Observerad sensommaren
2016.

Vanlig groda (Rana
temporaria)

Enstaka

Visst

AFS: § 6

Johan Allmer

Observerad sensommaren
2016.

Sida: 2
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Enstaka

Visst

AFS: § 6

Johan Allmer

Observerad sensommaren
2016.

Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Kommentar

Trastsångare (Acrocephalus
arundinaceus)

Enstaka

Mycket högt

NT°

Johan Allmer

Observerades sensommaren 2016 i vassen
intill reningsdammarna.

Videticka (Antrodia macra)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

På äldre stam av gråvide.

Vanlig padda (Bufo bufo)
Rödlistade arter

Sida: 1
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15. Kultiverad betesmark
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Öppen kultiverad gräsmark, Trädklädd
betesmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en kultiverad betesmark. Gräsmarken gödslad och floran bedömdes vara trivial ur naturvårdssynpunkt.
Kontinuitet: Begränsad hävdkontinuitet (<100 år)
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Tydlig gödselpåverkan/övergödning

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla buskar

Slån

Ängs- och betesmark

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Viss stenbundenhet, bärande buskar

Diameter

Sida: 1
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16. Åkerholme
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Silikatgräsmarker

Skyddsstatus

Biotopskydd generellt, åkerholme
(<0,5ha)

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en mindre åkerholme med torrbacksflora och enstaka buskage.
Kontinuitet: Okänt
Markfuktighet: Torr

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp
Ängs- och betesmark

Naturvårdsarter

Struktur

Nyckelelement
Bärande buskar, åkerholme

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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17. Åkerholme
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Silikatgräsmarker

Skyddsstatus

Biotopskydd generellt, åkerholme
(<0,5ha)

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en något större åkerholme med torrbacksflora. Åkerholmen var stadd i igenväxning och ett relativt stort
inslag av buskage förekom.
Kontinuitet: Avbruten hävd
Markfuktighet: Torr

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla buskar

En

Nyckelelement

Frekvens
Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Ängs- och betesmark

Åkerholme, bärande buskar

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Brudbröd (Filipendula vulgaris) Flera

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Högt

typisk art, ängs- och
betesart

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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18. Åkerholme
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Trädbärande kultiverad betesmark

Skyddsstatus

Biotopskydd generellt, åkerholme
(<0,5ha)

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en liten åkerholme med ett större barrträd på.
Markfuktighet: Torr

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp
Ängs- och betesmark

Naturvårdsarter

Struktur

Nyckelelement
Åkerholme

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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19. Åkerholme
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Silikatgräsmarker

Skyddsstatus

Biotopskydd generellt, åkerholme
(<0,5ha)

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en mindre åkerholme, stadd i igenväxning.
Markfuktighet: Torr

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp
Ängs- och betesmark

Naturvårdsarter

Struktur

Nyckelelement
Åkerholme

Frekvens

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

20. Kultiverad öppen gräsmark
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Öppen kultiverad gräsmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en rest av en kultiverad gräsmark med inslag av enstaka äldre tallar och enbuskar . Bitvis förekom tät
slyvegetation i delområdet. Även om det inte bedömdes förekomma några naturvårdsarter inom delområdena får de ändå
anses ha betydelse för mångfalden i området, bland annat för insekter och fåglar.
Kontinuitet: Avbruten hävd
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Tydlig gödselpåverkan/övergödning

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Ängs- och betesmark
Värdefulla buskar

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Åkerholme
En

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 1
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21. Ädellövskogsparti vid Tarv
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Ädellövskog

Naturtyp

Ädellövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av ett mindre ädellövområde som dominerades av lönn. Objektet låg som en trädbård utmed gården, här
fanns även någon lite äldre ek utmed Knivstavägen. Lönnarna tycktes ha god vitalitet och bedömdes vara relativt unga, inga
håligheter kunde hittas på träden men de bedömdes kunna ha vissa naturvärden knutna till sig.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Självgallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal ek

Värdefulla träd

Nästan gammal lönn

Frekvens

Sällsynt (<1 ha)
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Grå punktlav (Acrocordia
gemmata)

Flera

Högt

Ingen

Johan Allmer

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art

Kommentar

Diameter

Sida: 2
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Lönnlav (Bacidia rubella)

Flera

Högt

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

Fällmossa (Antitrichia
curtipendula)

Enstaka

Högt

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

Sida: 1
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22. Ung triviallövskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av ett glest blandlövbestånd som tidigare troligen har varit en betesmark. Beståndet bestod till stor del av
igenväxningsvegetation. Asp och björk dominerade med enstaka yngre ekar förekom också. De äldre träden bedömdes vara
cirka 60 - 70 år som äldst, och beståndsåldern uppskattades till cirka 40 - 50 år. Död ved förekom spritt i objektet både som
liggande stammar och stående torrträd, dock endast i klenare dimensioner.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndålder: 40-70
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Tvåskiktat, Självgallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Lågor

Triviallövlåga

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Diameter

Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

I snitt cirka 10
cm cm

Sida: 1
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23. Knivstaån
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Vattendrag

Naturtyp

Mindre vattendrag

Skyddsstatus

Biotopskydd, generellt, småvatten och
våtmark i jordbruksmark

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av Knivstaån. Vattendragets strand var till stor del trädbevuxen, huvudsakligen av yngre träd. Miljön
bedömdes bland annat kunna utgöra en intressant miljö för insekter och fåglar.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Sjö/vattendrag

Art och individrika
fågelmiljöer

Sjö/vattendrag

Mosaiker vass-, säv och
flytbladsvegetation

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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24. Ung triviallövskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av ett litet lövbestånd med framför allt asp, björk och sälg. Beståndet låg intill Knivstaån och var
sumpskogsartad. beståndsåldern bedömdes till cirka 40 - 50 år. Död ved förekom sparsamt i objektet, framför allt av klenare
dimensioner.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndålder: 40-70
Markfuktighet: Fuktig
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Flerskiktat, Självgallrat, Första generationen skog, Tvåskiktat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Lågor

Triviallövlåga

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Diameter

Tämligen allmänt (5
-15 m3/ ha)

15 - 30 cm cm

Sida: 1
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25. Fuktäng
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Fuktängar

Skyddsstatus

Generellt markavvattningsförbud

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en kultiverad fuktäng. Området var stadd i igenväxning med högt gräs och sly, bitvis förekom mycket
buskar, yngre björk och sälg. Området bedömdes ha vissa värden för bland annat fågellivet i området.
Markfuktighet: Fuktig
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Tydlig gödselpåverkan/övergödning, Dikat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Gläntor, flikigt

Värdefulla buskar

Viden

Fågelrik

Naturvårdsarter

Frekvens

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Diameter

Sida: 1
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26. Lindallé
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Allé

Skyddsstatus

Biotopskydd generellt, allé

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en lindallé i centrala delen av Knivsta. Träden bedömdes i dagsläget inte vara riktigt intressanta som
livsmiljöer för vedlevande insekter men de kan troligen bli det med tiden.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Planterat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Värdefulla träd

Hålträd

Naturvårdsarter

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 1
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27. Allé
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Allé

Skyddsstatus

Biotopskydd generellt, allé

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en yngre allé. Träden i allén var troligen jolster eller någon annan salix-art, det var svårbedömt vid
inventeringstillfället.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndålder: 40-70
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Planterat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter

Sida: 1
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28. Barrblandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en talldominerad barrblandskog. Skogen var självföryngrad och relativt gammal och bitvis flerskiktad.
Påverkan från skogsbruksåtgärder kunde ses och skogen var över lag gles. Död ved förekom sparsamt.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Plockhugget, Gallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer. Åtminstone en rödlistad art har en livskraftig förekomst.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Lågor

Tallåga

Frekvens
Tämligen allmän
(11-50/ ha)
Sällsynt (<1 m3/ha)

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Tallticka (Phellinus pini)

Flera

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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29. hagmarksrest
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Trädklädd betesmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en hagmarksrest med inslag av äldre enbuskar och några gamla tallar. Objektet var under igenväxning
och stora partier täcktes av slyvegetation, fläckvis förekom partier med exponerad grässvål. dessa utgjordes framför allt av
torrbackspartier. Värdena bedömdes framför allt vara knutna till områdets insekts- och fågelfauna.
Kontinuitet: Avbruten hävd
Beståndålder: 40-70
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Ogödslat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Värdefulla buskar

En

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Fågelrik, insektsrikt, tätt

Ängs- och betesmark

Viss stenbundenhet, tuvigt

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Övriga naturvårdsarter

Kommentar

Diameter

Sida: 2
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Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Brudbröd (Filipendula vulgaris) Flera

Högt

typisk art, ängs- och
betesart

Johan Allmer

Ängshavre (Avenula
pratensis)

Visst

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Johan Allmer

Art

Förekomst

Flera

Kommentar

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

30. Trädklädd betesmark
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Trädklädd betesmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av en trädklädd, före detta betesmark. Betesmarken var stadd i igenväxning och friskare partier hade till en
stor andel igenväxningsvegetation. På friskare delar förekom även unga lövträd av framför allt asp, men även ek och ask. På
de torrare partierna, vilket utgjorde den dominerade delen av objektet, växte gammal tall och enbuskar. I torrbackspartierna
fanns fortfarande inslag av en hävdgynnad flora. Torrbackspartierna var ogödslade medan friskare, låglänta partier var mer
tydlig gödselpåverkade.
Kontinuitet: Avbruten hävd
Beståndålder: 100-120
Markfuktighet: Torr
Påverkan/Naturlighet: Ogödslat, Tydlig gödselpåverkan/övergödning

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Värdefulla buskar

Rosor

Frekvens

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Fågelrik, tätt

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

Gullviva (Primula veris)

Enstaka

Visst

AFS: § 8

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 2
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Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Brudbröd (Filipendula vulgaris) Flera

Högt

typisk art, ängs- och
betesart

Johan Allmer

Ängshavre (Avenula
pratensis)

Flera

Visst

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Johan Allmer

Grynig blåslav (Hypogymnia
farinacea)

Flera

Visst

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art

Kommentar

Sida: 1
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31. Askallé
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Allé

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en alléliknande askbård utmed en gång- och cykelväg i den östra delen av Västra Ängby. De äldsta
askarna bedömdes vara cirka 90 - 100 år, möjligen något äldre, men inga träd bedömdes uppfylla kriterierna för mycket gamla
träd (>140 år). Några av träden hade mindre håligheter och några hade stamskador på de nedre delarna av stammarna,
möjligen från plogbilar. Möjligen var några av träden angripna av askskottsjukan, en del av trädens kronor såg ganska glesa ut.
Historiskt har detta inte varit en allé, utan askarna är en del av ett mindre lövskogsområde intill en gammal gård vilket framgår
av ortofoto från 1960-talet.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett högt artvärde och påtagligt biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Enstaka hotade arter förekommer.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är nationellt eller internationellt sällsynt och/eller förekomst av Natura 2000naturtyp.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal ask

Värdefulla träd

Nästan gammal ask

Värdefulla träd

Gammal ask

Frekvens
Tämligen allmän
(11-50/ ha)
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Hålträd

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Grå punktlav (Acrocordia
gemmata)

Flera

Högt

Ingen

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 2
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Gulvit blekspik (Sclerophora
pallida)

Enstaka

Mycket högt

Sårbar (VU)

Johan Allmer

Ask (Fraxinus excelsior)

Flera

Ringa

Starkt hotad (EN)

Johan Allmer

Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Lönnlav (Bacidia rubella)

Flera

Högt

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

Högt

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

Övriga naturvårdsarter

Glansfläck (Arthonia spadicea) Enstaka

Kommentar

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

32. Hagmarksrest
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Silikatgräsmarker, Trädklädd betesmark,
Trädbärande kultiverad betesmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med okänt tillstånd
Objektet utgjordes av en trädklädd betesmark som var stadd i igenväxning. Den östra delen dominerades av äldre tall, ca 100 130 år. den nordvästra delen var lövdominerad med en tydlig igenväxningsvegetation. I kanterna förekom brynmiljöer som
bedömdes vara av värde för bland annat insekter och fåglar.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 100-120
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Svag gödselpåverkan/övergödning, Naturligt föryngrat, Olikåldrigt

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Brynmiljö

Bryn

Värdefulla buskar

Nyponros

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla buskar

Slån

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Frekvens
Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Solexponerat, sydvänt,
blommande/bärande buskar, gläntor

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

Blåsippa (Hepatica nobilis)

Flera

Visst

AFS: § 8

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 2
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Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Högt

typisk art, ängs- och
betesart

Johan Allmer

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art

stort
Brudbröd (Filipendula vulgaris) Ett
antal

Kommentar

Sida: 1
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33. Hagmark
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Trädbärande kultiverad betesmark,
Silikatgräsmarker, Trädklädd betesmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av en hagmark som var stadd i igenväxning. Området såg ut att har varit obetat under många år och bitvis
förekom tät slyvegetation. grässvålen var också tät och tuvig. Inslag av yngre lövträd och tall fanns spritt i objektet, dessutom
förekom det bitvis större nypon- och slånbuskage.
Kontinuitet: Avbruten hävd
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Ogödslat, Tydlig gödselpåverkan/övergödning, Svag gödselpåverkan/övergödning

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla buskar

Nyponros

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Värdefulla buskar

Slån

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Frekvens

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

Blåsippa (Hepatica nobilis)

Flera

Visst

AFS: § 8

Johan Allmer

Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Ängshavre (Avenula

Ett stort

Visst

typisk art, ängs- och

Johan Allmer

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Kommentar

Diameter

Sida: 2
pratensis)
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antal

stort
Brudbröd (Filipendula vulgaris) Ett
antal

betesart, brynart

Högt

typisk art, ängs- och
betesart

Johan Allmer

Sida: 1
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34. Barrblandskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en gallrad barrblandskog med inslag av yngre asp i låglänta partier. Beståndet var naturligt föryngrat
men bedömdes inte vara särskilt gammal, beståndsåldern uppskattades till cirka 80 - 100 år. Enstaka tallar bedömdes vara
cirka 120 år. Död ved förekom sparsamt.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Gallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

Blåsippa (Hepatica nobilis)

Enstaka

Visst

AFS: § 8

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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35. Aspbryn
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Aspskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av ett aspbryn med relativt ung asp. Asparna uppskattades till cirka 50 - 60 år, några träd troligen något
äldre. Beståndet var självföryngrat och glest. Enstaka hålträd av asp förekom.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndålder: 40-70
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Gallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Hålträd

Frekvens

Sällsynt (<1 ha)

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

Blåsippa (Hepatica nobilis)

Enstaka

Visst

AFS: § 8

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

36. Hagmarksrest
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Trädbärande kultiverad betesmark,
Trädklädd betesmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en före detta betesmark som till övervägande del har varit trädklädd. Delar av objektet var avverkat där
enstaka tallöverståndare var kvarlämnade. gran och tall dominerade i objektet men inslag av asp och ek förekom också.
Värdena bedömdes i nuläget framför allt vara knutna till inslagen av äldre barrträd. Död ved förekom spritt inom objektet.
Kontinuitet: Avbruten hävd
Beståndålder: 40-70
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Gallrat, Kalavverkat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Värdefulla buskar

Nyponros

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla buskar

Slån

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens
Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Diameter

Sida: 1
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37. Hagmarksrest
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Trädbärande kultiverad betesmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en mindre hagmarksrest med inslag av några äldre tallar. tallarna uppskatades till cirka 100 - 120 år som
äldst. Objektet var stadd i igenväxning.
Kontinuitet: Avbruten hävd
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Ogödslat, Svag gödselpåverkan/övergödning

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Ängs- och betesmark

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Bärande buskar

Diameter

Sida: 1
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38. Hagmarksrest
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Trädbärande kultiverad betesmark,
Trädklädd betesmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en mindre trädklädd betesmarksrest. Träden dominerades av äldre tall men inslag av lövträd förekom
också. Inslag av nypon och slån förekom också.
Kontinuitet: Avbruten hävd
Beståndålder: 100-120
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Självgallrat, Ogödslat, Svag gödselpåverkan/övergödning

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Mycket gammal tall

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 1
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39. Torrbacke
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Silikatgräsmarker

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av ett mindre torrbacksparti. I den östra delen stod en äldre gran och några lövträd, annars var torrbacken
relativt öppen. Enstaka enbuskar växte i de öppnare partierna.
Kontinuitet: Avbruten hävd
Markfuktighet: Torr
Påverkan/Naturlighet: Ogödslat, Svag gödselpåverkan/övergödning

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla buskar

En

Ängs- och betesmark

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Tydligt stenbundet , viss
stenbundenhet, tuvigt, bärande buskar

Diameter

Sida: 1
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40. Hagmarksrest
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Trädbärande kultiverad betesmark,
Trädklädd betesmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en trädklädd betesmark med inslag av äldre tall. Objektet var stadd i igenväxning.
Kontinuitet: Avbruten hävd
Beståndålder: 40-70
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Svag gödselpåverkan/övergödning

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Ängs- och betesmark

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Bärande buskar

Diameter

Sida: 1
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41. Tre åkerholmar
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen, Biotopskydd generellt, åkerholme
(<0,5ha)

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av en större åkerholme, större än 0,5 ha och två mindre åkerholmar, mindre än 0,5 ha. Åkerholmarna
bestod till stor del av talldominerad barrblandskog med inslag av gamla tallar som bedömdes vara mellan 150 - 180 år. Delar
av objektet var hällmarkstallskog medan låglänta delar utgjordes av mer högvuxen skog. Det förekom även partier som tidigare
hade varit öppna men som nu växte igen met lövsly och buskage. Det fanns tydliga spor av tidigare skogsbete och fältskiktet
utgjordes till stor del av grästyp. beståndet var självföryngrat och olikåldrigt. Död ved förekom sparsamt.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 100-120
Markfuktighet: Torr
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Självgallrat, Ogödslat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer. Åtminstone en rödlistad art har en livskraftig förekomst.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Brynmiljö

Bryn

Värdefulla buskar

En

Frekvens

Solexponerat
Sällsynt (<1 ha)

Bärande buskar, viss stenbundenhet,
åkerholme

Ängs- och betesmark
Värdefulla buskar

Nyponros

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla buskar

Slån

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla buskar

En

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 2

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

Blåsippa (Hepatica nobilis)

Flera

Visst

AFS: § 8

Johan Allmer

Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Högt

typisk art, ängs- och
betesart

Johan Allmer

Kommentar

Rödlistade arter
Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art

Brudbröd (Filipendula vulgaris) Flera

Kommentar

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

42. Hagmarksrest
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Trädbärande kultiverad betesmark,
Trädklädd betesmark, Silikatgräsmarker

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en hagmarksrest. Objektet var stad i igenväxning och bitvis var slyvegetationen tät. Grässkiktet var tätt
och högvuxet vilket tydde på att marken inte var hävdad under senare tid. Inslag av några äldre tallar fanns i objektet,
dessutom några yngre ekar.
Kontinuitet: Avbruten hävd
Beståndålder: 40-70
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Ogödslat, Svag gödselpåverkan/övergödning, Tydlig gödselpåverkan/övergödning

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla buskar

En

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla buskar

Nyponros

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla buskar

Slån

Frekvens

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Tätt

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Brudbröd (Filipendula vulgaris) Flera

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Högt

typisk art, ängs- och
betesart

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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43. Brynmiljö
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Igenväxningsmark

Naturtyp

F d hävdad mark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en brynmiljö ut mot en åker. Innanför brynet ligger en äldre barrblandskog som tidigare har varit betad.
Brynmiljön har sannolikt varit öppen tidigare, men efter upphörd hävd har den vuxit igen med buskar och unga lövträd.
Kontinuitet: Avbruten hävd
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Flikigt, gläntor, solexponerat

Värdefulla buskar

En

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla buskar

Nyponros

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla buskar

Slån

Naturvårdsarter

Frekvens

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

44. Hagmarksrest
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Öppen kultiverad gräsmark, Trädklädd
betesmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av en igenväxande betesmarksrest, huvudsakligen i form av tidigare skogsbete. Inslag av lite äldre björkar
förekom spritt i objektet, dessa uppskattades till minst 70 - 80 år. Inslag av äldre tall och gran förekom också spritt. Inom
objektet förekom låglänta partier som bedömdes vara mer gödselpåverkade än moränhöjderna. Bitvis förekom en tät
igenväxningsvegetation och objektet har sannolikt varit ohävdat under lång tid.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Självgallrat, Ogödslat, Svag
gödselpåverkan/övergödning, Tydlig gödselpåverkan/övergödning

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Värdefulla träd

Nästan gammal
vårtbjörk

Värdefulla träd

Nästan gammal
vårtbjörk

Brynmiljö

Bryn

Frekvens

Diameter

Tämligen allmän
(11-50/ ha)
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Hålträd

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Gläntor, flikigt, blommande/bärande
buskar

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Kommentar

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Liten fruktkropp på en gammal
tall.

Sida: 2
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Övriga naturvårdsarter
Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Brudbröd (Filipendula vulgaris) Flera

Högt

typisk art, ängs- och
betesart

Johan Allmer

Dropptaggsvamp
(Hydnellum ferrugineum)

Mycket högt

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

Art

Förekomst

Enstaka

Kommentar

Sida: 1
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45. Barrblandskog
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av en gles, gammal barrblandskog som dominerades av gran. Inslag av gammal tall förekom spritt i objektet
med en uppskattad ålder på minst 150 år. Beståndet var självföryngrat och olikåldrigt och hade tydliga spår efter tidigare
skogsbete i delarna ner mot åkermarken. Ett mindre hällmarksparti förekom också inom objektet. Död ved förekom sparsamt i
objektet, framför allt som granlågor.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 100-120
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Lågaföryngring, Plockhugget

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett högt artvärde och påtagligt biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer. Åtminstone en rödlistad art har en livskraftig förekomst.
Hotade arter: Enstaka hotade arter förekommer.
Artrikedom: Området är mycket artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är nationellt eller internationellt sällsynt och/eller förekomst av Natura 2000naturtyp.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Värdefulla träd

Nästan gammal gran

Värdefulla träd

Gammal gran

Lågor

Granlåga

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)
Tämligen allmän
(11-50/ ha)
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)
Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

Kommentar

Diameter

Sida: 2
Blåsippa (Hepatica nobilis)

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun
Flera

Visst

AFS: § 8

Johan Allmer

Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Gul taggsvamp (Hydnellum
geogenium)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

(Ramaria largentii)

Enstaka

Mycket högt

Sårbar (VU)

Johan Allmer

Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Skarp dropptaggsvamp
(Hydnellum peckii)

Flera

Mycket högt

signalart skog,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

Rödlistade arter
Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Kommentar

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

46. Tallskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Tallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en gles tallskog i en nordbrant. beståndet var självföryngrat och olikåldrigt. beståndet var gallrat i senare
tid och spår efter skogsbruksåtgärder kunde ses. De äldsta tallarna bedömdes vara kring 150 år, annars bedömdes
medelåldern ligga på cirka 90 - 110 år. Död ved förekom sparsamt.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Gallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer. Åtminstone en rödlistad art har en livskraftig förekomst.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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47. Barrblandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en varierad barrblandskog som ligger inne i villaområdet. Beståndet var självföryngrat och olikåldrigt men
påverkat av skogsbruksåtgärder. De äldsta träden utgjordes av tall med en uppskattad ålder på 120 - 150 år. Död ved förekom
sparsamt.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Gallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Frekvens

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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48. Igenväxningsmark
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Igenväxningsmark

Naturtyp

F d hävdad mark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en igenväxningsmark på tidigare hävdad mark. Ung asp och björk förekom i trädskiktet.
Kontinuitet: Avbruten hävd
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla buskar

Nyponros

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla buskar

Slån

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Värdefulla träd

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Hålträd

Frekvens

Sällsynt (<1 ha)

Diameter

Sida: 1
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49. Tallöverståndare
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Tallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en bård med äldre tall inne i villaområdet. de äldsta tallarna uppskattades till cirka 120 - 150 år.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 100-120
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Frekvens

Sällsynt (<1 ha)
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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50. Tallskog
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Tallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av en genomhuggen barrskog som dominerades av tall. Beståndet var flerskiktat och olikåldrigt, bitvis även
luckigt. Inslaget av gammal tall var stort, de äldre tallarna bedömdes kunna vara uppemot 150 - 180 år. Inslaget av yngre gran
och löv var bitvis stort. Död ved förekom sparsamt.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 100-120
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Lågaföryngring, Plockhugget

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett högt artvärde och påtagligt biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer. Åtminstone en rödlistad art har en livskraftig förekomst.
Hotade arter: Enstaka hotade arter förekommer.
Artrikedom: Området är mycket artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är nationellt eller internationellt sällsynt och/eller förekomst av Natura 2000naturtyp.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Lågor

Granlåga

Lågor

Tallåga

Frekvens

Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)
Sällsynt (<1 m3/ha)

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Tallticka (Phellinus pini)

Flera

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 2
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Ullticka (Phellinus
ferrugineofuscus)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Kötticka (Leptoporus mollis)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Smalfotad taggsvamp
(Hydnellum gracilipes)

Enstaka

Mycket högt

Sårbar (VU)

Johan Allmer

Sida: 1
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51. Barrblandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog, Hällmarkstallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av en äldre barrblandskog med inslag av lövträd, framför allt asp. Beståndet är självföryngrat och olikåldrigt.
Inslag av gammal tall (över 150 år) förekom. De viktigaste ekologiska strukturerna var inslag av gamla träd, olikåldriga och
luckiga bestånd samt relativt lång skoglig kontinuitet. Beståndet var påverkat av skogsbruksåtgärder. Död ved förekom spritt
men över lag sparsamt.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Lågaföryngring, Plockhugget

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Lågor

Granlåga

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)
Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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52. Hagmarksrest
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Trädbärande kultiverad betesmark,
Trädklädd betesmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en hagmarksrest som var stadd i igenväxning. Låglänta partier bedömdes vara gödselpåverkade medan
moränhöjderna bedömdes vara mer eller mindre opåverkade av gödsel. Objektet var bitvis mycket tätt bevuxet med ung gran
och slyvegetation, men inslag av äldre träd förekom spritt i objektet, bland annat några ekar och äldre tall.
Kontinuitet: Avbruten hävd
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Ogödslat, Svag gödselpåverkan/övergödning, Tydlig gödselpåverkan/övergödning, Självgallrat, Luckigt
trädskikt, Naturligt föryngrat, Olikåldrigt

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Sällsynt (<1 ha)

Värdefulla träd

Nästan gammal ek

Sällsynt (<1 ha)

Brynmiljö

Bryn

Värdefulla träd

Gammal vårtbjörk

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Blommande/bärande buskar, gläntor,
solexponerat, bohål, flikigt
Sällsynt (<1 ha)

Diameter

Sida: 1
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53. Barrblandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av en äldre barrblandskog med inslag av lövträd, framför allt asp. Beståndet är självföryngrat och olikåldrigt.
Inslag av gammal tall (över 150 år) förekom. De viktigaste ekologiska strukturerna var inslag av gamla träd, olikåldriga och
luckiga bestånd samt relativt lång skoglig kontinuitet. Beståndet var påverkat av skogsbruksåtgärder. död ved förekom spritt
men över lag sparsamt
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Plockhugget

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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54. Åkerholme
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Igenväxningsmark

Naturtyp

F d hävdad mark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Okänt

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en mindre åkerholme med igenväxningsvegetation. Objektet är endast tolkat från flygbild, ej fältbesökt.
Kontinuitet: Okänt
Markfuktighet: Torr
Påverkan/Naturlighet: Ogödslat, Naturligt föryngrat, Självgallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Blommande/bärande buskar, flikigt,
solexponerat, sydvänt, vidkroniga träd

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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55. Åkerholme
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Igenväxningsmark

Naturtyp

F d hävdad mark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en liten åkerholme med igenväxningsvegetation.
Kontinuitet: Okänt
Markfuktighet: Torr

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Blommande/bärande buskar, sydvänt,
solexponerat

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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56. Trädklädd betesmark
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Trädklädd betesmark, Trädbärande
kultiverad betesmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en trädklädd betesmark som möjligen betas av häst. Inslag av flera gamla tallar på mer än 150 år. I den
södra delen växte byskbryn men nypon och slån.
Kontinuitet: Begränsad hävdkontinuitet (<100 år)
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Ogödslat, Svag
gödselpåverkan/övergödning, Tydlig gödselpåverkan/övergödning

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Brynmiljö

Bryn

Frekvens
Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Blommande/bärande buskar,
solexponerat, sydvänt, gläntor, flikigt

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Högt

typisk art, ängs- och
betesart

Johan Allmer

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art

Brudbröd (Filipendula vulgaris) Flera

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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57. Öppen betesmark
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Öppen kultiverad gräsmark,
Silikatgräsmarker

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en betesmark som troligen betades av hästar. Betesmarken var till större delen öppen, men inslag av
buskar förekom spritt i objektet. Torrbackspartier bedömdes vara mer eller mindre ogödslade medan låglänta partier var
gödselpåverkade. Endast ett kort fältbesök gjordes.
Kontinuitet: Begränsad hävdkontinuitet (<100 år)
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Ogödslat, Svag gödselpåverkan/övergödning, Tydlig gödselpåverkan/övergödning

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Blommande/bärande buskar, gamla
buskar, gläntor, solexponerat, sydvänt,
flikigt, anslutning till hällmarker

Frekvens

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Brudbröd (Filipendula vulgaris) Flera

Högt

typisk art, ängs- och
betesart

Johan Allmer

Ängshavre (Avenula
pratensis)

Visst

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Johan Allmer

Art

Förekomst

Flera

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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58. Större åkerholme
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Tallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av en större åkerholme. Öster om åkerholmen ligger ny bebyggelse som till del bryter funktionen som
åkerholme. Större delen av åkerholmen var bevuxen med gammal tall so m uppskattades vara kring 150 - 180 år som äldst.
Objektet har tidigare varit betat men är sedan en längre tid stadd i igenväxning. Den södra delen utgjordes av
igenväxningsvegetation, framför allt yngre lövträd samt slån och nypon vilka bildade bryn av värde för områdets fåglar.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 100-120
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Ogödslat, Tydlig
gödselpåverkan/övergödning

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Brynmiljö

Bryn

Frekvens

Blommande/bärande buskar,
solexponerat, sydvänt, flikigt, gamla
buskar

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Övriga naturvårdsarter

Kommentar

Diameter

Sida: 2

Art
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Förekomst

Brudbröd (Filipendula vulgaris) Flera

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Högt

typisk art, ängs- och
betesart

Johan Allmer

Kommentar

Sida: 1
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59. Tre små åkerholmar
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Berg och sten

Naturtyp

Silikathällmark nedanför trädgränsen,
Odlingsröse

Skyddsstatus

Biotopskydd generellt, åkerholme
(<0,5ha)

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av tre små åkerholmar som från flygbild tolkats som öppna hällar och odlingsrösen, dessa är ej fältbesökta.
Dessa var bevuxna med buskage, troligen nypon och slån. Små åkerholmar är av betydelse för bland annat många insekter
och fåglar i jordbrukslandskapet.
Kontinuitet: Okänt
Markfuktighet: Torr
Påverkan/Naturlighet: Ogödslat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter

Sida: 1
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60. Igenväxnigsmark
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Åkermark

Naturtyp

Ej brukad åker

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en igenväxande åkermark med unga lövträd och tät buskvegetation. Objektet bedömdes ha vissa värden
för fågellivet i området.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndålder: 20-40
Markfuktighet: Fuktig
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Tvåskiktat, Självgallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Blommande/bärande buskar, flikigt,
solexponerat

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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61. Barrblandskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en yngre barrblandskog med inslag av hällmarker. Bitvis förekom inslag av yngre asp. Beståndet
dominerades till stor del av tall, endast några senvuxna tallar på hällmark bedömdes vara gamla - cirka 150 år. Beståndet
uppskattades till cirka 80 år och var påverkat av skogsbruksåtgärder i sen tid. Död ved förekom mycket sparsamt.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Gallrat, Röjt

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Gammal tall

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 1
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62. Igenväxningsmark
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Igenväxningsmark

Naturtyp

F d hävdad mark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en bård av en igenväxande hagmark med inslag av några äldre ekar. Några ekar var döda eller dende.
Kontinuitet: Avbruten hävd
Beståndålder: 20-40
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Torrträd och högstubbar

Ek

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens
Tämligen allmänt
(5--15 m3/ ha)

Diameter

Sida: 1
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63. Åkerholme
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Silikatgräsmarker, Öppen kultiverad
gräsmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av en lite större åkerholme som tidigare har varit betad. Åkerholmen var stadd i igenväxning, framför allt av
nypon och slån. Enstaka björkar och ekar växte på åkerholmen. Björkarna uppskattades till cirka 60 - 70 år medan ekarna
bedömdes vara kring 80 - 100 år som äldst.
Kontinuitet: Avbruten hävd
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Torr
Påverkan/Naturlighet: Ogödslat, Svag gödselpåverkan/övergödning

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Brynmiljö

Bryn

Nyckelelement

Frekvens

Solexponerat, stor artmångfald,
sydvänt, vidkroniga träd, flikigt,
blommande/bärande buskar, gamla
Viss stenbundenhet, tydligt
stenbundet , tuvigt, åkerholme, bärande
buskar, naturbetesmark

Ängs- och betesmark

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Brudbröd (Filipendula vulgaris) Flera

Högt

typisk art, ängs- och
betesart

Johan Allmer

Ängshavre (Avenula
pratensis)

Visst

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Johan Allmer

Art

Förekomst

Flera

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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64. Liten åkerholme
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Berg och sten

Naturtyp

Silikatrasmarker, Odlingsröse,
Silikathällmark nedanför trädgränsen

Skyddsstatus

Biotopskydd generellt, åkerholme
(<0,5ha)

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en mindre åkerholme bevuxen med slån och nypon. Miljön bedömdes vara av värde för insekter och
fåglar.
Markfuktighet: Torr
Påverkan/Naturlighet: Ogödslat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Blommande/bärande buskar,
solexponerat, stor artmångfald,
sydvänt, flikigt

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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65. Två mindre åkerholmar
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Berg och sten

Naturtyp

Silikatrasmarker, Odlingsröse,
Silikathällmark nedanför trädgränsen

Skyddsstatus

Biotopskydd generellt, åkerholme
(<0,5ha)

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av två mindre åkerholmar, varav den ena låg i anslutning till Trunstavägen. Åkerholmarna var mer eller
mindre bergbundna med en marger vegetation. Buskarna utgjordes framför allt av nypon och slån.
Kontinuitet: Okänt
Markfuktighet: Torr
Påverkan/Naturlighet: Ogödslat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Blommande/bärande buskar, flikigt,
gamla buskar, stor artmångfald,
solexponerat, sydvänt

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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66. Åkerholme
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Berg och sten

Naturtyp

Obestämd hällmark basisk/silikat (6110,
8230), Odlingsröse, Silikatbranter

Skyddsstatus

Biotopskydd generellt, åkerholme
(<0,5ha)

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en igenväxande åkerholme. Ung björk, asp och ek växte på åkerholmen. I buskskiktet förekom bland
annat nypon och slån. Viss förekomst av hävdgynnad flora förekom på åkerholmen.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndålder: 40-70
Markfuktighet: Torr
Påverkan/Naturlighet: Ogödslat, Svag gödselpåverkan/övergödning

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Blommande/bärande buskar, flikigt,
solexponerat, sydvänt, stor artmångfald

Frekvens

Åkerholme, bärande buskar, tydligt
stenbundet , viss stenbundenhet

Ängs- och betesmark

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Brudbröd (Filipendula vulgaris) Flera

Högt

typisk art, ängs- och
betesart

Johan Allmer

Ängshavre (Avenula
pratensis)

Visst

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Johan Allmer

Art

Förekomst

Flera

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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67. Ädellövskog
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Ädellövskog

Naturtyp

Näringsrik ekskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av en ekhage. Området var stadd i kraftig igenväxning, bitvis med ett tätt uppslag av aspsly. Det var framför
allt i den västra delen, och utmed kanten mot åkermarken som gamla ekar växte. Inne i delområdet växte framför allt yngre ek.
Ett par grova gamla ekar var döende, här låg delar av grova grenar och trädkronan på marken. Död ved förekom annars
sparsamt. Flera av ekarna hade håligheter och mulm.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 120-150
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Självgallrat, Röjt

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer. Åtminstone en rödlistad art har en livskraftig förekomst.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är mycket artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är nationellt eller internationellt sällsynt och/eller förekomst av Natura 2000naturtyp.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Mycket gammal ek

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Gammal ek

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Nästan gammal ek

Lågor

Eklåga

Torrträd och högstubbar

Ek

Naturvårdsarter
Rödlistade arter

Nyckelelement

Frekvens

Tämligen allmän
(11-50/ ha)
Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Bohål, hålträd, mulm, naturlig stubbe,
torrträd, uppsprucken bark,
vedsvamprik, insektshål och gångar,

Tämligen allmänt
(5--15 m3/ ha)

Diameter

Sida: 2
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Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Ekticka (Phellinus robustus)

Flera

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Blekticka (Haploporus
tuberculosus)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Sotlav (Cyphelium inquinans)

Flera

Högt

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Kommentar

Sida: 1
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68. Tallskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Tallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av en äldre talldominerad barrskog. Beståndet var relativt magert och en mindre del utgjordes av hällmark.
Beståndet var naturligt föryngrat och olikåldrigt. de älsta tallarna bedömdes vara cirka 150 år. Död ved förekom mycket
sparsamt.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 100-120
Markfuktighet: Torr
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Plockhugget

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)
Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Grovticka (Phaeolus
schweinitzii)

Flera

Högt

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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69. Blandlövskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en yngre lövskog som dominerades av asp, inslag av yngre ek förekom också. Beståndet var ganska
nyligen gallrat och bitvis var det tätt med ungt lövsly. Beståndsåldern uppskattades till 60 - 70 år. de äldsta träden
uppskattades till cirka 80 år och utgjordes av asp och ek. Död ved förekom sparsamt i klenare dimensioner.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndålder: 40-70
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Självgallrat, Röjt

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Frekvens
Tämligen allmän
(11-50/ ha)
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Hålträd

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Skyddsstatus

Referens

Blåsippa (Hepatica nobilis)

Flera

Visst

AFS: § 8

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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70. Barrblandskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en äldre barrblandskog med inslag av en del gammal tall. Beståndet var naturligt föryngrat och olikåldrigt
men påverkat av skogsbruksåtgärder i sen tid. Död ved förekom sparsamt.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Gallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Lågor

Barrlåga

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Diameter

Sida: 1
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71. Åkerholme
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Berg och sten

Naturtyp

Odlingsröse, Silikatrasmarker

Skyddsstatus

Biotopskydd generellt, åkerholme
(<0,5ha)

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en mindre åkerholme som bestod av ett odlingsröse.
Kontinuitet: Okänt
Markfuktighet: Torr
Påverkan/Naturlighet: Ogödslat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp
Ängs- och betesmark

Naturvårdsarter

Struktur

Nyckelelement
Åkerholme, bärande buskar

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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72. Åkerholme
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Trädbärande kultiverad betesmark

Skyddsstatus

Ingen, Biotopskydd generellt, åkerholme
(<0,5ha)

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en lite större åkerholme som var bevuxen med diverse unga lövträd och enstaka unga tallar. En äldre tall
växte på åkerholmen med en uppskattad ålder på cirka 120 - 150 år. Bärande buskar förekom framför allt i den norra delen.
Åkerholmen ingick i en betesfålla och var vid inventeringstillfället välbetat, på delar av åkerholmen var markslitaget stort. Delar
av åkerholmen hade tecken på att gödsling förekommit, medan den nordvästra delen bedömdes vara ogödslad.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Torr
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Ogödslat, Svag gödselpåverkan/övergödning

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Brynmiljö

Bryn

Blommande/bärande buskar, flikigt,
gläntor, ogödslad naturbetesmark

Brynmiljö

Bryn

Anslutning till hällmarker,
blommande/bärande buskar, gamla
buskar, ogödslad naturbetesmark,

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

73. Barrblandskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en yngre barrblandskog. Beståndet var naturligt föryngrat och olikåldrigt, enstaka äldre tallar förekom
(cirka 110 - 130 år). Död ved förekom sparsamt i klenare dimensioner.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Självgallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Lågor

Granlåga

Frekvens

Diameter

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)
Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Brudbröd (Filipendula vulgaris) Flera

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Kommentar

Högt

typisk art, ängs- och
betesart

Johan Allmer

Växte i kantzonerna mot
åkermarken.

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

74. Igenväxningsmark
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Igenväxningsmark

Naturtyp

F d hävdad mark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en igenväxande betesmark. I objektet förekom spridda enbuskar som vittnade om en tidigare öppen
mark. Trädskiktet utgjordes av ung asp (cirka 40 - 50 år), därutöver var inslaget av slyartad asp bitvis stort. I kanten mot
skogsmarken växte några äldre tallar (cirka 80 - 100 år).
Kontinuitet: Avbruten hävd
Beståndålder: 40-70
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Ogödslat, Svag gödselpåverkan/övergödning

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla buskar

En

Nyckelelement

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Brudbröd (Filipendula vulgaris) Enstaka

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Högt

typisk art, ängs- och
betesart

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

75. Barrblandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av en naturligt föryngrad, olikåldrig barrblandskog. Beståndet var bitvis luckigt och glest trädbevuxet, bitvis
relativt tätt och slutet. Beståndet var bitvis flerskiktat men över lag tvåskiktat. Bitvis förekom grövre asp (cirka 80 år) Tydliga
spår efter skogsbruksåtgärder fanns men flera viktiga ekologiska strukturer fanns fortfarande kvar som inslag av gamla träd,
olikåldriga och luckiga bestånd samt relativt lång skoglig kontinuitet. Död ved förekom sparsamt i objektet.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Självgallrat, Gallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Lågor

Barrlåga

Frekvens

Diameter

Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Kommentar

Stor aspticka (Phellinus
populicola)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Döende fruktkropp på äldre asp.

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

76. Tallöverståndare
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Tallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Objektet utgjordes av kvarlämnade äldre tallar på ett före detta hygge. Tallarnas ålder uppskattades till cirka 110 - 130 år.
beståndet bestod annars av unga barrträd, framför allt tall. Kvarlämnade tallar kan vara värdefulla för vissa fåglar och insekter.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 20-40
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

77. Tallöverståndare
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Tallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av kvarlämnade äldre tallar som växte i tät, ung tallskog. Tallarnas ålder uppskattades till cirka 110 - 130 år.
beståndet bestod annars av unga barrträd, framför allt tall. Kvarlämnade tallar kan vara värdefulla för vissa fåglar och insekter.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 20-40
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

78. Våtmark
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Myr

Naturtyp

Öppna mossar och kärr

Skyddsstatus

Generellt markavvattningsförbud

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av ett igenväxande kärr. Kärret var stadd i igenväxning, framför allt med videbuskage. Kärret var påverkat
av flera diken, vissa av dessa bedömdes dock ha begränsad funktion i nuläget. I kantzonerna mot fastmark växte slyartad
vegetation av ask, björk och sälg. Våtmarksområden kan vara av värde för groddjur, insekter och fåglar.
Våtmarkstyp: Obestämbart kärr.
Markfuktighet: Våt

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Myr

Sumpkärr

Värdefulla buskar

Viden

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Ej tillämpligt

Tätt

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

79. Igenväxningsmark
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Igenväxningsmark

Naturtyp

F d hävdad mark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en igenväxt vall/betesmark och bestod nu av ung blandskog med löv- och barrträd. Beståndet var bitvis
mycket fuktigt. Klen död ved förekom bitvis tämligen allmänt.
Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år)
Beståndålder: 40-70
Markfuktighet: Fuktig
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Självgallrat, Dikat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Lågor

Barrlåga

Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Lågor

Triviallövlåga

Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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80. Barrblandskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av ett naturligt föryngrat barrskogsbestånd som var olikåldrigt och bitvis luckigt. Delar av beståndet växte på
tidigare öppen mark intill det igenväxande kärret (objekt 78), här uppskattades trädens ålder till cirka 60 - 70 år. I mer höglänta
delar bedömdes träden vara mellan 80 - 100 år. Enstaka gamla tallar med en uppskattad ålder på cirka 150 växte i de höglänta
delarna. Död ved förekom sparsamt. Beståndet var påverkat av skogsbruksåtgärder.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Plockhugget, Gallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal gran

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Lågor

Barrlåga

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Diameter

Sida: 1
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81. Barrblandskog
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av en naturligt föryngrad och olikåldrig barrblandskog som bitvis var mer påverkad av skogsbruk än
delområde 45 och 50. Flera av de grova träden är var utplockade, det fanns dock ett relativt stort inslag av gamla högvuxna
tallar och granar kvar. Detta bestånd var inte heller lika tydligt talldominerat, bitvis dominerar gran. Död ved förekom sparsamt,
hålträd av löv, tall och gran förekom mycket sparsamt.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 100-120
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Lågaföryngring, Gallrat, Plockhugget

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer. Åtminstone en rödlistad art har en livskraftig förekomst.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är mycket artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är nationellt eller internationellt sällsynt och/eller förekomst av Natura 2000naturtyp.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Nästan gammal gran

Värdefulla träd

Nästan gammal gran

Hålträd

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Hålträd

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Mycket gammalt
triviallövträd

Hålträd

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Lågor

Barrlåga

Frekvens

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Diameter

Sida: 2
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Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Tallticka (Phellinus pini)

Flera

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Gammelgranslav
(Lecanactis abietina)

Flera

Visst

typisk art,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Kommentar

Sida: 1
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82. Sumpskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Sumpblandskog

Skyddsstatus

Generellt markavvattningsförbud

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en ung lövsumpskog med björk, asp och videbuskage. Beståndsåldern bedömdes vara cirka 30 - 40 år.
Död ved förekom i klenare dimensioner (5 -10 cm i diameter).
Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år)
Beståndålder: 20-40
Markfuktighet: Våt
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Självgallrat, Olikåldrigt, Dikat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Lågor

Triviallövlåga

Torrträd och högstubbar

Triviallövträd

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Barklös, hackmärken efter hackspettar

Frekvens

Diameter

Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

5 - 10 cm. cm

Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

5 - 10 cm cm

Sida: 1
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83. Barrblandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av en äldre barrblandskog med inslag av lövträd, framför allt asp. Beståndet var självföryngrat och
olikåldrigt. Inslag av gammal tall (över 150 år) förekom. Inslag av hällmarkstallskog förekom på höjdpartier. De viktigaste
ekologiska strukturerna var inslag av gamla träd, olikåldriga och luckiga bestånd samt relativt lång skoglig kontinuitet.
Beståndet var påverkat av skogsbruksåtgärder. Död ved förekom spritt men över lag sparsamt. De södra delarna hade ett
markant markslitage.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Gallrat, Röjt

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Lågor

Barrlåga

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)
Tämligen allmän
(11-50/ ha)
Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 1
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84. Barrblandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en äldre barrblandskog med inslag av lövträd, framför allt asp. Beståndet var självföryngrat och
olikåldrigt. Inslag av gammal tall (över 150 år) förekom. De viktigaste ekologiska strukturerna var inslag av gamla träd,
olikåldriga och luckiga bestånd samt relativt lång skoglig kontinuitet. Beståndet var bitvis starkt påverkat av
skogsbruksåtgärder. Död ved förekom spritt men över lag sparsamt.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Lågaföryngring, Gallrat, Plockhugget

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Lågor

Barrlåga

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Diameter

Sida: 1
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85. Tallskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Tallskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en gallrad tallskog. Beståndet var relativt ungt och beståndsåldern uppskattades till cirka 60 år. Inslag av
yngre gran var bitvis stort. beståndet bedömdes vara naturligt föryngrat och bitvis olikåldrigt. Död ved förekom sparsamt i
klenare dimensioner.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 40-70
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Gallrat, Röjt

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Lågor

Barrlåga

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Diameter

Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

10 - 20 cm cm

Sida: 1
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86. Igenväxningsmark
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Igenväxningsmark

Naturtyp

F d hävdad mark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en igenväxande betesmark. Området var 1960 en öppen betesmark (ortofoto Lantmäteriet) men nu
kraftigt igenväxande med diverse lövträd och buskar.
Kontinuitet: Okänt
Beståndålder: 20-40
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Olikåldrigt, Självgallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Blommande/bärande buskar, gläntor,
gamla buskar, flikigt, solexponerat,
sydvänt

Värdefulla buskar

En

Värdefulla buskar

Nyponros

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Värdefulla buskar

Slån

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Naturvårdsarter

Frekvens

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 1
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87. Åkerholme
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Berg och sten

Naturtyp

Odlingsröse

Skyddsstatus

Biotopskydd generellt, åkerholme
(<0,5ha)

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en liten åkerholme med ett odlingsröse.
Kontinuitet: Okänt
Markfuktighet: Torr
Påverkan/Naturlighet: Ogödslat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp
Ängs- och betesmark

Naturvårdsarter

Struktur

Nyckelelement
Odlingsröse

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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88. Barrblandskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en relativt ung barrblandskog som bitvis dominerades av tall. Visst inslag av yngre asp förekom också.
Beståndsåldern uppskattades till cirka 60 år och var sannolikt naturligt föryngrat. Området var tydligt påverkat av
skogsbruksåtgärder. Död ved förekom sparsamt i klenare dimensioner.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 40-70
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Gallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Lågor

Barrlåga

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens
Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Diameter

Sida: 1
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89. Igenväxningsmark
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Igenväxningsmark

Naturtyp

F d hävdad mark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en igenväxande betesmark. Området var 1960 en öppen betesmark (ortofoto Lantmäteriet) men nu
kraftigt igenväxande med diverse lövträd och buskar.
Kontinuitet: Avbruten hävd
Beståndålder: 20-40
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Olikåldrigt

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Brynmiljö

Bryn

Blommande/bärande buskar, gamla
buskar, gläntor, solexponerat, sydvänt,
flikigt

Värdefulla buskar

Nyponros

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Värdefulla buskar

Slån

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

Naturvårdsarter

Frekvens

Diameter

Sida: 1
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90. Barrblandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av en äldre barrblandskog med inslag av lövträd, framför allt asp. Beståndet är självföryngrat och olikåldrigt.
Inslag av gammal tall (över 150 år) förekom spritt i objektet. De viktigaste ekologiska strukturerna var inslag av gamla träd,
olikåldriga och luckiga bestånd samt relativt lång skoglig kontinuitet. Beståndet var påverkat av skogsbruksåtgärder. Död ved
förekom spritt men över lag sparsamt.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Lågaföryngring, Gallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal tall

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Lågor

Barrlåga

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)
Tämligen allmän
(11-50/ ha)
Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Naturvårdsarter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärd
e

Rödlistekategori

Referens

Tallticka (Phellinus pini)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

91. Kultiverad gräsmark
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Öppen kultiverad gräsmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en mindre kultiverad gräsmark som betades.
Kontinuitet: Okänt
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Svag gödselpåverkan/övergödning, Tydlig gödselpåverkan/övergödning

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Ängs- och betesmark

Frekvens

Beteshorisont, bärande buskar

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Brudbröd (Filipendula vulgaris) Enstaka

Indikatorvärd
e

Naturvårdsartstyp

Referens

Högt

typisk art, ängs- och
betesart

Johan Allmer

Kommentar

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

92. barrblandskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd
Objektet utgjordes av en äldre barrblandskog. Beståndet är självföryngrat och olikåldrigt. Inslag av gammal tall (över 150 år)
förekom sparsamt. De viktigaste ekologiska strukturerna var inslag av gamla träd, olikåldriga och luckiga bestånd samt relativt
lång skoglig kontinuitet. Beståndet var påverkat av skogsbruksåtgärder. Död ved förekom spritt men över lag sparsamt.
Markskiktet hade omfattande förslitningsskador, större delen var vegetationsfritt.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat, Gallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Lågor

Barrlåga

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens

Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

93. barrblandskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av äldre barrskogsrest inne bland bebyggelse, inslag av äldre tall. Stora kanteffekter på beståndet,
omfattande exponering från sol och vind. Påverkat av skogsbruksåtgärder.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Olikåldrigt, Flerskiktat, Gallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

94. Barrblandskogsrest
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en bård av äldre barrskog inne bland bebyggelse, inslag av äldre tall. Stora kanteffekter på beståndet,
omfattande exponering från sol och vind. Påverkat av skogsbruksåtgärder.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Gallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

95. barrblandskogsrest
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en bård av äldre barrskog inne bland bebyggelse, inslag av äldre tall. Stora kanteffekter på beståndet,
omfattande exponering från sol och vind. Påverkat av skogsbruksåtgärder.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Gallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

96. barrblandskogsrest
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en bård av äldre barrskog inne bland bebyggelse, inslag av äldre tall. Stora kanteffekter på beståndet,
omfattande exponering från sol och vind. Påverkat av skogsbruksåtgärder.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Gallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

97. Barrblandskogsrest
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Barrblandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en bård av äldre barrskog inne bland bebyggelse, inslag av äldre tall. Stora kanteffekter på beståndet,
omfattande exponering från sol och vind. Påverkat av skogsbruksåtgärder.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Gallrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

98. Hagmarksrest
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Trädklädd betesmark, Trädbärande
kultiverad betesmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en hagmarksrest som var stadd i igenväxning. I objektet växte enstaka äldre tallar.
Kontinuitet: Avbruten hävd
Beståndålder: 70-100
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Ogödslat, Svag gödselpåverkan/övergödning, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Naturligt föryngrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal tall

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Sida: 1

Objektskatalog NVI Nydal Ängby Knivsta kommun

99. Kultiverad gräsmark
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Äng och betesmark

Naturtyp

Öppen kultiverad gräsmark,
Silikatgräsmarker

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgjordes av en kultiverad gräsmark, större delen av objektet utgjordes tidigare av åkermark (ortofoto 1960 och 1975,
Lantmäteriet). Endast en mindre bård i den norra delen av objektet har tidigare varit betat. Objektet var vid inventeringstillfället
betat av hästar.
Kontinuitet: Begränsad hävdkontinuitet (<100 år)
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Tydlig gödselpåverkan/övergödning, Svag gödselpåverkan/övergödning

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla buskar

En

Ängs- och betesmark

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Viss stenbundenhet, bärande buskar

Diameter

