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Inledande diskussion 
 

Enligt översiktsplanen i Knivsta kommun ska värdefulla natur- och kulturmiljöer bevaras, 

skyddas och brukas på ett hållbart sätt, i syfte att erbjuda invånarna en attraktiv och rekreativ 

livsmiljö, samt för att värna om den biologiska mångfalden. Det sägs också att nya 

bebyggelseområden bör planeras så att sparad natur inom områdena ansluter till omgivande 

grönstruktur och att de lokaliseras så att de inte bryter sambanden inom grönstrukturen. 

Skolor, förskolor och äldreboende ska ha god tillgång till natur i sitt närområde (Knivsta 

kommun 2012). Alsike är en snabbt växande tätort i Knivsta kommun. Fram till 2025 

beräknas mellan 150 och 450 bostäder att uppföras. Enligt kommunen finns inga kända 

områden med värdefull eller skyddad natur i Alsike. Denna uppfattning kan visa sig behöva 

justeras vid fördjupade inventeringar i tätortens närområde. 

Vid etablering av ny bebyggelse i och omkring en tätort är det viktigt att skapa en balans 

mellan bostadsområden och befintlig grönstruktur och att planera rekreationsytor för en 

växande befolkning. Slitage i grönområdena ökar med ett högre besökstryck och det är därför 

väsentligt att bevara lättgångna skogar med slitagetåliga marker som tål ett sådant tryck. Ett 

etablerat stignät i en grönstruktur kanaliserar slitaget, vilket ger en mindre påverkan på den 

tätortsnära skogsmarken. 

Planområdet gränsar till en grön korridor som sträcker sig mellan Alsike och Knivsta ned mot 

sjön Valloxen. Det är viktigt för de boende i Alsike längs Marmorgatan att lätt kunna ta sig 

från sina bostäder fram till detta grönområde. Framtida bebyggelse bör noga planläggas 

utifrån de krav kommuninvånarna ställer på en bibehållen grönstruktur. 

 

Ärendet 
 

Knivsta kommun har begärt att via sin entreprenör TB – Gruppen Bostad AB ta fram en 

inventering och naturvärdesbedömning av Lilla Brännkärrsskogen i Alsike tätort. 

Bedömningen ska ligga till grund för planeringen av området för en eventuell framtida 

bebyggelse. Arbetet har utförts 2018 av konsultföretaget Linnea – Natur och Ekologi. 

Inventering och bedömning har gjorts av företagets firmatecknare Hans Rydberg, som också 

skrivit rapporten. Inventering har gjorts av områdets naturvärden den 6.9 och 20.9.2018. 

Samtliga fotografier är tagna av författaren. 

 

Var ligger området? 
 

Området är beläget i tätorten Alsike i Knivsta kommun, Uppsala län, ungefär 2 mil söder om 

Uppsala. Växtgeografiskt hör området till den boreonemorala regionen – en zon där barrträd 

dominerar men där inslaget av ädla lövträd ännu är påtagligt.  
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ÖVERSIKTSKARTA 

 
Fig 1. Plats för undersökningsområdet (röd stjärna). Karta från Lantmäteriet. 

 

DETALJKARTA 

 
Fig. 2. Detaljkarta med delområden. Grundkarta: Lantmäteriet via eniro.se 

 

Sammanfattande bedömning 
 

Det inventerade området har överlag genomsnittliga naturvärden och den avverkning och den 

gallring som nyligen genomförts kan ha dessutom ha förändrat förutsättningarna negativt för 

många skoglevande arter. Tallskogen är dock gammal, troligen 100 – 130 år, troligen finns 

ännu äldre träd. Ett sådant äldre tallbestånd finns i norra delen av område 1 och upp mot 

Brännkärrsskolan, i övrigt är det mest enstaka äldre träd som förekommer. Nära 

Brunnbyvägen i söder finns en koncentration av sällsynta svampar i en miljö som indikerar 
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lång skoglig kontinuitet och under lång tid bevarad symbios mellan träd och ovanliga 

svampar. Även här finns ett äldre skogsbestånd av viss betydelse ur naturvårdssynpunkt.  

Lilla Brännkärrsskogen har även rekreativa värden. Mellan Brandkärrsskolan och 

Marmorgatan finns ett nät av stigar (fig. 8), som dels utnyttjas av de boende i närområdet dels 

utgör genomgångar från skolan till bostäderna i väster. Stigarna används också för 

hundpromenader och liknande. Markslitaget är måttligt i denna del på grund av stigarnas 

kanaliseringseffekt men ett visst slitage finns närmast skolan. I delområde 2 finns några 

mindre stigar som leder upp till en huvudstig som ursprungligen är en traktorväg som 

nyttjades vid gallringen. I delområde 3 leder en tydlig stig längs foten av sluttningen från 

Stenbrottsgatan fram till grusplanen i delområde 4. Strax utanför planområdet uppe på höjden 

finns talrika spår av lek och annat friluftsliv (bilaga 1). Här finns också ett kraftigt slitage. 

Exploatering är möjlig i Lilla Brännkärrsskogen under förutsättning att hänsyn lämnas till de i 

rapporten utpekade värdena och att barnens lekmiljö i närområdets förskolor inte går förlorad. 
 

Naturförhållanden 
 

Det inventerade området befinner sig cirka 25 – 30 meter över havsytans nuvarande nivå och 

steg upp ur havet för cirka 8 000 år sedan. Det befinner sig i en mellanbygd mellan Ekoln (en 

vik av Mälaren) och sjön Valloxen, som ligger cirka 15 m över havsytans nivå. 

 

Terrängen är lätt kuperad men nivåskillnaderna förhållandevis små. Berggrunden utgörs av en 

sur granit, liksom den morän som vilar på berget och i sänkorna. Moränen är sandig, d.v.s. 

innehåller en mycket stor andel sand. Naket berg med renlavar förekommer endast i obetydlig 

omfattning. Den sandiga moränen är relativt vattengenomsläpplig vilket innebär att jordarna 

torkar ut snabbt, men också att de grunda dalstråk som genomkorsar området får en god 

försörjning av nederbördsvatten från omgivningarna. Inga grundvattenmagasin av betydelse 

har kunnat konstateras i området. 

 

Området har en årsmedeltemperatur kring +5 grader och en årsnederbörd kring 500 mm, 

vilket är bland de torraste i Sverige. Av störst betydelse är emellertid lokalklimatet, alltså 

klimatet på platsen. Genom att skogen gallrats så att träden idag står glesare än förut har 

lokalklimatet förändrats. Det har genom vindens inverkan blivit torrare samtidigt som mer ljus 

når marken. Utvecklingen kan ha gynnat insektslivet och många småfåglar men missgynnat 

växter känsliga för uttorkning samt flertalet svampar. 

 

Den sura berggrunden och moränen påverkar naturvärdena negativt, då lågt pH orsakar 

podsolering och urlakning i markskiktet. Det finns dock vissa indicier på förekomst av 

moränkalk. Inga kalkförande ytliga block har observerats men det kan finnas morän i djupare 

marklager som höjer pH-värdet. Förekomsten av arter som blåsippa, slankstarr och 

knagglestarr indikerar lokalt högre pH-värden i marken. 
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Markanvändning 

 

 
Fig. 3. Generalstabskartan från 1867 (Lantmäteriets arkiv), visar att området var  

skogbevuxet med i huvudsak barrträd.  

 

Om man studerar äldre kartor finner man att skogen varit bevuxen med barrträd såväl 1867 

som på senare ekonomiska kartor från 1952 och 1979. Det tycks inte finnas några 

mellanliggande hygges- eller hagmarksfaser som stört den skogliga kontinuiteten. Det verkar 

också, om man ser till skogens åldersfördelning, att dimensionshuggning varit rådande 

skogsbruksmetod. Dimensionshuggning innebär att man efter hand tar bort de gamla och 

grova träden, men låter de andra stå kvar. Det skapar skogar med långvarig kontinuitet men 

utan gamla träd och i regel utan död ved.  

 

Om man ser till hur floran ser ut idag tycks skogen under en tid ha betats. Det finns flera 

hävdgynnade arter i lägre, fuktiga partier, bland annat ormrot, ängsfryle, pillerstarr, 

knagglestarr, rödven, käringtand, blodrot, liten blåklocka och ängsviol som kan ha sitt 

ursprung i tidigare slåtter. De fuktiga skogspartiernas högörtvegetation påminner starkt om 

den igenväxningsvegetation som brukar prägla gamla slåtterängar där skogen ännu inte tagit 

över. Här hittar man växter som strandlysing, älggräs, strätta, blåtåtel, smörblomma, 

kråkklöver och fackelblomster.  

 

Enligt Knivsta kommun har markägaren tidigare varit ovillig att avverka sin skog, varför den 

fått stå och åldras. Den senaste gallringen tycks ha skett i syfte att skapa en gles luftig skog. 

Med hänsyn till trädens ålder hade en slutavverkning varit ett alternativ, men uppenbart har 

det funnits ett syfte att låta huvuddelen av träden stå kvar. Mätning av årsringar (ålder) hos 

några äldre stubbar visar på åldrar mellan 100 och 150 år. Diametern hos dessa stubbar är 

ungefär densamma som hos kvarstående träd. Det visar dels att skogen troligen var gammal 

vid senaste gallringen dels att många av de kvarvarande träden har hög ålder. Det finns också 
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mindre partier med yngre, likåldrig skog som utvecklats i blädningsluckor, oklart om denna 

trädgeneration uppstått genom självsådd eller har planterats. 

 

Tidigare undersökningar 
 

I förarbetet till inventeringen studerades naturvårdsplanen för Uppsala län (Länsstyrelsen 

1987), Skogsstyrelsens sumpskogs- och nyckelbiotopsinventering, Trädportalen efter inmätta 

skyddsvärda träd, faktaunderlaget för Upplands flora (Jonsell 2010) samt Artportalen 

(www.artportalen.se). En naturvärdesinventering utförd 2014 (Calluna 2015) över ett större 

område kring Alsike innefattade även Lilla Brännkärrsskogen och klassades som ett område 

med påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Denna rapport över Lilla Brännkärrsskogen 

omfattar dock bara en liten del av område 4 i Callunas inventering och det är inte redovisat 

om fynd av naturvårdsarter i denna inventering gjorts i partiet närmast Morängatan. I 

Artportalen fanns dock inga arter redovisade. 
 

Metodik 
 

Det aktuella området besöktes vid två tillfällen, det första i syfte att kunna identifiera 

kärlväxter och vissa insekter, det andra för att översiktligt beskriva området, dess struktur och 

dess ekologiska förutsättningar för ett artrikt växt- och djurliv. Under det senare besöket 

skulle även förekomsten av olika svampar inventeras. Varje delområde besöktes två gånger. 

Samtliga observerade arter noterades, de av särskilt intresse noterades flera gånger. Alla 

observationer, 823 stycken, lägeskoordinerades och lades vid hemkomsten in i Artportalen. 

Området delades in i delområden utifrån en karta som levererats av kommunen. 

 

I varje delområde studerades bergart, topografi, jordart och hydrologi, ekologiska strukturer 

och förutsättningar för enskilda arter samt utnyttjande för friluftsliv. Efter avslutad 

inventering gjordes en analys av områdets betydelse för naturvård, rekreation och friluftsliv, 

och vilka konsekvenser en exploatering skulle komma att få på dessa värden. Samtidigt 

gjordes en preliminär naturvårdsbedömning enligt SSI-standarden SS199000:2014. Varje 

delområde har naturvärdesklassats från 1 – 5, där 1 är högsta värde och 5 det lägsta. 

Artbestämning av insamlat material, i huvudsak svårbestämda arter, gjordes vid hemkomsten 

med hjälp av litteratur, stereolupp och mikroskop. 
 

Allmän beskrivning av vegetationen 
 

Naturtyper 
 

Hällmarktallskog uppträder på berg med eller utan moränlager, ofta med morän i 

berggrundens fördjupningar. På grund av sur tallförna, svårvittrade mineral i berggrund och 

morän, är floran torftig och domineras av arter som tål torka och som är beroende av 

mykorrhiza för upptag av näring. Vanligaste organismsamhällen är lavar på berg och på träd 

och buskar, i området främst renlavar, skorplavar och barkboende bladlavar, bland dessa 

främst blåslav och flarnlav. Hällmarker finns bara i ringa omfattning, dels i norra delen av 

http://www.artportalen.se/
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område 1, där tallskogen är cirka 100 – 150 år, dels närmast parkeringen i område 3, där en 

liten bergpuckel, visar en motsvarande vegetationstyp. 

 

Tallskog av moss - risrik typ utvecklas på torra moränjordar. På grund av sur tallförna, 

svårvittrade mineral i berggrund och morän, är floran artfattig och domineras av arter som kan 

växa på urlakade jordar och som är beroende av mykorrhiza för upptag av näring. Lingon och 

ljung är vanliga, liksom kruståtel och väggmossa. Tallskogen är i området utglesad genom 

gallring och visst näringspåslag har skett genom att nedbrytning av växtsubstans ägt rum i 

marken. Skogstypen uppträder främst i område 1 och 2, där det också finns en del ytliga 

moränblock. 

 

Blandbarrskog av ris-gräsrik typ utvecklas på djupare morän, särskilt där marken är 

väldränerad och granen börjar bli konkurrenskraftig. Blåbär och kruståtel dominerar som 

regel med inslag av örter som vårfryle, ekorrbär, liljekonvalj, pyrola-arter och gullris. I slutna 

system med mycket gran dominerar mossor, främst husmossa, väggmossa och kvastmossa, i 

skogar med lång kontinuitet ofta med mycket kammossa. Skog av denna typ finns främst i 

område 3, där den upptar en relativt liten areal. 

 

Barrskog av lågörttyp finner man främst på kalkrik mark eller på mark som tidigare påverkats 

av bete och där man har eller har haft ett visst lövinslag av hassel, ek eller andra ädla lövträd. 

Marken är mindre urlakad eftersom markorganismer utnyttjar förna från örter och lövträd för 

sin ämnesomsättning och därigenom orsakar en omblandning av markens näringsämnen. 

Detta inverkar positivt på floran där man finner arter som blåsippa, skogsviol, smultron, 

vispstarr och som vid Morängatan även mycket slankstarr, Carex flacca. Skogstypen 

uppträder ofta i stråk mot fuktigare marker och i detta område har man den främst i område 2 

och 3. 

 

 
Fig.4. Karta över noterade förekomster av slankstarr,  

som representant för den örtrika skogstypen. Källa: Artportalen. 

 



9 
 

Fuktig högörtäng dominerar i områdets sänkor. Den sandiga moränen i området släpper 

igenom nederbördsvatten relativt snabbt och detta samlar sig i terrängens svackor, där det då 

utbildats en vegetation som tål periodvis höga vattenstånd. Här växte tidigare sumpskog, idag 

är den avverkad och genom ökad näringstillgång till följd av att skogen tagits bort har 

undervegetationen satt fart. Vi möter idag arter som gynnas av en sådan succession som 

grenrör, fackelblomster, strandlysing, revsmörblomma, älggräs, skogsfräken, kärrtistel, 

kråkklöver och mannagräs. I mer slitna partier påverkade av t.ex. tramp, finns en del arter som 

stjärnstarr, ältranunkel och knagglestarr. Vegetationstypen återfinns främst i område 2, där 

den formar ett nära nog linjärt stråk från parkeringen till Morängatan och ett liknande stråk 

utmed Brunnbyvägen men också i område 3, där den i hörnet mot vägkorset bildar en triangel, 

där så gott som alla träd huggits bort. 

 

Grusmark med ogräsvegetation finns i område 4. Detta område består av tillfört grus ovanpå 

ursprunglig jordart och saknar helt kontinuitet. Växtligheten är visserligen artrik men arterna 

har tillförts från omgivningen eller kommit in med grusmaterial eller på annat sätt. Floran 

består mest av ogräs som kanadabinka, kanadensiskt gullris, gråbo, olika molke-arter, 

dunörter, fibblor etc. och har ett lågt värde från naturvårdssynpunkt. Några ovanliga arter som 

bitterfibbla och höstgullris påträffades, men dessa är okänsliga för mänsklig störning och 

hittas främst på så kallade ruderatmarker. 

 

Beskrivning av delområden 

 

DETALJKARTA 
 

 
Fig. 5. Detaljkarta med delområden. Grundkarta: Lantmäteriet via eniro.se 
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Fig. 6. Karta över naturvärden som kräver vissa  

hänsyn. Grundkarta: Lantmäteriet via eniro.se 

 

Delområde 1  

Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde i område 1a (fig. 6),  

i övrigt Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
 

Detta avsnitt består i huvudsak av en talldominerad, i sen tid genomgallrad, men tämligen 

olikåldrig skog med träd som kan vara upp till 150 år gamla. Räkning av årsringar på en 

tallstubbe från ett träd som tagits bort vid gallringen visade att detta innan fällningen var 138 

år. Stubben hade samma dimension som flera av de kvarvarande träden. Skogen verkar 

historiskt vara dimensionshuggen och död ved har sannolikt tagits tillvara som ved. Äldre 

tallskog finns också i området längre åt nordost mot Brännkärrsskolan. Vid exploatering är 

det väsentligt att så mycket som möjligt av den gamla barrskogen sparas såväl av 

naturvetenskapliga skäl som för att skola och förskola ska ha nära tillgång till naturlig skog. 

Gamla barrskogar med lång kontinuitet är en bristvara i landskapet och många arter kräver 

sådana skogar.  

 

Längst i nordost finns berg i dagen och vegetationen har hällmarkskaraktär med en del 

renlavar och andra lavar på berg och moränblock. Mellan hällmarksytorna finns sänkor med 

morän och längre åt söder vidtar en moränmark med en hel del stora, ytligt liggande block, 

bland annat en anhopning av mossklädda block som frigjorts då landisen släpade sig fram 

över trakten. 

 
Fig.7. Den utglesade tallskogen i område 1. 

Foto: Hans Rydberg 
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Tallarna i området har en tydlig skorpbark av en typ som börjar utvecklas först när träden 

uppnår en ålder av hundra år eller mer. Inga rödlistade arter eller signalarter knutna till 

tallbeståndet kunde observeras. Död ved finns i viss omfattning, främst unga vindfällen och 

gallringsris. En större fura på berget blåste ned strax intill inventeraren under fältarbetet, då 

vindbyar på 20 m/s uppmättes. 

 

Biologiskt intressanta arter är kötticka, Leptoporus mollis, en rödlistad svamp, på en gammal 

tallstubbe nära vägen i nordväst samt trattmussling, en sällsynt svamp som dock inte behöver 

ha gammal skog. 

 

Området har en viss betydelse för rekreation och utnyttjas som strövskog och 

genomgångsområde för dem som är bosatta i denna del av Alsike samt för barn i 

Brandkärrsskolan. I området finns träd, fallna furor och stenblock att klättra i och är lämpat 

för naturlek. Flera stigar går genom området, dels en central stig från nordost till sydväst, dels 

mindre stigar mellan skolan och Marmorgatan (fig. 8). Delområdet ansluter till ett äldre 

skogsparti upp mot en grön korridor mellan Alsike och Knivsta. Detta grönstråk är mycket 

viktigt för friluftslivet och som korridor för spridning av arter. Det är väsentligt att skogen 

norr om skolan sparas så att de boende längs Marmorgatan kan ta sig ut till detta gröna stråk. 

 
Fig. 8. Stignätet (gula linjer) i delområde 2 och 3. Källa: Lantmäteriet. 

 

Delområde 2   

Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
 

Vid Morängatans nedre ände finns ett skogsparti som i vissa delar är bevuxen med 

sumpskogsvegetation men som efter avverkning mer har karaktär av högörtfuktäng. 

Naturtypen finns i ett centralt fuktstråk mellan två bergs- och moränlimpor från stora 

parkeringen ned mot Morängatan. I detta stråk växer gran och medelålders björk, vilka 
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uppkommit efter gallringen. Kärrartad vegetation finns också närmast Brunnbyvägen, där det 

också finns tre stora vindfällen av tall. Bland växter i de sumpiga partierna märks 

strandlysing, grenrör, älggräs, veketåg, skogsfräken, ältranunkel, revsmörblomma, kärrtistel, 

fackelblomster och kråkklöver. 

 

I övrigt dominerar en genomgallrad, talldominerad skog med glest vegetationstäcke. Tallen är 

olikåldrig, men det finns även ett parti med cirka 40-årig, troligen självsådd ungskog av tall. 

Nära parkeringsplatsen finns en liten bergknalle med hällmarksvegetation.  
 

I delområdet finns också stråk av mer örtrik skog, vilken domineras av slankstarr, skogsviol, 

vispstarr, harsyra och lundstarr. Närmast Morängatan växer även hassel och en del ängsväxter 

som blodrot, ängsvädd, ormrot och vitmåra – måhända rester från en tidigare slåtterängsfas. 
 

Skogspartiet är inte så väl utnyttjat för friluftslivet, dock sågs en koja vilket tyder på att barn 

leker i området. 

 

Delområde 3   

Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde i område 3a (fig. 6), i övrigt Naturvärdesklass 4 – 

visst naturvärde 

 

Söder om Brunnbyvägen ligger ett mindre triangelformat område som närmast vägkorset är 

bevuxet med en kärrartad vegetation där tidigare skog avverkats. Här växer idag en del björk 

och några enstaka granar och tallar. Det finns två vegetationstyper i denna fuktiga miljö, dels 

en högörtvegetation med mycket grenrör och strandlysing, dels en lågörtstyp med slankstarr, 

ormrot, blodrot och ängsvädd. På en stubbe i kärret växer ett bestånd av signalarten trådticka, 

Climacocystis borealis. 

 

 
Fig. 9. Mossrik granskog med förekomst av koppartaggsvamp.  

Foto: Hans Rydberg 
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Ovanför denna fuktäng finns en moränsluttning med gles olikåldrig skog med inslag av äldre 

barrträd. Flera av tallarna på berget i öster är säkert 150 år gamla eller mer. Hela 

skogsbeståndet ovanför kärret har sannolikt lång skoglig kontinuitet, vilket visas i 

förekomsten av sällsynta svampar. Inom ett begränsat område växer koppartaggsvamp, 

Sarcodon lundellii, rödlistad som VU (sårbar), orange taggsvamp, Hydnellum aurantiacum, 

rödlistad som NT (nära hotad) samt signalarterna fjällig taggsvamp, Sarcodon imbricatus och 

gul fingersvamp, Ramaria flavescens. I närheten finns också de betydligt vanligare arterna 

besk vaxskivling, Hygrophorus erubescens och barrklubbsvamp, Clavariadelphus ligula, 

vilka tycks föredra barrskogar med lång kontinuitet. I närheten finns också gott om kammossa 

– en art som främst finns i områden med gammal skog. Sluttningen har ett mycket högt värde 

ur naturvårdssynpunkt och bör skonas vid en eventuell exploatering.  

 

Det viktiga för att bevara biotopen med alla de rödlistade arterna är att alla de äldre träd som 

finns i sluttningen och som svamparna är beroende av ska få stå kvar och att hydrologin inte 

förändras så att marken torkar ut. Det är rimligt att vid en eventuell exploatering en skyddszon 

om cirka 30 meter lämnas runt själva kärnområdet. Skyddszonen avser att ge garantier för att 

de träd och den markmiljö som är väsentlig för de rödlistade arterna bevaras och att miljön 

däromkring avseende luft- och markfuktighet inte påverkas negativt av en exploatering. Det 

gulmarkerade området 3a (fig. 6) är större än vad den föreslagna skyddszonen upptar. Det ska 

tolkas så att det gulmarkerade området är ett område där det under mycket goda svampår kan 

förväntas finnas ytterligare växtplatser för rödlistade arter, medan skyddszonen främst avser 

att ge skydd åt det område där rödlistade arter påträffades vid inventeringen 2018.  

 

I torrare delar närmare Stenbrottsgatan är skogen mer lundartad med riklig slankstarr och med 

inslag av hassel, blåsippa, skogsviol, gökärt och lundstarr. 

 

I området finns död ved i mycket liten omfattning, mest gallringsavfall i kärrområdet. 

Skogspartiet har idag ringa betydelse för friluftslivet men fungerar troligen som 

rekreationsskog för närboende. 

 

Delområde 4   

Naturvärdesklass 5 – lågt naturvärde 
 

Området är en grusplan omgiven av skog. Centralt finns några enstaka träd. Gruset är inte 

naturligt utan har tillförts området. Vegetationen har ingen kontinuitet utan består av arter 

som i sen tid ockuperat marken, arter som är vanliga på så kallade ruderatmarker – urbana 

skräpmiljöer. Bland funna arter kan nämnas vit sötväppling, en i nutiden starkt expanderande 

art, höstgullris, rödvide, bitterfibbla, småborre och lundstarr. Bitterfibbla och höstgullris är 

inte särskilt vanliga, bland annat har bitterfibbla en i Sverige mycket begränsad utbredning. 

Området har ett mycket lågt värde ur naturvårdssynpunkt och är fullt möjligt att exploatera. 
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Naturvårdsarter 
 

Rödlistade arter 

Skogsalm, Ulmus glabra   CR (akut hotad) 

Koppartaggsvamp, Sarcodon lundellii  VU (sårbar) 

Orange taggsvamp, Hydnellum aurantiacum NT (nära hotad) 

Kötticka, Leptoporus mollis  NT (nära hotad) 

 

 

Signalarter 

Blåsippa, Hepatica nobilis 

Svarta vinbär, Ribes nigrum 

Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea 

Fjällig taggsvamp, Sarcodon imbricatus 

Gul fingersvamp, Ramaria flavescens 

Trådticka, Climacocystis borealis 

 

Fridlysta arter 

Blåsippa, Hepatica nobilis 

 

Kommentarer kring funna arter 
 

Inventeringen gick bland annat ut på att hitta naturvårdsarter, det vill säga arter som är 

fridlysta, rödlistade eller utgör arter i nyckelbiotopsinventeringen, så kallade signalarter. För 

dokumentationen av området och för att beskriva vegetationens beståndsdelar antecknades 

även andra arter – se bilaga i slutet av rapporten. Hela 376 arter noterades i fältarbetet, vilket 

bedöms som ett stort antal för ett skogsområde av mindre storlek, särskilt som den torra 

sommaren gjort det svårt att upptäcka alla arter. Eftersom ingen artinventering fordrades för 

uppdraget är arterna långt ifrån konsekvent antecknade. Samtliga observationer är införda i 

Artportalen – databas för fynd av arter i Sverige.  

 

Följande arter är intressanta ur ett naturvårdsperspektiv, antingen för att de är rödlistade, 

klassade som signalarter, har högt indikatorvärde för ovanlig naturtyp eller är mindre vanliga 

eller sällsynta i landskapet. 

   

Slankstarr – Denna art är kalkgynnad och finns främst i Götalands och Svealands 

låglandsområden, ofta i skogar påverkade av kalkrik morän. Den är inte ovanlig i Uppland, 

men där slankstarr finns brukar det ofta finnas ovanliga arter av kärlväxter och svampar. 

Slankstarren är vanlig på örtrika markfläckar i området vid Morängatan (fig. 4). 

 

Knagglestarr – Liksom föregående kalkgynnad och knuten till mer örtrika marker. Den växer 

i ett fuktstråk vid Morängatan i område 2. 
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Blåsippa – är en av våra mest kända vårblommor. Den är fridlyst mot plockning och 

uppgrävning. Fridlysningen medför inte krav på markägaren vid exploatering mer än ren 

naturvårdshänsyn. Blåsippan är också signalart i skogsbruket. Bestånden är begränsade till 

några smärre fläckar längs Stenbrottsgatan och är av ringa naturvårdsintresse. 

 

Svarta vinbär – Denna buske är klassad som signalart i skog. Detta gäller främst vildformen. 

Denna är svår att skilja från odlade typer, vilka ofta förvildas. Arten växer i område 4 och är i 

detta område inte skyddsvärd ur ett naturvårdsperspektiv. 

 

Skogsalm – Almen är rödlistad i ett nationellt perspektiv men är ännu inte hotad i 

Mälardalen. Almsjukan letar upp träd efter träd och det finns skäl att bevaka utvecklingen. 

Vid Morängatan finns några små almar, som troligen har sitt ursprung från odlade exemplar. 

 

Ormrot – Ormroten är en god representant för lågörtfuktängen och har i södra och mellersta 

delarna av vårt land ett högt indikatorvärde för värdefull ängsmark. Arten minskar snabbt vid 

igenväxning, men den kan finnas kvar på fuktiga markfläckar med restvegetation från ett 

tidigare ängsbruk. Vid Morängatan växer den just i en sådan ängsrest bland andra av 

lågörtfuktängens arter. 

 

Bitterfibbla – Växer på grusplanen i område 4. Bitterfibblan är sällsynt i Sverige, vanlig 

endast på Gotland, men har rätt många förekomster i Skåne, på Öland och i Uppsalatrakten. 

Det verkar i Uppland vara en art under spridning. 

 

Ängsvädd – Ängsvädden är liksom ormroten en art som har sitt ursprung i ett äldre 

odlingslandskap med våtslåtterängar och andra fuktiga gräsmarkstyper. Den står kvar länge 

efter igenväxning och är ännu vanlig. 

 

Kammossa – Denna mossa är en viktig indikator för äldre skogsbestånd, särskilt om den 

förekommer i mängd och kan också visa på skoglig kontinuitet, då den har svårt att överleva 

hyggesfaserna i det moderna skogsbruket. Kammossan finns i några större bestånd och vittnar 

om en skogshistorik präglat av naturhänsyn. 

 

 
Fig. 10. Kammossa med sina typiska bladskott. Foto: Hans Rydberg 
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Grynig blåslav – Denna lav växer främst på barken av äldre träd, särskilt tall och björk och 

har av Skogsstyrelsen klassats som signalart vid inventeringen av nyckelbiotoper i Sverige. 

Den förekommer i skogen vid Morängatan på ett fåtal äldre tallar. 

 

Kådskål – En skålsvamp som är svår att upptäcka om man inte känner dess ekologi. Den 

växer nämligen i gamla intorkade kådflöden på gamla granar, men ses mycket sällan på yngre 

träd. Arten är måhända förbisedd men är en bra indikator på sårskador på äldre granar och 

mycket sällan noterad. I området påträffades den på en kådig gran i område 3. Arten är ny för 

Knivsta kommun. 

 

 
Fig. 11. Kådskål på kåda av gran. Foto: Hans Rydberg 

 

 
Fig.12. Utbredning av kådskål i östra  

Svealand. Källa: Artportalen. 
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Gul fingersvamp – Ett komplex av arter, vilka samtliga är goda indikatorer på skogar med 

lång kontinuitet. Den vanligaste arten är någon vi kallar Ramaria flavescens, men denna kan i 

sin tur vara kollektiv. Gruppen stora, gula fingersvampar är under kontinuerlig utredning och 

nya arter tillkommer ständigt. Den är viktig signal på att skogen är biologiskt värdefull, 

särskilt om även andra signalarter förekommer. Den gula fingersvampen växer i ett stort 

bestånd i område 3. 

 

Kötticka – Denna rödlistade art är en vednedbrytare som orsakar brunröta, den växer på 

stammar och stubbar av gran och ibland tall. Arten är knuten till platser med hög luftfuktighet. 

Arten har länge tolkats som en gammelskogsindikator, särskilt i södra och mellersta Sverige. 

Arten minskar i landet i takt med att äldre skogar försvinner. Vid Morängatan påträffades 

några fruktkroppar på en gammal tallstubbe nära vägen i område 1. 

 

Trådticka – Denna art påträffas främst på gamla granlågor och granstubbar i äldre skog och 

har av Skogsstyrelsen klassats som signalart då den i princip bara attackerar gamla, överåriga 

granar. Då omloppstiderna för gran minskar i skogsbruket blir svampen allt ovanligare. Arten 

påträffades på en granstubbe i det fuktiga området nära vägkorset i område 3. 

 

Trattmussling – Arten är sällsynt i östra Svealand och i Artportalen har bara 24 fyndplatser 

registrerats (se karta nedan). Arten har ett svagt indikatorvärde och kan växa i många olika 

typer av skog. Den påträffades med några fruktkroppar i södra delen av område 1. 

 

 
Fig.13. Utbredningskarta för trattmussling  

i östra Sverige. Källa: Artportalen. 

 

Orange taggsvamp – Arten har relativt nyligen kvalificerat sig in på rödlistan, där den 

klassas som NT (nära hotad).  Dess granna fruktkroppar lyser upp skogsgolvet i våra äldre 

barrskogar och är en av de arter som missgynnas starkt av bondskogsavverkningarna – 

områden som sällan klassats som nyckelbiotoper och som haft vetenskapliga värden som inte 
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kommit naturvårdande myndigheter till del. I skogen vid Stenbrottsgatan växer den i område 

3 i den intressanta svampmiljön där. 

 

Koppartaggsvamp – är sällsynt i hela Sverige i gamla, betespräglade granskogar. Då 

naturtypen är på stark tillbakagång på grund av fortsatta avverkningar ligger svampen illa till 

på sikt om inte dess skogar skyddas. Arten växer i en mossig gles barrskog bland gul 

fingersvamp, fjällig taggsvamp och orange taggsvamp i område 3. 

 

 
Fig. 14. Koppartaggsvamp i mossig barrskog 

i delområde 3. Foto: Hans Rydberg 

 

Fjällig taggsvamp – är ganska vanlig i äldre skog och en av karaktärsarterna i mossig, äldre 

barrskog med lång kontinuitet. När den förekommer i mängd är den en utmärkt signalart för 

denna skogstyp. I området växer den i mossig, gles barrskog i område 3. 

 

Karta över fyndplatser för rödlistade arter och signalarter 

 

 
Fig 15. Karta som visar fyndplatser för rödlistade arter (röd  

cirkel) och signalarter (gul cirkel. Område 4 saknar sådana arter  

och syns därför inte på kartan. Grundkarta: Lantmäteriet via eniro.se. 
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Flora – bedömning av värden 
Kärlväxtfloran var negativt påverkad efter en mycket lång och extremt torr och varm sommar. 

Det innebär att vissa viktiga indikatorarter kan ha missats. Inga sällsynta växter eller mossor 

påträffades dock. De stora förekomsterna av slankstarr och lundstarr är intressanta, då de var 

för sig är viktiga indikatorarter på kalkrik mark respektive tidigare slåtter. Den ringa 

förekomsten av blåsippa och andra representanter för örtrika skogstyper motsäger dock att 

floran skulle vara påfallande rik. Utifrån funna arter kan floran betecknas som relativt normal 

om än relativt artrik beroende på variation i fuktigheten. 

 

Funga – bedömning av värden 
Svamparna har i området ett högre värde än floran beroende på att skogen har lång 

kontinuitet, dvs utan mellanliggande hyggesfaser i modern tid. Även om träd gallrats eller 

plockhuggits har det fått stå träd kvar, vilket gynnat mykorrhizabildande svampar som alltid 

haft tillgång till partners för sin symbios. Vedsvampar är dåligt företrädda beroende på bristen 

på död ved, men en rödlistad art och en signalart påträffades dock på gamla stubbar. I område 

3 finns en viktig hotspot med koppartaggsvamp. Arten indikerar ett ekosystem där även andra 

rödlistade svampar kan dyka upp. Som visats i en nyligen publicerad uppsats (Rydberg 2018) 

är antalet rödlistade arter svampar i ett område betydligt högre än vad som visar sig vid ett 

tillfälligt besök beroende på att många ovanliga arter bara visar sig med fruktkroppar enstaka 

år. 

 

Fauna – bedömning av värden 
På grund av den sena årstiden sågs mycket få djurarter i området. Miljön är lämplig för fåglar 

som talltita och tofsmes, arter som tidigare påvisats i områdets tallskogar (Calluna 2015). För 

insektsfaunan kan den senaste genomgallringen av skogen vara positiv eftersom 

solexponeringen ökat.  Bristen på död ved är emellertid negativ. I övrigt bedöms de 

faunistiska värdena i området vara normala. Grusmarken i område 4 är inte tillräckligt 

intressant för insekter, eftersom materialet är för grovt och kompakt för att gräva och bygga 

bo i.  

 

Friluftsliv – bedömning av värden 
Området utgör närmiljö för de kringboende och används för skogspromenader och som 

genomgångsområde mellan angränsande bostadsområden. Ett antal stigar finns i området och 

under fältarbetet sågs flera personer nyttja dem. Området har viss betydelse för barns lek och 

som närströvområde (Ekologigruppen 2016). Särskilt norra delen är intressant i detta 

avseende. Här finns ett nät av stigar och denna del förbinds med den äldre skogen norr om 

Brännkärrsskolan, vilken utgör en viktig länk från bostadsområdet ut till den gröna korridoren 

mellan Alsike och Knivsta.  
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Fig. 16. Huvudstigen genom delområde 1 och 2. 

 

I delområde 3 går en stig som förbinder bebyggelsen vid Stenbrottsgatan med grusplanen, 

delområde 4, och vägarna däromkring. Uppe på höjden, strax utanför planområdet, finns spår 

av allehanda aktiviteter med lekytor, kojor, en hundgård och en eldplats (se bilaga 1). Här är 

marken bitvis mycket sliten. Höjden utnyttjas sannolikt av förskolor i närområdet, men även 

äldre barn tycks hålla till här. 

 

Värdefulla avsnitt där naturhänsyn bör tas 
I det aktuella området har utifrån inventeringsresultatet två områden bedömts ha naturvärden 

över det genomsnittliga för regionen. Det rör dels ett område med äldre tallskog rakt 

västsydväst om Brännkärrsskolan dels ett område med rik svampfunga söder om 

Brunnbyvägen där det finns rödlistade arter och signalarter i skogsstyrelsens förteckning för 

inventering av nyckelbiotoper. Områdena är avgränsade på karta nedan. 
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KARTA ÖVER DELOMRÅDEN MED HÖGT NATURVÄRDE 

 

 
Fig. 17. Karta över naturvärden som kräver vissa hänsyn. Grundkarta: Lantmäteriet via eniro.se 

Delområde 1a 

Detta delområde består av gammal tallskog, delvis hällmark, med upp till 100 – 150 år gamla 

träd. Det ligger nära Brännkärrsskolan och har förutom de naturvetenskapliga motiven även 

vissa pedagogiska värden. Då marken till stor del består av hällmarker med tunt lavtäcke är 

den känslig för slitage. Vid eventuell exploatering bör hänsyn visas till områdets 

naturvetenskapliga kvalitéer och att en stor del av den äldre tallskogen sparas. Skogsbeståndet 

saknar idag lagligt skydd. 

 

Delområde 3 a 

Här i sluttningen mellan berget och den nedanför liggande sumpmarken finns en så kallad 

mykologisk hotspot, dvs en koncentration av sällsynta och hotade arter svampar, med två 

rödlistade arter, dels koppartaggsvamp, en sällsynt art av mycket stort värde ur 

naturvårdssynpunkt dels orange taggsvamp, som nu minskar starkt i de svenska skogarna. 

Tillsammans med flera andra sällsynta fjälltaggsvampar (släktet Sarcodon) har ett speciellt 

åtgärdsprogram upprättats av Naturvårdsverket för att bevara koppartaggsvampen. Förutom 

koppartaggsvamp och orange taggsvamp finns även flera signalarter. Koncentrationen av 

naturvårdsarter inom ett så litet område, visar att exploatering är olämplig ur ett 

naturvårdsperspektiv. 
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Bristanalys 
 

Inventeringen utfördes i slutet av september, vilket är sen säsong för de flesta arter av 

kärlväxter, fåglar och insekter. På grund av extrem värme och torka under perioden maj – 

augusti sommaren 2018 har vissa arter också påverkats så att de blev svåra att upptäcka och 

identifiera. Det gäller främst vissa kärlväxter som torkade ihop och slogs sönder av 

septemberregn, arter som inte utvecklades normalt, insekter och andra djur som tog skada av 

vattenbrist och ett stort antal svampar som inte utvecklade fruktkroppar, trots att en del regn 

föll under september. Bedömningen av naturvärdena grundar sig enbart på det 

inventeringsresultat som denna inventering kommit fram till. Om ny kunskap om områdets 

naturvärden skulle komma i dagens ljus innan exploatering sker är det viktigt att möjligheter 

öppnas för att i ett sent skede av processen kunna ta hänsyn till dessa nya värden. Dock 

bedöms inte fler utredningar om områdets naturvärden behövas då en allmänekologisk 

bedömning gjordes under fältarbetet. Det visade sig att viktiga ekologiska strukturer som 

gamla döda träd, stora lövträd, äldre död ved etc. i princip saknas. 
 

Konsekvensanalys 
 

Om området exploateras för bebyggelse riskerar många äldre tallar att behöva avverkas, vilket 

ger minskad biologisk mångfald och ytterligare en fragmentering av den äldre skogen i 

landskapet. En ökad fragmentering innebär försämrade samband mellan olika grönområden, 

en försämrad konnektivitet, vilket leder till minskade förutsättningar för arter att förflytta sig 

mellan lämpliga livsmiljöer (Knivsta kommun 2016). Området ligger i en skogstrakt där det 

finns flera värdefulla äldre barrskogar. En exploatering utan hänsyn till äldre skogsbestånd 

kan bli ett led i en sådan fragmentering.  

Skogen är en viktig närmiljö för kringliggande bebyggelse då den är relativt lättgången och 

kan utgöra promenadstråk för de boende i området. Vid en exploatering minskar möjligheten 

att utnyttja detta närområde. Skogen är även viktig som lekplats för barn, inte minst för barn i 

närområdets förskolor, som redan idag använder området. Vid en exploatering skulle 

områdets funktion för rekreation och lek minska i betydelse och areal. 

Om bebyggelse sker i området söder om Brunnbyvägen riskerar äldre kontinuitetsskog gå 

förlorad och växtplatser för rödlistade svampar försvinna. 
 

Kan negativ påverkan på naturvärdena förhindras? 
 

Varje ingrepp i naturen innebär en förändring i ekologin som kan vara negativ eller positiv. 

Negativa förändringar innebär minskad artrikedom, att sällsynta arter försvinner eller minskar 

eller att det ekologiska systemet får en minskad stabilitet. Positiva förändringar kan innebära 

att statiska växtsamhällen ersätts med mer varierade och att artrikedomen ökar eller att miljön 

blir mer gynnsam för någon växt- eller djurgrupp. I planområdet är kontinuitet ett viktigt 

begrepp. Det kan vara skoglig kontinuitet som innebär att ett trädskikt har funnits under lång 

tid utan avbrott av hyggesfaser. En sådan kontinuitet finns i område 1a, där skogens 

olikåldriga karaktär och förekomsten av gamla träd, indikerar ett sådant tillstånd. En negativ 

påverkan här är att hela eller stora delar av skogen avverkas så att kontinuiteten bryts. I detta 
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fall kan en avverkning av skogen, om en sådan blir nödvändig om marken ska utnyttjas för 

bostadsändamål, bara kompenseras genom att ett motsvarande område i areal och skoglig 

kontinuitet utanför planområdet skyddas långsiktigt mot avverkning, till exempel genom att 

bilda ett biotopskydd. 

 

I område 3a har skogen likaså lång kontinuitet, vilket främst visar sig genom förekomst av 

ovanliga mykorrhizasvampar. Dessa bildar mykorrhiza med tall eller gran och symbios 

upprättas ofta med ett eller flera närbelägna träd av samma slag. Dessa svampar kan inte 

överleva utan sin trädpartner utan försvinner om skogen avverkas. Eftersom skogen i område 

3a har en likartad struktur förefaller det sannolikt att de rödlistade svamparna finns inom ett 

större område och att de andra år visar fruktkroppar även i andra delar av området. Det är 

dock sannolikt att platsen för fynden av de rödlistade svamparna utgör själva kärnområdet och 

att det lämnas en skyddszon runt 30 meter för att bibehålla svamparnas växtmiljö. En negativ 

påverkan på naturvärdena här är sannolik om skogen avverkas eller glesas ur kraftigt, men 

troligen kan enstaka träd tas bort utan konsekvenser för naturvärdena under förutsättning att 

det finns andra träd av samma art intill som kan fortsätta sin symbios med de hotade 

svamparna. Det bör också framhållas att måttligt markslitage är positivt för rödlistade 

mykorrhizasvampar eftersom de mycket sällan bildar fruktkroppar i miljöer där vegetationen 

är för tät. 

 

I anslutning till planområdet såväl i nordost som i sydväst finns ännu oexploaterade 

skogsbestånd, vilka kan ingå i ett större skogsområde och tjäna som förstärkningsområden till 

de som naturhänsyn sparade bestånden i planområdet. Detta har betydelse även för 

allmänhetens rekreation då gröna korridorer kan skapas mellan bostadsområdena och 

förstärka grönstrukturen i och runt Alsike. Skoglevande arter som genom exploatering kan gå 

förlorade kan då hitta en fristad i dessa bestånd och naturvärdena kan då bevaras i ett längre 

perspektiv. 

 

Vid kommande bostadsbebyggelse är det viktigt att utpekade naturvärden inte skadas under 

byggnadstiden, till exempel genom olyckliga vägdragningar, deponier av sten- och 

jordmassor i skyddsvärda miljöer, markdräneringar och andra åtgärder som påtagligt kan 

skada naturmiljön.  

 

Gällande lagstiftning, mål och konventioner  
 

I Miljöbalkens hushållningsbestämmelser (3 kap. 3§) anges att mark- och vattenområden som 

är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 

som kan skada naturmiljön. Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 1 och 2 är särskilt 

känsliga från ekologisk synpunkt. Även naturvärdesobjekt med lägre naturvärdesklass och 

landskapsobjekt kan vara särskilt känsliga från ekologisk synpunkt. Naturvärdesbedömningen 

i SSI-standarden är således ett stöd för bedömning enligt Miljöbalken 3 kap 3§. 
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Sverige har genom internationella konventioner åtagit sig att verka för att bevara biologisk 

mångfald, bland annat genom konventionen om biologisk mångfald och Kyoto-avtalet, vilket 

varit en avgörande utgångspunkt för Naturvärdesinventering enligt SSI-standard. 

Genom att ta hänsyn till områden med positiv betydelse för biologisk mångfald bidrar vi till 

att uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtagande samt de av riksdagen 

antagna miljömålen. De miljömål som åsyftas i det aktuella planområdet är nr 12 Levande 

skogar och nr 16 Ett rikt växt- och djurliv. 
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Bilaga 1 – fotodokumentation, område 3 och på höjden 

strax utanför planområdet (friluftsaktiviteter) – Lars Kylin. 

GPS-inmätning 2018-11-05 Lilla Brännkärrsskogen - område 3  

 

Figur 18  Inmätta punkter ”Stigar”  – delområde 3. Källa: Koordinater: TB Gruppen, Topografisk karta: Knivsta kommun. 

  

Figur 19 Stig till lek (från Sättragatan).  Figur 20 Stig till lek (från Brunnbyvägen).  
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Figur 21. Stig genom – start från Stenbrottsgatan och på väg genom skogsområdet. 

      

 
Figur 22  Stig genom – genom skogsområdet och framme vid grusplanen vid Sättragatan/Rågatan. 
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Figur 23 Inmätta punkter ”Stigar” samt ”Koja och lekytor”  – delområde 3. Källa: Koordinater: TB Gruppen, Topografisk 
karta: Knivsta kommun. 

 

 

 

Figur 24  Koja 3, nära Sättragatan. Foto: TB Gruppen. 
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Figur 25. Koja 1, synlig från Brunnbyvägen. Foto: TB Gruppen. 

 
Figur 26. Lekyta uppe på höjden (mycket utnyttjad yta). Foto: TB Gruppen. 



29 
 

 
Figur 27. Lekyta uppe på höjden. Foto: TB Gruppen. 

 

 
Figur 29. Lekyta uppe på höjden. Foto: TB Gruppen. 

 

  

Figur 28.  Lekyta uppe på höjden. Foto: TB 
Gruppen.  



30 
 

 

  

Figur 30. Koja 2 vid eldplats vid lekyta på höjd. Foto: TB 
gruppen. 

Figur 1 Figur 31 Koja 2 vid ”eldplats” nära lekyta uppe på höjden. Foto: TB gruppen. 
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Figur 32. Hörn med ”sumpskog” närmast korsning Brunnbyvägen – Stenbrottsgatan. Foto: TB Gruppen. 

 
Figur 33. Skogsområde i södra delen, söder om Stenbrottsgatan. Foto: TB Gruppen. 
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Figur 34. Gammal övervuxen grillplats i södra delen av skogsområdet, hus på Källbakcen 12 skymtas. Foto: TB Gruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 35.  ”Stenbrott” av ett gammalt flyttblock i södra delen av skogsområdet. Foto: TB Gruppen.  
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Bilaga 2 

 

Redovisning av noterade växter, mossor, lavar, svampar och ryggradslösa djur 

under inventeringen i september 2018. 

 

ARTLISTA- LILLA BRÄNNKÄRRSSKOGEN 

Kärlväxter (182 arter) 

 
Åkerfräken Equisetum arvense L. 

Skogsfräken Equisetum sylvaticum L. 

Taigaörnbräken Pteridium aquilinum subsp. latiusculum (DESV.) HULTÉN 

Ekbräken Gymnocarpium dryopteris (L.) NEWMAN 

Majbräken Athyrium filix-femina (L.) ROTH 

Skogsbräken Dryopteris carthusiana (VILL.) H. P. FUCHS 

Träjon Dryopteris filix-mas (L.) SCHOTT 

Stensöta Polypodium vulgare L. 

Gran Picea abies (L.) H. KARST. 

Tall Pinus sylvestris L. 

Vanlig en Juniperus communis var. communis  

Liljekonvalj Convallaria majalis L. 

Ekorrbär Maianthemum bifolium (L.) F. W. SCHMIDT 

Knapptåg Juncus conglomeratus L. 

Veketåg Juncus effusus L. 

Trådtåg Juncus filiformis L. 

Ängsfryle Luzula multiflora (EHRH.) LEJ. 

Vårfryle Luzula pilosa (L.) WILLD. 

Vispstarr Carex digitata L. 

Stjärnstarr Carex echinata MURRAY 

Slankstarr Carex flacca SCHREB. 

Knagglestarr Carex flava L. 

Harstarr Carex leporina L. 

Liten hundstarr Carex nigra var. nigra  

Blekstarr Carex pallescens L. 

Hirsstarr Carex panicea L. 

Pillerstarr Carex pilulifera L. 

Skogssäv Scirpus sylvaticus L. 

Rödven Agrostis capillaris L. 

Krypven Agrostis stolonifera L. 

Sydvårbrodd Anthoxanthum odoratum L. 

Vanlig knylhavre Arrhenatherum elatius subsp. elatius  

Kruståtel Avenella flexuosa (L.) DREJER 

Piprör Calamagrostis arundinacea (L.) ROTH 

Grenrör Calamagrostis canescens (WEBER) ROTH 

Bergrör Calamagrostis epigejos (L.) ROTH 

Hundäxing Dactylis glomerata L. 

Tuvtåtel Deschampsia cespitosa (L.) P.BEAUV. 

Fårsvingel Festuca ovina L. 

Rödsvingel Festuca rubra L. 

Mannagräs Glyceria fluitans (L.) R. BR. 

Engelskt rajgräs Lolium perenne L. 

Bergslok Melica nutans L. 

Blåtåtel Molinia caerulea (L.) MOENCH 

Vanlig timotej Phleum pratense subsp. pratense  
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Vitgröe Poa annua L. 

Berggröe Poa compressa L. 

Lundgröe Poa nemoralis L. 

Sengröe Poa palustris L. 

Vanligt ängsgröe Poa pratensis subsp. pratensis  

Ängssvingel Schedonorus pratensis (HUDS.) P. BEAUV. 

Blåsippa Hepatica nobilis SCHREB. 

Vanlig smörblomma Ranunculus acris subsp. acris  

Ältranunkel Ranunculus flammula L. 

Revsmörblomma Ranunculus repens L. 

Måbär Ribes alpinum L. 

Svarta vinbär Ribes nigrum L. 

Gökärt Lathyrus linifolius (REICHARD) BÄSSLER 

Gulvial Lathyrus pratensis L. 

Vanlig käringtand Lotus corniculatus var. corniculatus  

Humlelusern Medicago lupulina L. 

Vit sötväppling Melilotus albus MEDIK. 

Alsikeklöver Trifolium hybridum L. 

Skogsklöver Trifolium medium L. 

Foderrödklöver Trifolium pratense var. sativum SCHREB. 

Vitklöver Trifolium repens L. 

Kråkvicker Vicia cracca L. 

Häckvicker Vicia sepium L. 

Småborre Agrimonia eupatoria L. 

Sen häggmispel Amelanchier alnifolia (NUTT.) M.ROEM. 

Svensk häggmispel Amelanchier confusa HYL. 

Häggmispel Amelanchier spicata (LAM.) K. KOCH 

Kråkklöver Comarum palustre L. 

Älggräs Filipendula ulmaria (L.) MAXIM. 

Smultron Fragaria vesca L. 

Humleblomster Geum rivale L. 

Blodrot Potentilla erecta (L.) RAEUSCH. 

Revfingerört Potentilla reptans L. 

Vanlig hägg Prunus padus subsp. padus  

Kal nyponros Rosa dumalis subsp. dumalis  

Kanelros Rosa majalis HERM. 

Hartsros Rosa mollis SM. 

Stenbär Rubus saxatilis L. 

Hallon Rubus idaeus L. 

Vanlig rönn Sorbus aucuparia subsp. aucuparia  

Oxel Sorbus intermedia (EHRH.) PERS. 

Brakved Frangula alnus MILL. 

Skogsalm Ulmus glabra HUDS. CR 

Skogsek Quercus robur L. 

Vårtbjörk Betula pendula ROTH 

Vanlig glasbjörk Betula pubescens subsp. pubescens  

Hassel Corylus avellana L. 

Harsyra Oxalis acetosella L. 

Asp Populus tremula L. 

Bindvide Salix aurita L. 

Vanlig sälg Salix caprea subsp. caprea  

Vanligt gråvide Salix cinerea subsp. cinerea  

Grönpil Salix × fragilis L. 

Vanligt svartvide Salix myrsinifolia subsp. myrsinifolia  

Rödvide Salix purpurea L. 

Äkta ängsviol Viola canina subsp. canina  

Skogsviol Viola riviniana RCHB. 

Fyrkantig johannesört Hypericum maculatum CRANTZ 
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Äkta johannesört Hypericum perforatum L. 

Midsommarblomster Geranium sylvaticum L. 

Fackelblomster Lythrum salicaria L. 

Mjölke Chamaenerion angustifolium (L.) SCOP. 

Amerikansk dunört Epilobium adenocaulon HAUSSKN. 

Vit dunört Epilobium ciliatum RAF. 

Bergdunört Epilobium montanum L. 

Sommargyllen Barbarea vulgaris R. BR. 

Ryssgubbe Bunias orientalis L. 

Lomme Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK. 

Ormrot Bistorta vivipara (L.) DELARBRE 

Bägartrampört Polygonum aviculare subsp. microspermum (JORD. EX BOREAU) BERHER 

Vanlig ängssyra Rumex acetosa var. acetosa 

Vanlig krusskräppa Rumex crispus var. crispus  

Sandnarv Arenaria serpyllifolia L. 

Hårig hönsarv Cerastium fontanum var. vulgare (HARTM.) M. B. WYSE JACKS. 

Krypnarv Sagina procumbens L. 

Grässtjärnblomma Stellaria graminea L. 

Våtarv Stellaria media (L.) VILL. 

Svinmålla Chenopodium album L. 

Skogsstjärna Lysimachia europaea (L.) U. MANNS & ANDERB. 

Topplösa Lysimachia thyrsiflora L. 

Strandlysing Lysimachia vulgaris L. 

Ljung Calluna vulgaris (L.) HULL.  

Sydkråkbär Empetrum nigrum subsp. nigrum  

Vanlig tallört Monotropa hypopitys subsp. hypopitys  

Björkpyrola Orthilia secunda (L.) HOUSE 

Vitpyrola Pyrola rotundifolia L. 

Blåbär Vaccinium myrtillus L. 

Lingon Vaccinium vitis-idaea L. 

Vitmåra Galium boreale L. 

Stormåra Galium mollugo L. 

Vattenmåra Galium palustre L. 

Blåeld Echium vulgare L. 

Småsporre Chaenorhinum minus (L.) LANGE 

Groblad Plantago major L. 

Åkergroblad Plantago major subsp. intermedia (GILIB.) LANGE 

Ärenpris Veronica officinalis L. 

Majveronika Veronica serpyllifolia L. 

Toppdån Galeopsis bifida BOENN. 

Åkermynta Mentha arvensis L. 

Brunört Prunella vulgaris L. 

Stor blåklocka Campanula persicifolia L. 

Backblåklocka Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia  

Röllika Achillea millefolium L. 

Vanlig gråbo Artemisia vulgaris var. vulgaris  

Åkertistel Cirsium arvense (L.) SCOP. 

Kärrtistel Cirsium palustre (L.) SCOP. 

Vägtistel Cirsium vulgare (SAVI) TEN. 

Kanadabinka Conyza canadensis (L.) CRONQUIST 

Skogsnoppa Gnaphalium sylvaticum L. 

Sumpnoppa Gnaphalium uliginosum L. 

Flockfibbla Hieracium umbellatum L. 

Skogsfibblor Hieracium sect. Hieracium L. 

Hagfibblor Hieracium sect. Vulgata (GRISEB.) WILLK. & LANGE 

Skogssallat Lactuca muralis (L.) GAERTN. 

Bitterfibbla Picris hieracioides L. 

Vanlig höstfibbla Scorzoneroides autumnalis var. autumnalis  
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Bergkorsört Senecio sylvaticus L. 

Klibbkorsört Senecio viscosus L. 

Korsört Senecio vulgaris L. 

Kanadensiskt gullris Solidago canadensis L. 

Höstgullris Solidago gigantea AITON 

Gullris Solidago virgaurea L. 

Åkermolke Sonchus arvensis L.  

Vanlig åkermolke Sonchus arvensis var. arvensis  

Svinmolke Sonchus asper (L.) HILL 

Kålmolke Sonchus oleraceus L. 

Ogräsmaskrosor Taraxacum sect. Taraxacum  

Ängshaverrot Tragopogon pratensis L. 

Baldersbrå Tripleurospermum inodorum (L.) SCH. BIP. 

Hästhov Tussilago farfara L. 

Druvfläder Sambucus racemosa L. 

Ängsvädd Succisa pratensis MOENCH 

Kirskål Aegopodium podagraria L. 

Strätta Angelica sylvestris L. 

 

Mossor (28 arter) 

 
Sotmossa Andreaea rupestris HEDW. 

Vågig sågmossa Atrichum undulatum (HEDW.) P. BEAUV. 

Stor grävlingmossa Pogonatum urnigerum (HEDW.) P. BEAUV. 

Skogsbjörnmossa Polytrichastrum formosum (HEDW.) G.L.SM. 

Stor björnmossa Polytrichum commune HEDW. 

Enbjörnmossa Polytrichum juniperinum HEDW. 

Liten räffelmossa Aulacomnium androgynum (HEDW.) SCHWÄGR. 

Räffelmossa Aulacomnium palustre (HEDW.) SCHWÄGR. 

Nickmossa Pohlia nutans (HEDW.) LINDB. 

Skruvbryum Bryum capillare HEDW. 

Vågig praktmossa Plagiomnium undulatum (HEDW.) T.J.KOP. 

Kakmossa Hedwigia ciliata (HEDW.) P.BEAUV. 

Husmossa Hylocomium splendens (HEDW.) SCHIMP. 

Väggmossa Pleurozium schreberi (BRID.) MITT. 

Gräshakmossa Rhytidiadelphus squarrosus (HEDW.) WARNST. 

Kransmossa Rhytidiadelphus triquetrus (HEDW.) WARNST. 

Spjutmossa Calliergonella cuspidata (HEDW.) LOESKE 

Cypressfläta Hypnum cupressiforme HEDW. 

Kammossa Ptilium crista-castrensis (HEDW.) DE NOT. 

Bergkvastmossa Dicranum fuscescens SM. 

Stubbkvastmossa Dicranum montanum HEDW. 

Kvastmossa Dicranum scoparium HEDW. 

Brännmossa Ceratodon purpureus (HEDW.) BRID. 

Strumamossa Cynodontium strumiferum (HEDW.) LINDB. 

Grimmior Grimmia HEDW. 

Bergraggmossa Racomitrium heterostichum (HEDW.) BRID. 

Tallvitmossa Sphagnum capillifolium (EHRH.) HEDW. 

Tät fransmossa Ptilidium pulcherrimum (G. WEB.) VAINIO 

 

Lavar (35 arter) 

 
Gulvit renlav Cladonia arbuscula (WALLR.) FLOT. 

Puderlav Cladonia cenotea (ACH.) SCHAER. 

Brun bägarlav Cladonia chlorophaea (FLÖRKE EX SOMMERF.) SPRENG. 

Kochenillav Cladonia coccifera (L.) WILLD. 
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Mjölig trattlav Cladonia coniocraea (FLÖRKE) SPRENG. 

Syllav Cladonia cornuta (L.) HOFFM. 

Fingerlav Cladonia digitata (L.) HOFFM. 

Pinnlav Cladonia floerkeana (FR.) FLÖRKE 

Rislav Cladonia furcata (HUDS.) SCHRAD. 

Stängellav Cladonia gracilis (L.) WILLD.  

Bägarstängellav Cladonia gracilis subsp. turbinata (ACH.) AHTI 

Mjölig kochenillav Cladonia pleurota (FLÖRKE) SCHAER. 

Trattlav Cladonia pyxidata (L.) HOFFM. 

Grå renlav Cladonia rangiferina (L.) F.H.WIGG. 

Fnaslav Cladonia squamosa HOFFM. 

Fönsterlav Cladonia stellaris (OPIZ) POUZAR & VEZDA 

Grå tagellav Bryoria capillaris (ACH.) BRODO & D.HAWKSW. 

Manlav Bryoria fuscescens (GYELN.) BRODO & D.HAWKSW. 

Islandslav Cetraria islandica (L.) ACH. 

Grynig blåslav Hypogymnia farinacea ZOPF 

Blåslav Hypogymnia physodes (L.) NYL. 

Pukstocklav Hypogymnia tubulosa (SCHAER.) HAV. 

Färglav Parmelia saxatilis (L.) ACH. 

Skrynkellav Parmelia sulcata TAYLOR 

Stocklav Parmeliopsis ambigua (WULFEN) NYL. 

Vedlav Parmeliopsis hyperopta (ACH.) ARNOLD 

Näverlav Platismatia glauca (L.) W.L.CULB. & C.F.CULB. 

Gällav Pseudevernia furfuracea (L.) ZOPF 

Brämlav Tuckermannopsis chlorophylla (WILLD.) HALE 

Luddig skägglav Usnea hirta (L.) WEBER EX F.H.WIGG. 

Blågrå mjöllav Lepraria incana (L.) ACH. 

Mjöllav Lepraria membranacea (DICKS.) VAIN. 

Rostskivlav Lecidea lithophila (ACH.) ACH. 

Trevarlav Peltigera polydactylon (NECK.) HOFFM. 

Gråstenslav Aspicilia cinerea (L.) KÖRB. 

Flarnlav Hypocenomyce scalaris (ACH.) M.CHOISY 

 

Svampar (112 arter) 

 

Silverfläck Mycosphaerella stemmatea (FR.:FR.) ROMELL 

Aspskorv Venturia radiosa (LIB.) FERD. & C.A.JØRG. 

Pilmjöldagg Uncinula adunca (WALLR.:FR.) LÉV. 

Granskytte Lophodermium piceae (FUCKEL) HÖHN. 

Barrsprickling  Lophodermium pinastri (SCHRAD.:FR.) CHEVALL. 

Kådskål Sarea resinae (FR.:FR.) KUNTZE 

Gul svampsnylting Hypomyces chrysospermus TUL. & C.TUL. 

Blodriskssnylting Hypomyces lateritius (FR.:FR.) TUL. & C.TUL. 

Slätnästing Diatrype stigma (HOFFM.:FR.) FR. 

Rönndyna Biscogniauxia repanda (FR.:FR.) KUNTZE 

Kotteskorv Phragmotrichum chailletii KUNZE 

Mjuk röksvamp Lycoperdon molle PERS.:PERS. 

Mörk röksvamp Lycoperdon nigrescens PERS.:PERS. 

Brun kamskivling Amanita fulva FR. 

Röd flugsvamp Amanita muscaria var. muscaria  

Panterflugsvamp Amanita pantherina (DC.:FR.) KROMBH. 

Rodnande flugsvamp Amanita rubescens PERS.:FR. 

Conocybe FAYOD 

Mångkransad spindling Cortinarius triumphans FR. 

Luddtråding Inocybe flocculosa SACC. 

Sidentråding Inocybe geophylla (SOWERBY:FR.) P.KUMM. 

Topptråding Inocybe rimosa (BULL.:FR.) P.KUMM. 

Kottetätskivling Baeospora myosura (FR. : FR.) SINGER 
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Purpurskinn Chondrostereum purpureum (PERS.:FR.) POUZAR 

Mjölskivling Clitopilus prunulus (SCOP.:FR.) P. KUMM. 

Laxskivling Laccaria laccata (SCOP. : FR.) BERK. & BROOME 

Stor laxskivling Laccaria proxima (BOUD.) PAT. 

Doftvaxskivling Hygrophorus agathosmus (FR.) FR. 

Besk vaxskivling Hygrophorus erubescens (FR.:FR.) FR. 

Vecknavling Lichenomphalia umbellifera (L.:FR.) REDHEAD, LUTZONI, MONCALVO & VILGALYS 

Spetshätting Galerina triscopa (FR.) KÜHNER 

Liten hjulbrosking Marasmius bulliardii QUÉL. 

Lökbrosking Mycetinis scorodonius (FR. : FR.) WILSON & DESJARDIN 

Sommarhätta Mycena abramsii (MURRILL) MURRILL 

Guldeggad hätta Mycena aurantiomarginata (FR. : FR.) QUÉL. 

Rynkhätta Mycena galericulata (SCOP. : FR.) GRAY 

Rättikhätta Mycena pura (PERS. : FR.) P. KUMM. 

Luthätta Mycena stipata MAAS GEEST. & SCHWÖBEL 

Bollrostnavling Xeromphalina cauticinalis (FR.) KÜHNER & MAIRE 

Vanlig honungsskivling Armillaria borealis MARXM. & KORHONEN 

Fläckig bitterskivling Gymnopilus penetrans (FR.) MURRILL 

Svavelgul slöjskivling Hypholoma fasciculare (HUDS.:FR.) P.KUMM. 

Slåtterbroking Panaeolina foenisecii (PERS.:FR.) MAIRE 

Grön trattskivling Clitocybe odora (BULL. : FR.) P. KUMM. 

Lövtrattskivling Clitocybe phyllophila (PERS. : FR.) P. KUMM. 

Kastanjemusseron Tricholoma albobrunneum (PERS.:FR.) P.KUMM. 

Blek toffelskräling Tubaria conspersa (PERS. : FR.) FAYOD 

Stensopp Boletus edulis BULL.:FR. 

Brunsopp Imleria badia (FR.:FR.) VIZZINI 

Gransopp Leccinum piceinum PILAT & DERMEK 

Björksopp Leccinum scabrum (BULL.:FR.) GRAY 

Gallsopp Tylopilus felleus (BULL.:FR.) P.KARST. 

Sammetssopp Xerocomus subtomentosus s.lat.  

Pluggskivling Paxillus involutus (BATSCH:FR.) FR. 

Örsopp Suillus bovinus (L.:FR.) ROUSSEL 

Grynsopp Suillus granulatus (L.:FR.) ROUSSEL 

Smörsopp Suillus luteus (L.:FR.) ROUSSEL 

Sandsopp Suillus variegatus (SW.:FR.) KUNTZE 

Rabarbersvamp Chroogomphus rutilus (SCHAEFF.:FR.) O.K.MILL. 

Citronslemskivling Gomphidius glutinosus (SCHAEFF.:FR.) FR. 

Sammetsfotad pluggskivling Tapinella atrotomentosa (BATSCH:FR.) ŠUTARA 

Narrkantarell Hygrophoropsis aurantiaca (WULFEN:FR.) MAIRE EX MARTIN-SANS 

Blek narrkantarell Hygrophoropsis pallida (PECK) KREISEL 

Barrklubbsvamp Clavariadelphus ligula (SCHAEFF. : FR.) DONK 

Gul fingersvamp  Ramaria flavescens (SCHAEFF.) R. H. PETERSEN 

Svartkrös Exidia pithya (ALB. & SCHWEIN.:FR.) FR. 

Kantarell Cantharellus cibarius FR.:FR. 

Trattkantarell Craterellus tubaeformis (FR.:FR.) QUÉL. 

Rödgul taggsvamp Hydnum rufescens s. lat.  

Luktticka Osmoporus odoratus (WULFEN:FR.) SINGER 

Violtagging Trichaptum fuscoviolaceum (EHRENB.: FR.) RYVARDEN 

Knölticka Antrodia serialis (FR.) DONK 

Gullticka Skeletocutis amorpha (FR.:FR.) KOTL. & POUZAR 

Kötticka Leptoporus mollis (PERS.:FR.) QUÉL. NT 

Borstticka Trametes hirsuta (WULFEN : FR.) PILÁT 

Zonticka Trametes ochracea (PERS.) GILB. & RYV. 

Sammetsticka Trametes pubescens (SCHUMACH. : FR.) PILAT 

Trådticka Climacocystis borealis (FR.:FR.) KOTL. & POUZAR 

Fårticka Albatrellus ovinus (SCHAEFF.:FR.) KOTL. & POUZAR 

Trattmussling Lentinellus cochleatus (PERS. : FR.) P. KARST. 

Rotticka Heterobasidion annosum (FR.) BRES. 
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Brandriska Lactarius aurantiacus (PERS.:FR.) GRAY 

Kamferriska Lactarius camphoratus (BULL.:FR.) FR. 

Blodriska Lactarius deterrimus GRÖGER 

Buktriska Lactarius flexuosus (PERS.:FR.) GRAY 

Lakritsriska Lactarius helvus (FR.:FR.) FR. 

Svartriska Lactarius necator (BULL.:FR.) PERS. 

Pepparriska Lactarius rufus (SCOP.:FR.) FR. 

Skäggriska Lactarius torminosus (SCHAEFF.:FR.) PERS. 

Skogsriska Lactarius trivialis (FR.:FR.) FR. 

Svedkremla Russula adusta (PERS.:FR.) FR. 

Grönkremla Russula aeruginea LINDBLAD EX FR. 

Pepparkremla Russula badia QUÉL. 

Stinkkremla Russula foetens PERS.:FR. 

Mandelkremla Russula integra (L.) FR. 

Storkremla Russula paludosa BRITZELM. 

Sienakremla Russula puellaris FR. 

Krusbärskremla Russula queletii FR. 

Blodkremla Russula sanguinea (BULL.) FR. 

Raggskinn Stereum hirsutum (WILLD.:FR.) PERS. 

Styvskinn Stereum rugosum PERS.:FR. 

Blödskinn Stereum sanguinolentum (ALB. & SCHWEIN.:FR.) FR. 

Orange taggsvamp Hydnellum aurantiacum (BATSCH:FR.) P.KARST. NT 

Koppartaggsvamp Sarcodon lundellii MAAS GEEST. VU 

Fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus 

Vårtöra Thelephora terrestris EHRH.:FR. 

Gullhorn Calocera viscosa (PERS.:FR.) FR. 

Blåsrost Coleosporium tussilaginis (PERS.:PERS.) LÉV. 

Blåbärsrost  Naohidemyces vaccinii (JØRST.) S.SATO, KATSUYA & Y.HIRATS. 

Sälgrost   Melampsora epitea THÜM. 

Sallatsrost Puccinia maculosa (F.STRAUSS) SCHWEIN. 

Rönnrost Ochropsora ariae (FUCKEL) RAMSB. 

 

Ryggradslösa djur (19 arter) 

 
Aspglansbagge Chrysomela populi LINNAEUS,  

Sjuprickig nyckelpiga Coccinella septempunctata LINNAEUS,  

Tjugotvåprickig nyckelpiga Psyllobora vigintiduopunctata (LINNAEUS, ) 

Cystiphora taraxaci (KIEFFER, ) 

Dasineura auritae RÜBSAAMEN,  

Videknöl Dasineura salicis (SCHRANK, ) 

Dasineura pustulans (RÜBSAAMEN, ) 

Allmän engallmygga Oligotrophus juniperinus (LINNAEUS, ) 

Videros Rabdophaga rosaria (LOEW, ) 

Mindre granbarrlus Adelges laricis VALLOT,  

Större granbarrlus Adelges abietis (LINNAEUS, ) 

Maskrosbladloppa Trioza dispar LÖW,  

Pontania pedunculi (HARTIG, ) 

Röd skogsmyra Formica rufa LINNAEUS,  

Tvillingtågsäckmal Coleophora alticolella ZELLER,  

Snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brongniardellus (J.C.FABRICIUS, ) 

Rapsfjäril Pieris napi (LINNAEUS, ) 

Aceria anthocoptes (NALEPA, ) 

Aceria laticincta (NALEPA, ) 

 

 


