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1. Inledning
Detta arbete är utfört på uppdrag av Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, Linköpings 
kommun. Våra kontaktpersoner på kommunen har varit Stefan Samuelsson och Johan Molin.

Arbetet har utförts under fyra säsonger (2014, 2015, 2016 och 2017) och har främst varit 
inriktat på att inventera och bedöma svampfl oran, främst marksvampfl oran.

Arbetet har utförts av Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson, Börje Fagerlind, Tomas Fasth, 
Kurt-Anders Johansson och Anita Stridvall.

Vi vill framföra ett tack till Sigrid Gustavsson som gav oss logi under några nätter under 
fältarbetet 2014.

2. Uppdraget

Avsikten har varit att genomföra en inventering av naturvärden knutna till örtrika barrskogar 
med lång skoglig kontinuitet på den kommunägda skogsmarken.

Vårt uppdrag enligt beställningen har varit att kartlägga signalarter och rödlistade arter samt 
särskilt värdefulla strukturer i örtrika barrskogar med lång skoglig kontinuitet, för att kunna ta 
hänsyn till dessa värden vid framtida skogsskötselåtgärder.

För att få ett tillförlitligt resultat avsågs inventeringen genomföras under tre säsonger – 2014, 
2015 och 2016. Eftersom svampsäsongen hösten 2016 var så miserabel så beslöts i samråd 
med beställaren att skjuta på inventeringen till 2017.

Ursprungligen bedömdes inventeringen omfatta ca 200 hektar. Denna areal bedömdes bestå av 
grandominerade skogar med en beståndsålder över 60 år. I samråd med beställaren justerades 
den inventerade arealen till att omfatta 287 hektar. 

Efter 2014 års fältarbete gjordes en överenskommelse med beställaren och koncentrera 
fältarbetet under de kommande två säsongerna till de bestånd som bedömdes ha påtagliga 
värden som örtrika barrskogar eller kalkbarrskogar. Bestånd som ej uppfyllde kravet på att 
vara örtrik barrskog eller kalkbarrskog inventerades därför endast 2014. 

I rapporten har enligt uppdraget ingått att redovisa respektive bestånd på karta, göra en 
naturvärdesbedömning, sammanställa lista med signalarter och rödlistade arter, översiktlig 
beskrivning samt föreslå åtgärder för att bibehålla naturvärdena. I uppdraget har också ingått 
att registrera signalarter och rödlistade arter på Artportalen.

I vårt uppdrag har också ingått att efter de två första fältsäsongerna inkomma med en 
kortfattad redogörelse för inventeringen och inventeringsresultatet.
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3. Metodik

3.1. Översikt
Inventeringen har  i enlighet med uppdraget pågått under 4 säsonger. Avsikten var att inventeringen 
skulle pågå under tre säsonger men 2016 var ett synnerligen torrt år i Östergötland så inventeringen 
sköts på till 2017. Det var ett bra beslut, 2017 var en ganska bra svamphöst. 2014 och 2015 var 
tämligen dåliga svampår, men bättre än 2016.

Fältarbete utfördes således under 2014, 2015, 2016 och 2017. Fältarbetet 2016 inskränktes till 
att under våren besöka objekt där bombmurkla varit påträff ad eller bedömdes kunna påträff as.

Under första årets fältarbete var också syftet att gallra bort områden som bedömdes sakna 
naturvärden som örtrika barrskogar eller kalkbarrskogar.

Under 2015 och 2017 besöktes de objekt där naturvärden knutna till örtrika barrskogar eller 
kalkbarrskogar noterats eller bedömts fi nnas.

3.2. Förarbete
Inför fältarbetet så indelades de 101 olika bestånden i huvudområden. I 
beståndsbeskrivningarna framgår hur denna indelning ser ut. Indelningen avviker något 
från de indelningar (namnsättning på storområden) som gjorts i skogsbruksplanen. Ett 
viktigt förarbete var att framställa bra fältkartor. Dessa gjordes med hjälp av shape-fi ler från 
skogsbruksplanen och ortofoton.

En kom-ihåg-lista för uppgifter att notera i fält sammanställdes. De arter som använts för 
att indikera och naturvärdesbedöma örtrik barrskog eller kalkbarrskog har hämtats från 
Skogsstyrelsens signalartsfl ora, ekologiska kataloger, ÅGP-program (främst rapport 5609 och 
rapport 5967) samt egna inventeringserfarenheter.

3.3. Fältarbete
Varje bestånd har besökts i fält. Vid fältbesöket genomvandrades hela objektet så att 
inventeraren har kunnat se alla delar av beståndet. Under genomgången så noterades ett 
antal företeelser viktiga för bedömningen och beskrivningen av beståndet. Sådana uppgifter 
är t.ex. omgivningarnas utseende, marklutning, jordart, förekomst av sten, block och hällar, 
vattendrag och andra uppgifter om hydrologi, markfuktighet, fältskiktstyp, förekommande 
trädslag – dominerande, inslag, enstaka. trädens ålder, buskar, negativa mänskliga ingrepp, 
markanvändning och uppgifter om förekommande sociala anordningar. För att bedöma 
värdeelement av betydelse för naturvärdesbedömningen så har förekomst av död ved (stående, 
liggande) och förekomst av riktigt gamla träd noterats. För att inventera naturvårdsarter 
i beståndet har metoden varit fri sökning. De områden och delar som bedömts vara mest 
lämpliga för olika arter har ägnats tid för ett eftersöka dessa arter.

I samband med fältbesöket så har också gjorts en bedömning av om beståndet är en örtrik 
barrskog eller kalkbarrskog.

Så gott som samtliga bestånd har fotograferats.
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Naturvärdesbedömningen. Bestånden har klassats i en fyra-gradig skala där 1 är högsta 
naturvärdesklass, 2 är högt naturvärde, 3 är påtagligt naturvärde och 4 är visst naturvärde. 
Denna namnsättning sammanfaller med den som används i den standard som fi nns för 
Naturvärdesinventering (NVI). I detta fall ska dock den givna naturvärdesklassen inte 
översättas till naturvärdesklass enligt denna standard. Bedömningen har främst avsett i 
vilken grad beståndet har värde som örtrik barrskog eller kalkbarrskog. I andra hand har mer 
allmänna naturvärden, i dessa fall då skogliga värden som arter knutna till död ved, gamla 
träd eller skoglig kontinuitet. Värden för det rörliga friluftslivet och andra sociala värden har 
ej vägts in i bedömningen. Däremot har vi ofta föreslagit åtgärder som att hålla stigar fria 
från nedfallna träd osv i förslag till bevarandeåtgärder. På samma sätt som i standarden för 
naturvärdesinventeringar (NVI) så har något bestånd ej tilldelats någon naturvärdesklass då 
naturvärde bedömts saknas.

3.3. Redovisning – rapportering
Den huvudsakliga rapporteringen sker i föreliggande rapport. Här beskrivs metodik, resultat 
och samtliga bestånd. 

Efter fältsäsongerna 2014 och 2015 gjordes korta rapporter över inventeringen och 
inventeringsutfallet.

Alla bestånd beskrivs, de med begränsade eller inga värden knutna till örtrika barrskogar mera 
summariskt. För varje bestånd anges beståndets nr, område, areal, inventerare (för de olika 
åren), kortfattad beskrivning, noteringar av rödlistade arter, signalarter och andra sällsynta 
arter, naturvärdesbedömning med motivering samt förslag på åtgärder för att bevara och 
utveckla naturvärdena.

Samtliga noterade svampar och andra naturvårdsarter har lagts in på Artportalen. Inläggningen 
av fynden har gjorts av inventerarna (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson och Anita 
Stridvall) med Rolf-Göran Carlsson som ansvarig.

4. Resultat

4.1. Översikt
I denna inventering har 101 olika bestånd inventerats på naturvårdsarter och andra 
naturvärden. Varje bestånd har getts en naturvärdesklass. Av bestånden har tre bestånd 
givits högsta naturvärde, naturvärdesklass 1, ett bestånd har bedömts ha värden mellan 
högsta naturvärde och högt naturvärde. Tolv bestånd har bedömts ha högt naturvärde, 
naturvärdesklass 2, fyra bestånd har bedömts så att en del har givits högt naturvärde, 
naturvärdesklass 2 och en annan del påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3, ett bestånd 
har bedömts så att en del har givits högt naturvärde och annan del visst naturvärde, 
naturvärdesklass 4,ett bestånd har bedömts så att en del bedömts ha högt naturvärde och 
en annan del har naturvärde som ligger mellan påtagligt och visst naturvärde, två bestånd 
har bedömts ha värden mellan högt naturvärde och påtagligt naturvärde. Tjugosex (26) 
bestånd har bedömts har påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3, ett bestånd har bedömts ha 
naturvärden mellan påtagligt naturvärde och visst naturvärde, ett bestånd har bedömts så att 
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en viss del har bedömts ha påtagligt naturvärde och en annan del visst naturvärde. Fyrtioåtta 
(48) bestånd har bedömts ha visst naturvärde, naturvärdesklass 4.

4.2. Särskilt värdefulla områden
Ett antal objekt eller aggregat av objekt är av särskilt högt värde som örtrika barrskogar och/
eller kalkbarrskogar. Det kan vara lämpligt att samordna bevarande-åtgärder och skötsel i 
dessa för att nå största möjliga naturvårdsnytta. Naturvärdena bör på lämpligt sätt ges ett 
adekvat skydd.

1) Bestånd söder om Ryttartorpet (Vidingsjö). Detta avser bestånden 890, 895, 905 och 907.

Detta område innefattar fyra bestånd varav två, 890 och 907, är belägna på något kuperad 
mark och är ganska grovstammiga, bitvis glesa, barrskogar. De är promenadvänliga och 
attraktiva marker, dessutom med mycket stigar och leder. Områdena 895 och 905 är till stora 
delar belägna på fuktigare mark med en tydligt kalkpräglad fl ora. De är lövrikare, har lägre 

framkomlighet och rika på död ved.

2) Bestånd S om idrottsplatsen i Malmslätt. Detta avser bestånden 220 och 222.

Väster om Malmslätt fi nns två värdefulla bestånd som tillsammans har en areal av 15 

ha.Området är varierande med många våtmarker i. Skogarna domineras av tall men även 

gran förekommer rikligt i området. Objekt 222 är delvis ganska luckigt, vilket beror på uttag 

av träd efter stormar och/eller granbarkborreangrepp. Marksvampfl oran och kärlväxtfl oran i 

dessa bestånd är artrik med ett stort antal arter hemmahörande i kalkbarrskog. I området fi nns 

gott om lågor och rotvältor. 

3) Bestånd S om Linghem. Detta avser bestånden 1335, 1337, 1338, 1347 och 1348. Delvis 

åtskilda av en smal åker.

Söder om Linghem fi nns fem bestånd fördelade på två delar, avskilda av en smal åker. Dessa 

är mestadels högvuxen, bitvis grov, skog på kalkrik, delvis grusig mark. Marksvampfl oran 

i dessa bestånd är mycket artrik och innehåller ett stort antal arter hemmahörande i 

kalkbarrskog. Genom bestånden löper en mängd stigar och leder och området har hög 

besöksfrekvens.

4) Bestånd nära Tinneröbäcken (Ullstämma). Detta avser främst bestånd 980.

En fi n, blockig sluttning och platå med äldre, grova granar och tallar, samt inslag av aspar, 

björkar och ekar. Spridda i beståndet har ett fl ertal rödlistade-, signal- och sällsynta arter 

påträff ats. I skogsbrynet i nordost fi nns ett antal stora ekar, som är framhuggna sedan 2016. 

I övrigt är det riklig förekomst av död ved som stormfällda träd, stubbar, hyggesavfall och 

mycket gamla, murkna lågor.

5) Objekt SV om åkrarna vid Harvestad (Ullstämma). Detta avser bestånden 1069, 1070, 1071 

och 1074.

Sydväst om åkerlandskapet vid Harvestad fi nns en bergig sluttning. I nederdelarna av denna 

sluttning fi nns örtrik skog med en fl ora nästan av lund-typ. Här har noterats en rad olika 

marksvampar hemmahörande i kalkrika barrskogar. Här fi nns också ganska gott om död ved 

och här noterades en rad rödlistade vedsvampar.
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Tabell 1. Lista över samtliga inventerade bestånd. Observera att vi använt en annan 
namnsättning på objekten under inventeringen än i skogsbruksplanen.  Beståndsnumren (= 
avdelningsnumren) är dock desamma.
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4.3. Något om förslagen till åtgärder och skötsel
Vi har under avsnittet om respektive bestånds skötsel föreslagit olika typer av skötsel. Dessa 
är mer övergripande principer och ska i varje enskilt område anpassas på lämpligt sätt.

För ett antal bestånd med särskilt höga värden så föreslås fri utveckling, dvs inga skogliga 
åtgärder föresläs ske. Detta är särskilt viktigt i de fall värden noterats knutna till död ved och 
gamla träd.

För de allra fl esta bestånd föreslår vi kalhyggesfritt skogsbruk. Detta kallas ofta också 
kontinuitetsskogsbruk. Det fi nns olika typer av kalhyggesfria skogsbruk och här föreslås ingen 
särskild sådan metod. Ett sådant skogsbruk kan på ett bättre sätt säkra skogens kontinuitet 
och på det sättet gynna marksvamparna. De fl esta av de bestånd har också ett tätortsnära läge 
och ett stort antal besökare vilket är ytterligare ett motiv för att bedriva ett kalhyggesfritt 
skogsbruk. I områden med höga värden knutna till marksvampfl oran föreslår vi utöver det 
kalhyggesfria skogsbruket att de äldsta träden (lämplig andel) alltid sparas vid virkesuttag.

I några fall ges inga särskilda förslag till skogsbruk, vanligen då naturvärdena är mer 
begränsade.

En del bestånd har fått en tät undervegetation av gran och/eller lövsly-buskar. I en del av 
dessa fall föreslår vi röjning av denna undervegetation.

I så gott som samtliga fall föreslår vi att stigar, leder och mindre vägar hålls rena från 
nedfallna träd. För att inte tillgängligheten ska minska.
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5. Beståndsbeskrivningar
I detta kapitel ges en beskrivning av de inventerande bestånden. Bestånden är delade i fem områden 
som delvis sammanfaller med de områden som fi nns i skogsbruksplanen, se tabell 1. Före varje grupp 
av bestånd som hör till ett område fi nns kartor som visar områdenas utsträckning. Först visas en 
översikt över området, sedan en detaljerad karta med ortofoto-underlag där även beståndens nummer 
(avdelningsnummer) är utsatta.

Eventuella bilder fi nns i slutet av varje beskrivning av beståndet.
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Bestånd 149, Malmslätt väst 
Areal: 1,2 ha

Inventerare: 2014, 2015, 2017. Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson

Beskrivning: Södra delen av området ligger i omedelbar anslutning till bebyggelsen. Det är plant och 
jordarten är torvartad. Inga block och berghällar förekommer. Området är torrt men några små diken 
fi nns. Trädskiktet är kraftig utglesat.

Trädskiktet består till största delen av gran men enstaka björkar, ekar och rönnar fi nns. Buskskiktet 
består av hallon hassel och måbär. Fältskiktet består mest av risartad vegetation och mycket 
ormbunkar. Enstaka blåsippor och skogssallat fi nns i kanten.

I området förekommer enstaka gamla förmultnade stubbar och en del lågor. Vissa avverkningar skedde 
i området 2015 och under 2016/2017.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde - naturvärdesklass 4. Fragment av örtrik 
granskog fi nns. Här fi nns en liten förekomst av blåsippa.  

Åtgärdsbehov för att bevara naturvärdena: Spara hasslarna vid eventuella skogsbruksåtgärder i 
området. 
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Bestånd 149.Gles, olikåldrig granskog undervegetation av lindsly och mossa. 2014-09-06. 
Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 151, Malmslätt
Areal:1,1 ha

Inventerare: 2014, 2015, 2017 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson

Beskrivning: Området ligger i en sänka väster om en ås, väster om ett villaområde i Malmslätt. Det 
omges av granskog med lövridåer mot norr, hygge mot väster och barrskog mot söder och väster. Det 
är plant och jordarten är sedimentjord. Inga block och berghällar förekommer. Ett mindre dike går från 
norr till söder. 

Trädskiktet består till största delen av gran men i området fi nns också tre äldre askar och någon björk. 
Buskskiktet består mest av asksly och mycket hallon. Fältskiktet består mest av harsyra och mycket 
ormbunkar. 

I området förekommer enstaka gamla granlågor och rotvältor.

Rödlistade arter: Ask Fraxinus excelsior. 

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Störst värde har de tre 
stora askarna som fi nns i området. 

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Eftersom objektet ligger nära bebyggelse bör ett 
kalhyggesfritt skogsbruk tillämpas. Vid skogsåtgärder i området bör de tre grova askarna sparas.
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Bestånd 151. Olikåldrig, gles granskog med undervegetation av gräs, ormbunkar, även 
barrmattor. 2014-09-06. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 172, Malmslätt
Areal: 1,4 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson.

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Området omges av granskog i alla väderstreck, utom i NO, där det är ett villaområde. 
Det är plant och jordarten är sedimentjord. Inga block och berghällar förekommer. Ett brett dike fi nns 
längs med vägen i norr, ett mindre dike löper från norr till söder. 

Trädskiktet bestod till största delen av gran men i fanns också tall och inslag av lövträd. Buskskiktet 
bestod av hassel, hallon och måbär. Fältskiktet består mest av harsyra och mycket ormbunkar. 
Kranshakmossa fi nns här och där.

I området förekommer enstaka gamla granlågor och rotvältor. Mycket hyggesavfall ligger kvar efter 
avverkningar. Området avverkades 2014-2015. 

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåsippa. Hepatica nobilis.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Naturvärde som kalkbarrskog eller örtrik barrskog saknas. Området har till 
största delen avverkats.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Inga åtgärder föreslås. Området är avverkat.
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Bestånd 172. Granskog, tätt med smågranar och druvfl äder. 2014-09-06. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 174, Malmslätt
Areal: 2,4 ha

Inventerare: 2014, 2015, 2017 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson

Beskrivning: Objektet ligger mest på plan mark på sedimentjord. Men här fi nns också moräninslag. I 
ett mindre område fi nns ett jätteblock och några mindre stenblock. 

Trädskiktet domineras av gran och tall. En del tallar är säkert minst 150 år gamla. Lövinslaget är 
ganska stort med en del bokar och lönnar. I buskskiktet märks bl.a. hallon måbär olvon men här fi nns 
också uppslag av idegran och lönn. I fältskiktet märks mycket blåsippor. Kranshakmossa fi nns här och 
där.

I objektet fi nns enstaka gamla lågor och stubbar. Området ligger i anslutning till en fotbollsplan och ett 
elljusspår och fl era stigar fi nns. 

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis.

Sällsynta arter: Besk broskskivling Xeromphalina cauticinalis, vit kungschampinjon Agaricus 
macrosporus och vitbrun vaxskivling Hygrophorus persoonii.

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Fragment av örtrik granskog fi nns. 
Här fi nns en förekomst av blåsippa och några sällsynta svamparter.  

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Ett tätortsnära område där inga skogliga åtgärder bör 
göras. 
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Bestånd 174. Risig granskog med sly. 2014-09-06. Foto Anita Stridvall.

Vitbrun vaxskivling Hygrophorus persoonii. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 177, Malmslätt
Areal: 1,5 ha

Inventerare: 2014, 2015, 2017. Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Beskrivning: Objektet ligger på sedimentunderlag. Inga stenblock eller hällar fi nns i objektet.

Trädskiktet domineras av gran men inslaget av tall är stort. I objektet fi nns även alm, bok och ek, 
speciellt i söder. I öster fi nns även lönn. I området fi nns ett mycket tätt buskskikt som ibland kan vara 
svårgenomträngligt. Bland arterna som fi nns här kan nämnas fl äder, hassel, måbär, olvon och skogstry. 
Fältskiktet är rikt på blåsippor men här påträff as också myskmadra och fl era lundgräs. Kranshakmossa 
fi nns här och där

Området ligger nära ett fritidsområde, ett elljusspår och fl era stigar fi nns.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåsippa, Hepatica nobilis

Sällsynta arter: Kärlväxterna hässlebrodd Milium eff usum, långsvingel Festuca gigantea och 
myskmadra Galium odoratum. Svamparterna besk broskskivling Xeromphalina cauticinalis och vit 
kungschampinjon Agaricus macrosporus.

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Området är en barrskog med stort 
inslag av olika ädellövträd. Här fi nns rikligt med blåsippor men även fl era andra lundväxter. I området 
fi nns också några sällsynta svamparter.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Ett tätortsnära område där trädskiktet bör lämnas till 
fri utveckling. Däremot borde en stor del av det täta buskskiktet röjas bort.
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Bestånd 177. Igenslyad blandskog. 2014-09-06. Foto Anita Stridvall.



24

Bestånd 189, Malmslätt 
Areal: 1,6 ha

Inventerare: 2014, 2015, 2017 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Beskrivning: Området ligger på sedimentunderlag. Inga stenblock eller hällar fi nns i objektet.

Trädskiktet domineras av gran och tall. Ett fåtal lövträd fi nns också bl. a någon alm. I buskskiktet 
märks brakved, hallon och hassel. Fältskiktet består mest av ris men rikare partier med harsyra fi nns. 
Kranshakmossa fi nns här och där. I objektet fi nns en stående död gran och fl era rotvältor.

Ett elljusspår och fl era stigar fi nns i området.

Rödlistade arter: Alm Ulmus glabra.

Signalarter: Trolldruva Trollius europeus. Svamparna bandad giftfjällskivling Lepiota 
brunneoincarnata, fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus, kastanjefjällskivling Lepiota castanea och 
svavelriska Lactarius scrobiculatus. 

Sällsynta arter: Bävermussling Lentinellus castoreus och irismusseron Lepista irina.

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Fragment av örtrik granskog fi nns. 
I området fi nns signalarten trolldruva och fl era svamparter. I området fi nns också några almar.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Eftersom objektet ligger nära bebyggelse så bör inget 
skogsbruk bedrivas i området. Håll stigar och leder fria från nedfallna träd.
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Bestånd 189. Granskog med låga, sly och ormbunkar. 2014-09-06. Foto Anita Stridvall.

Bandad giftfjällskivling Lepiota brunneoincarnata. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 196, Malmslätt
Areal: 3,9 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: I norr gränsar området till några torpställen. I väster är gränsen en väg och i öster 
fi nns ett hygge. Området är mest plant och ligger på sedimentunderlag. Stenblock och hällar saknas. 
Skogen, som delvis är ganska svårgenomtränglig, domineras av gran i olika åldrar men ett ganska stort 
inslag av tall förekommer också. Bland lövträden märks ek och sälg. I buskskiktet fi nner man arter 
som berberis, druvfl äder, hallon, måbär och slån. Även kaprifol blev funnen i skogen. I området fi nns 
ett Salix-kärr i en sänka.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Området är ingen örtrik barrskog. Inga 
större naturvärden fi nns i området förutom ett Salix-kärr. 

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Tillämpa helst ett kalhyggesfritt skogsbruk, som 
även gynnar den biologiska mångfalden! Spara träden runt Salix-kärret vid skogsbruksåtgärder i 
området.
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Bestånd 196. Granskog med undervegetation av smågranar, sly och gräs. 2014-09-06. Foto 
Anita Stridvall.
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Bestånd 204, Malmslätt
Areal: 2,5 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Området ligger på sedimentunderlag. Skogen är delvis planterad på en gammal åker. 
Tydliga åkerdiken fi nns efter denna epok. Inga stenblock eller hällar fi nns i objektet. En damm, ca 50 
m2 fi nns.

Trädskiktet domineras av gran och tall. Bland annat fi nns här en tall som är över 3 meter i omkrets 
och en mycket gammal grov 100-årig gran. Ett fåtal lövträd fi nns också bl.a. några ekar. I buskskiktet 
märks sly av ek och rönn. Fältskiktet består mest av ris men rikare partier med harsyra och blåsippor 
och mycket ek- och majbräken fi nns. Kranshakmossa fi nns här och där.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Fragment av örtrik granskog fi nns. 
Här fi nns bl.a. en liten förekomst av blåsippa. Några grova barrträd fi nns. 

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Tillämpa helst ett kalhyggesfritt skogsbruk, som 
även gynnar den biologiska mångfalden! Vid skogsbruksåtgärder i området sparas de grova barrträden.
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Bestånd 204. Högstammig granskog med mossor och ormbunkar som undervegetation. 
2014-09-05. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 205, Malmslätt 
Areal: 3,7 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Objektet omges av ett hygge i väster, skog i norr och söder och ungskog i öster. Skogen 
ligger på sedimentjord och saknar stenblock och hällmarker. Området är ganska torrt p.g.a. ett dike 
som är grävt genom skogen.

I väster fi nns en planterad granskog med tallinslag. I öster är lövinslaget större. Några stora värdefulla 
aspar fi nns i söder och norr. Buskskiktet består av fåtaliga hasslar. Den västra delen av objektet är 
ganska örtfattigt medan den östra är mer örtrik. I den östra delen påträff as t ex harsyra, smultron och 
trolldruva. 

Några få lågor och några rotvältor fi nns i området. En stig fi nns i området.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Trolldruva Trollius europaeus och blåmossa Leucobryum glaucum.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Fragment av örtrik granskog fi nns. 
Här fi nns en liten förekomst av trolldruva. Flera grova aspar fi nns i området. 

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Vid skogliga ingrepp bör de grova asparna och 
rotvältorna sparas. Tillämpa helst ett kalhyggesfritt skogsbruk, som även gynnar den biologiska 
mångfalden!
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Bestånd 205. Planterad, yngre granskog med mossmatta. 2014-09-06. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 213 Malmslätt 
Areal: 3,2 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson. Rolf-Göran Carlsson

2015, 2017. Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson

Beskrivning: Objektet omges av i norr och väster en fotbollsplan, i söder skog och i öster bebyggelse. 
Området är mest plant och ligger på sedimentunderlag. Stenblock och hällar saknas. 

Det är talldominerat med ett stort gransinslag. En del tallar är ca 150 år gamla. Lövinslaget är stort 
med arter som björk, ek och sälg. Buskskiktet domineras av hassel. I fältskiktet märks en del blåsippor 
men ofta fi nns stora arealer barrmattor.

I området fi nns gott om barklösa granlågor och fåtaliga stubbar och lövlågor. Skogen används till stor 
del som fritidsområde. Här fi nns en eldstad, hyddor och stigar.

Rödlistade arter: Tallticka Phellinus pini.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis, trolldruva Actaea spicata och strimspindling Cortinarius 
glaucopus.

Sällsynta arter: Irismuseron, Lepista irina och sårticka Physisporinus sanguinolentus.

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Området har fragment av örtrik 
barrskog. I området fi nns en rödlistad art och tre signalarter samt två sällsynta arter.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Inga eller få skogliga åtgärder bör ske i detta 
tätortsnära område. 
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Bestånd 213. Tall- och granskog. 2014-09-05. Foto Anita Stridvall.

Irismusseron Lepista irina. 2017-09-11. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 220, Malmslätt
Areal: 8,3 ha

Inventerare: 2014: Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Rolf-Göran Carlsson

2015, 2017 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson. 

Beskrivning: Området omges av skog och i norr av en fotbollsplan. Det är ett varierande område med 
många våtmarker. 

Området domineras av tall men även granen är vanlig. Enstaka tallar är 130-150 år gamla. Bland 
lövträden fi nns ask, grova aspar, björkar och sälg. Buskskiktet domineras av hassel. Fältskiktet 
består delvis av högörter och mer örtrika områden med blåsippa och slankstarr. Flera förekomster av 
slankstarr fi nns. Vackra mossmattor fi nns här och var, liksom en del barrmattor. Kranshakmossa fi nns 
här och där. 

I området fi nns gott om lågor, rotvältor och enstaka högstubbar. Djupa hjulspår och grävda dike fi nns. 
Dessutom ser man spår efter vildsvin. Ett motionsspår fi nns i den norra kanten.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåsippa, Hepatica nobilis, nästrot Neottia nidus-avis. Svamparna kastanjefjällskivling 
Lepiota castanea, krusbärskremla Russula queletii, rödgul trumpetsvamp Cantharellus lutescens och 
svavelriska Lactarius scrobiculatus.

Sällsynta arter: Bollrostnavling, Xeromphalina cauticinalis, blånande lökspindelskivling Cortinarius 
purpurascens gullnavling Omphalina grossula och svartfjällig fjällskivling Lepiota felina.

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde, naturvärdesklass 2. I området fi nns såväl fragment av 
kalkbarrskog som örtrik barrskog. Här fi nns sex signalarter och fyra sällsynta arter. Här fi nns också 
rikligt med lågor, rotvältor och högstubbar.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Detta är det värdefullaste området i Malmslätt. För 
att bevara och utveckla naturvärdena behöver området lämnas till fri utveckling.
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Bestånd 220. Granar, undervegetation av skogsfräken. 2014-09-05. Foto Anita Stridvall.

Svartfjällig fjällskivling Lepiota felina. 2014-09-10. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 222, Malmslätt 
Areal: 7,2 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Rolf-Göran Carlsson, Thomas Fasth.

2015 och 2017 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson

Beskrivning: Området omges av skogsmark i alla väderstreck utom i sydost där det gränsar till 
järnvägsspår. Det är ett varierande område med många våtmarker. Området ligger på sedimentjord och 
saknar hällmarker och stenblock.

Området domineras av tall men även gran- och björkinslaget är stort. I nordväst fi nne en alsumpskog. 
Enstaka tallar är 130-150 år gamla. Bland övriga lövträd kan nämnas lövträden asp och sälg. Området 
är ganska luckigt, vilket beror på stormfällningar och avverkning. I buskskiktet märks berberis, 
brakved och hagtorn. Fältskiktet består delvis av högörter och mer örtrika områden med blåsippa och 
slankstarr fi nns. Vackra mossmattor fi nns här och var, liksom en del barrmattor. Kranshakmossa fi nns 
här och där. 

I området fi nns gott om lågor, rotvältor och enstaka högstubbar. I området har många träd blivit 
skadade av barkborreangrepp och har därför fällts och transporterats ut ur området. Detta har 
förorsakat djupa körskador. Även vildsvinsbök fi nns i området. En stig fi nns i den sydvästra delen av 
området.

Rödlistade arter: Ask Fraxinus excelsior.

Signalarter: Kärlväxterna blåsippa, Hepatica nobilis, nästrot Neottia nidus- avis och ormbär Paris 
quadrifolia . Mossorna blåmossa Leucobryum glaucum och stubbspretmossa Herzogiella seligeri. 
Svamparna krusbärskremla Russula queletii, rödgul trumpetsvamp Cantharellus lutescens och 
svavelriska Lactarius scrobiculatus.

Sällsynta arter: Långsvingel Festuca gigantea och vattenblink Hottonia palustris

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde, naturvärdesklass 2. I området fi nns såväl fragment av 
kalkbarrskog som örtrik barrskog. Här fi nns en rödlistad art, åtta signalarter och två sällsynta arter. Här 
fi nns också rikligt med lågor, rotvältor och högstubbar.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Området bör lämnas för fri utveckling för att bevara 
och utveckla naturvärdena.
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Bestånd 222. Granar med tät undervegetation av ormbunkar m m. 2014-09-05. Foto Anita 
Stridvall.
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Bestånd 224, Malmslätt 
Areal: 5,7 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: I Södra delen gränsar objektet till en järnväg. I norr, väster och öster gränsar objektet till 
granskog, i NO delen fi nns en mindre gransumpskog. 

Objektet är till största delen ett äldre grandominerat bestånd med tall och inslag av löv. I mellersta 
delen av objektet är det alkärr. Buskskiktet består av druvfl äder, brakved och olvon. Objektet är till 
största del av ristyp, men mindre partier är av lågört-typ. I alkärret fi nns fuktiga vegetationstyper. 
Objektet ligger på sediment. 

Några fåtaliga lågor och högstubbar som är stormfällda förekommer i objektet. 

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåmossa Leucobryum glaucum, trådticka Climacocystis borealis och svarteggad skölding 
Pluteus atromarginatus.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Objektet är ingen örtrik barrskog eller 
kalkbarrskog.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Vid skogliga ingrepp bör överståndare av tall och 
gran sparas. Alkärret och sumpgranskogen i den NO delen bör undantas från skogsbruk för att behålla 
den biologiska mångfalden.
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Bestånd 225, Malmslätt
Areal: 3,0 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Objektet gränsar till andra skogsområden. 

Skogen är ett äldre grandominerat bestånd med tall och löv inslag, en mindre sumpgranskog och även 
ett mindre alkärr. Enstaka grova granar och aspar fi nns. En klen alm påträff ades i beståndet. Hallon 
fi nns rikligt i beståndet. Objektet ligger på sandsediment och är delvis sumpigt. 

Död ved fi nns i form av lågor och högstubbar och på en låga hittades trådticka. Det fi nns körspår efter 
tidigare avverkningar. Vägar och stigar fi nns i anslutning till objektet.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåmossa Leucobryum glaucum och trådticka Climacocystis borealis.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Objektet är ingen örtrik granskog eller 
kalkbarrskog.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena. Vid skogliga åtgärder bör grova granar och grova 
aspar sparas och även död ved bör sparas för att behålla den biologiska mångfalden.
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Bestånd 456, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 2,2 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Rolf-Göran Carlsson

2015 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2016 eller 2017.

Beskrivning: Området omges i nordost av ett militärförråd, skog i norr och väster ungskog eller hygge 
i söder och öster. Det är kuperat område. På några ställen går berg i dagen och det fi nns gott om stenar 
och block i området. Jordarten här är morän. Området är p.g.a. stormskador ganska luckigt.

Trädskiktet består av tall och gran med ett litet inslag av lövträd. Buskskiktet består av druvfl äder, 
hassel, hallon och måbär. I fältskiktet märks mest risvegetation, men i sänkor kan man hitta harsyra 
och smultron.

I området fi nns måttligt med lågor. Många stormfällda träd har tagits ut från området.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåmossa Leucobryum glaucum.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Objektet är ingen örtrik barrskog. 
Området saknar naturvårdsintressanta arter och är stormskadat. 

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Normal naturvårdshänsyn vid skogsåtgärder i 
området. 
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Bestånd 456. Bergig granskog med hyggesavfall och sly av hassel. 2014-09-07. Foto Anita 
Stridvall.

Bestånd 456. Rakstammig tallskog med graninslag och markvegetation av ris och mossor. 
2014-09-07. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 459, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 1,6 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Området omges av hygge i nordost, skog i väster, söder och nordväst. I nordväst fi nns 
en bergstäkt. Det är kuperat, bergigt med större och mindre stenblock och fl era jätteblock. Blocken är 
ofta mossklädda. Jordarten i området är morän.

Trädskiktet domineras av gran med stort inslag av tall och löv. Här fi nns tre stora och grova tallar, 
fl era hundra år gamla. Det fi nns också en grov asp. Buskskiktet består av benved, brakved och hassel. 
I fältskiktet märks mest blåbärsris men blåsippor, harsyra och smultron fi nns i ett litet område. 
Kranshakmossa fi nns här och där.

Måttligt med lågor fi nns. På några ställen fi nns en del hyggesavfall efter tidigare avverkningar.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Objektet har fragment av örtrik 
barrskog. Här fi nns en liten förekomst av blåsippa

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Normal naturvårdshänsyn vid skogsåtgärder i 
området. Speciellt viktigt är att de grova träden i området sparas.



49

Bestånd 459. Granskog med hassel och stenblock. 2014-09-06. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 464, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 1,2 ha

Inventerare: 2014, 2015 och 2017. Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson

Beskrivning: Området omges av väg i väster och ett stort hygge i öster. I norr och söder fi nns skog. I 
nordväst fi nns en stenmur som utgör gräns. I området fi nns mindre block och ett stort jätteblock. I den 
södra delen fi nns ett litet alkärr. I övrigt är det torrt. 

Trädskiktet domineras av gran med inslag av löv och tall. Enstaka grova aspar fi nns i söder. 
Buskskiktet består av mycket askuppslag, brakved, hallon och rönn. I fältskiktet märks enstaka 
blåsippor, harsyra och smultron. Kranshakmossa fi nns här och där.

I större delen av området har man röjt eller avverkat och det ligger mycket rishögar på fl era ställen. 
Eventuellt har plockhuggning skett. En del vildsvinsbök fi nns. 

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåsippa, Hepatica nobilis. 

Svamparna kastanjefjällskivling Lepiota castanea och krusbärskremla Russula queletii. 

Sällsynta arter: Bävermussling Lentinellus castoreus och rödfl ockig spindling Cortinarius spilomeus. 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Området har fragment av örtrik 
barrskog. I området påträff as tre signalarter och två sällsynta arter.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Tillämpa helst ett kalhyggesfritt skogsbruk, som 
även gynnar den biologiska mångfalden! Spara alkärret utan åtgärder och spara grova aspar.
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Bestånd 464. Risig granskog med undervegetation av sly. 2014-09-06. Foto Anita Stridvall.

Bävermussling Lentinellus castoreus. 2017-09-10. Foto Anita Stridvall.



52

Bestånd 465, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 1,2 ha

Inventerare: 2014, 2015 och 2017 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson

Beskrivning : Området omges av landsväg i öster och skog i övriga väderstreck. Det ligger på morän. 
Igenom området går en skogsväg Längs med denna fi nns den rikaste svampfl oran. I söder är området 
ganska örtrikt.

Trädskiktet består mest av tall men speciellt i norr och längs med skogsvägen fi nns mycket gran. 
I buskskiktet märks berberis, brakved, druvfl äder, och hassel. Här fi nns också berberis och en del 
uppslag av ek, lönn och rönn. I söder är fältskiktet örtrikt.

Rödlistade arter: Svartvit taggsvamp Phellodon connatus. 

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis. Svamparna blomkålsvamp Sparassis crispa, 
kastanjefjällskivling Lepiota castanea, krusbärskremla Russula queletii, svavelriska, Lactarius 
scrobiculatus och trattaggsvamp Phellodon tomentosus. 

Sällsynta arter: Bitterspindling Cortinarius infractus, klubbspindling Cortinarius varius och 
purpurfotad spindling Cortinarius porphyropus.

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Vissa delar, framför allt 
kring skogsvägen som går genom området kan klassas högre men ligger egentligen mittemellan 
naturvärdesklass 2 och naturvärdesklass 3. Området har fragment av örtrik barrskog. I området fi nns 
en rödlistad art, fem signalarter och tre sällsynta arter.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Tillämpa helst ett kalhyggesfritt skogsbruk. Vissa 
partier kring skogsvägen bör lämnas för fri utveckling.
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Bestånd 465. Tall- och granskog med undervegetation av gräs och örnbräken. 2014-09-06. 
Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 472, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 1,9 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Rolf-Göran Carlsson

2015 och 2017 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson

Beskrivning: Området omges av ett hygge i söder, väg och ungskog i väster och en äldre barrskog i 
norr.

Trädskiktet i området består mest av granskog och tall men inslaget av löv är också stort. Enstaka 
grova aspar fi nns i beståndet. En stor del av området är en sumpskog med klibbal och sälg. Buskskiktet 
består mest av Salix-arter och en del snår med kaprifol. Fältskiktet består av såväl låg- som 
högörtsvegetation. Stora bestånd med slankstarr och slidstarr fi nns. Enstaka ängsväxter påträff as också 
t ex svinrot.

I området fi nns måttligt med lågor och stubbar.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Rödgul trumpetsvamp Cantharellus lutescens, krusbärskremla Russula queletii och 
strimspindling Cortinarius glaucopus.

Sällsynta arter: Grönvit nattviol Platanthera chlorantha.

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Objektet har fragment av 
kalkbarrskog. Stora delar av området är sumpskog. I området påträff as tre signalarter. Enstaka grova 
aspar fi nns.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Vid skogsåtgärder i område bör sumpskogen bevaras. 
Här kan stora naturvärden utvecklas på sikt. I övrigt föreslås ett kalhyggesfritt skogsbruk eller fri 
utveckling.
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Bestånd 472. Granskog med gräs, hasselbuske och sly. 2014-09-07. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 473, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 1,9 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Rolf-Göran Carlsson

2015, 2017 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson

Beskrivning: Området omges i väster och norr av väg, i öster och söder av skog. Jordarten i objektet 
är morän och i stora delar av området fi nns mycket stenblock. Området är en vacker äldre barrskog av 
John Bauer-typ. Stormskador fi nns i området.

Trädskiktet domineras av gran och tall med inslag av enstaka lövträd. Buskskiktet består av enstaka 
hasselbuskar. 

Skogen är nästan orörd med enstaka lågor men hyggesavfall fi nns. Området ligger i närheten av 
Tinnerö NR där det fi nns många stigar, och vandringsleder. En stig går genom området.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Strimspindling Cortinarius glaucopus och trådticka Climacocystis borealis. 

Sällsynta arter: Kornspindling Cortinarius olidus. 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Objektet är ingen örtrik barrskog. 
I området påträff as två signalarter och en sällsynt art.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: I denna vackra granskog, som till stor del består av 
impediment bör inget skogsbruk bedrivas.
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Bestånd 473. Blockrik, mossig granskog (John Bauer-skog). 2014-09-07. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 476, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 3,5 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Rolf-Göran Carlsson

2015 och 2017 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson

Beskrivning: Området omges av åker i öster och delvis i väster. I övriga väderstreck fi nns skog. I 
öster fi nns en bäck. Området är kuperat med mycket stenblock. En lodyta fi nns. I väster fi nns en bäck.

Trädskiktet domineras av gran men här fi nns mycket tall och lite löv. En del överståndare av tall fi nns.  
Ett bestånd med aspar fi nns i öster. Buskskiktet består av enstaka brakved, druvfl äder, hassel och 
måbär. Fältskiktet består mest av risvegetation, men på några ställen fi nns något örtrikare partier. Vid 
bäcken fi nns ett alkärr med bestånd med högörtsvegetation och mycket strutbräken.

Måttligt med lågor och rotvältor fi nns. En stig fi nns i området. En del körskador och stormskador 
fi nns.

Rödlistade arter: Kandelabersvamp Artomyces pyxidata.

Signalarter: Strutbräken Matteuccia struthiopteris. Svamparna blodsopp Boletus erythropus och 
fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Objektet är ingen örtrik barrskog. 
I området fi nns en rödlistad art och tre signalarter.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Tillämpa helst ett kalhyggesfritt skogsbruk, som även 
gynnar den biologiska mångfalden! Spara aspbeståndet i öster och alkärret vid bäcken vid skogsbruk i 
området.
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Bestånd 476. Tätt granbestånd med mossor och sly i förgrunden. 2014-09-07. Foto Anita 
Stridvall.

Kandelabersvamp Artomyces pyxidata. 2017-09-11. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 482, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 5,6 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Rolf-Göran Carlsson

2015 och 2017. Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson

Beskrivning: Området omges av en väg i öster, i söder fi nns yngre skog, hyggen och öppna marker. 
I väster fi nns åker och skog. Området är kuperat och terrängen är mycket blockrik. En del fuktigare 
svackor fi nns. Här är fl oran ofta något artrikare.

Trädskiktet domineras av gran men inslaget av tall och löv är stort. Enstaka överståndare av gran och 
tall fi nns. En gran är en mulmgran. Buskskiktet består av brakved och hassel. Fältskiktet är mest ris 
men på några ställen fi nns några små bestånd med blåsippor. Även lundstarr och svinrot påträff as.

I ett stormfällt parti har en del träd tagits bort.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis.

Fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus och trådticka Climacocystis borealis.

Sällsynta arter: Bollrostnavling Xeromphalina cauticinalis, gullnavling Omphalina chrysophyllum, 
glansbrosking Marasmius cohaerens och rosa vaxskivling Hygrophorus pudorinus

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Objektet har fragment av örtrik 
barrskog. Tre signalarter och fyra sällsynta arter förekommer.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Tillämpa helst ett kalhyggesfritt skogsbruk, som 
även gynnar den biologiska mångfalden!
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Bestånd 482. Mossig, olikåldrig ganska tät granskog med lågor. 2014-09-07. Foto Anita 
Stridvall.

Glansbrosking Marasmius cohaerens. 2017-09-11. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 483, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 1,6 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Rolf-Göran Carlsson

2015 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2016 eller 2017.

Beskrivning: Området omges i alla riktningar av skog utom i norr där det fi nns gamla hyggen. 
Området är storblockigt med en del hällmarker, stenskravel och lodytor.

Trädskiktet domineras av tall men graninslaget är stort. Även lite löv förekommer bl.a. rönn och 
sälg. Buskskiktet besår av mycket druvfl äder framför allt i luckor. Fältskiktet består mest av ris. 
Kranshakmossa fi nns här och där. En del lågor fi nns. I området fi nn en del stormskador.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Objektet är ingen örtrik barrskog. I 
området förekommer bara enstaka naturvårdsarter.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Tillämpa helst ett kalhyggesfritt skogsbruk, som 
även gynnar den biologiska mångfalden!
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Bestånd 483. Blockrik planterad granskog med mindre lågor och markvegetation av mossor. 
2014-09-07. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 484, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 1,6 ha

Inventerare: 2014. Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Området är omgivet av betesmark i sydväst, skog och väg i väster, öppen mark norr och 
skog i öster. 

Trädskiktet domineras av tall. Gran, ek och övriga lövträd förekommer i lika stora mängder. I sydväst 
fi nns rikligt med hasselbuskar. Andra buskar som förekommer är sly av ek och rönn. Fältskiktet utgörs 
mest av ris. Kranshakmossa fi nns här och där. 

I området fi nns rikligt med lågor och rotvältor. I området fi nns ringbarkade tallar. Anledningen till 
detta är okänt. En del vildsvinsbök fi nns.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Objektet är ingen örtrik barrskog. I 
området förekommer bara enstaka naturvårdsarter.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Tillämpa helst ett kalhyggesfritt skogsbruk, som 
även gynnar den biologiska mångfalden!
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Bestånd 484. Blandskog med hassel och markvegetation av gräs och sly. 2014-09-08. Foto 
Anita Stridvall.
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Bestånd 485, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 2,1 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson .

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Området är omgivet av hagmark i söder skog i öster och väster. I norr fi nns vall och 
åker. Det är bergigt och det är rikligt med stenblock och hällmarker.

Trädskiktet domineras av tall med inslag av ek, gran och övrigt löv. På bergen fi nns en lucker tallskog. 
Buskskiktet domineras av hassel samt sly av ek och sälg. I fältskiktet märks mycket blåbärsris. 
Enstaka örtrikare partier fi nns. 

I området fi nns måttligt med lågor. Flera tallar i området var ringbarkade. Anledningen till detta är 
okänt

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Objektet är ingen örtrik barrskog. I 
området noterades inga naturvårdsarter.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Tillämpa helst ett kalhyggesfritt skogsbruk, som 
även gynnar den biologiska mångfalden!
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Bestånd 485. Tallskog på berg med lavar, mossor och murken låga. 2014-09-08. Foto Anita 
Stridvall.
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Bestånd 486, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 4,2 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson 

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Området omges i väster och söder av skog. I norr är det åkermarker och i öster åkrar 
eller vallar. I väster är det ganska blockrikt och svagt sluttande. Områdets jordar består av blockrik 
morän. 

Trädskiktet är mest en blandskog av gran och tall med stort inslag av ek och andra lövträd. I väster 
dominerar dock granen. I området fi nns också en del grova granar och även några lärkträd. Buskskiktet 
domineras av hassel men det fi nns också mycket sly av ek och rönn. Även någon en förekommer. 
Kranshakmossa fi nns här och där.

Enstaka lågor och stubbar fi nns, liksom en stormfälld sälg. En del vildsvinsbök fi nns.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Fällmossa Antitrichia curtipendula.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Objektet är ingen örtrik barrskog. I 
området förekommer få naturvårdsarter.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Tillämpa helst ett kalhyggesfritt skogsbruk, som 
även gynnar den biologiska mångfalden!
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Bestånd 486. Mossigt stenskravel med granar tallar och ek. 2014-09-08. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 500, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 0,8 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Omgivet av skog i norr och söder, samt hygge eller stormskadad skog i väster. Området 
är kuperat och bergigt. Enstaka block och hällar fi nns. Jordarten är morän.

Trädskiktet domineras av gran men ett ganska stort tallinslag fi nns. I området fi nns en grov 150-årig, 
tall så kallad skeppstall. Buskskiktet består av enar och uppslag av triviallöv. Fältskiktet består mest av 
risvegetation men även område med harsyra fi nns. Kranshakmossa fi nns här och där.

En del högstubbar och lågor förekommer. Även ett tiotal torrakor fi nns. Stormfällda träd har huggits 
upp. En del vildsvinsbök förekommer

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Objektet är ingen örtrik barrskog. En 
gammal tall fi nns. I området hittades inga naturvårdsarter.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Tillämpa helst ett kalhyggesfritt skogsbruk, som 
även gynnar den biologiska mångfalden!

Bestånd 505 Tinnerö eklandskap syd
Areal: 5,6 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Området omges av skog i väster och norr samt hyggen och åker i söder. Området är 
plant med enstaka stenblock. Ett jätteblock fi nns. I området fi nns ett litet kärr.

Trädskiktet är ganska luckigt och domineras av tall med ett stort inslag av gran. I området fi nns några 
överståndare av tall. Ett stort inslag av lönn fi nns. Dessutom fi nns en del skogsalm och skogslind. I 
området fi nns rikligt med hassel, men även druvfl äder och hallon fi nns. Fältskiktet består mest av ris, 
men på några ställen fi nns örtrikare områden med bl.a. harsyra. I kärret växer bl.a. vattenblink. 

I området fi nns rikligt med lågor. En del av området har gallrats.

Rödlistade arter: Skogsalm Ulmus glabra.

Signalarter: Skogslind Tilia cordata. och blodsopp Sutorius luridiformis. 

Sällsynta arter: Vattenblink Hottonia palustris och bävermussling Lentinellus castoreus.

Naturvärdesbedömning: Området har påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Objektet är ingen 
örtrik barrskog. Men i området påträff as en rödlistad art, två signalarter och två sällsynta arter.
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Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Tillämpa helst ett kalhyggesfritt skogsbruk, som 
även gynnar den biologiska mångfalden! 

Bestånd 505. Granplantering med tall, mossig markvegetation. 2014-09-08. Foto Anita 
Stridvall.
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Bestånd 516, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 1,0 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran Carlsson. 

2015 och 2017 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Beskrivning: Objektet är omgivet av skog på alla sidor. Det är plant och jordarten är sediment. Inga 
block och berghällar förekommer, Inga vattendrag fi nns mer än ett grävt dike.

Det är huvudsakligen en blandsumpskog med björk, klibbal och tall, av vilka tallen dominerar och 
klibbalen förekommer i ca 1/5 av området. Fältskiktet är örtrikt med bl.a. skärmstarr, slankstarr och 
ormbär. Bland buskarna syns brakved och olvon. 

Det fi nns rikligt med död ved i form av torrakor och lågor. I området löper ett ganska djupt dike, som 
kan torka ut marken, vilket skulle kunna vara till förfång för dunmossan, som förekommer i fuktiga 
partier på ett par ställen på en yta av sammanlagt fl era m2. 

Inga stigar eller vägar fi nns och inga sociala anordningar. Objektet har inte varit föremål för 
skogsbruk.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Ormbär Paris quadrifolia, skärmstarr Carex remota, tibast Daphne mezereum, dunmossa 
Trichocolea tomentella, kantarellmussling Plicaturopsis crispa, rödgul trumpetsvamp Craterellus 
lutescens och svavelriska Lactarius scrobiculatus.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Området har ett högt naturvärde, naturvärdesklass 2. Objektet är en örtrik 
blandsumpskog. Fragmentariskt fi nns dessutom mindre partier, som kan klassas som kalkbarrskog 
med bl.a. slankstarr. Intressant är också förekomsten av dunmossa på ett par ställen. I området fi nns 
dessutom även sex signalarter. Det förekommer därtill rikligt med död ved som torrakor och lågor, 
vilka är i olika stadier av nedbrytning. Hög luftfuktighet gör att svampar även växer på träden.

Åtgärder för att bevara naturvärden: Fri utveckling bör tillämpas i detta bestånd för att bevara och 
ytterligare öka den biologiska mångfalden.
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Bestånd 516. Barrskog, fuktig, örtrik undervegetation. 2014-09-07. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 518, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 4,0 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran Carlsson

2015 och 2017Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Beskrivning: Objektet gränsar i väster till en väg och i norr till en åker och en vall. I nordost 
fi nns ett vilthägn medan det i öster, sydost och söder är skog. Området är helt fl ackt, men ganska 
svårframkomligt bl.a. fi nns stora diken. Marken består av sediment, men även mullrika områden fi nns. 
Möjligen har en del av området varit åkrar. I öster är marken blockrik. 

Större delen av området är en natursumpskog. Där fi nns asp, björk, klibbal och sälg, men även gran 
och tall. Hela södra delen är en sumpgranskog med sockelgranar och tallar med inslag av klibbal. I 
nordost fi nns ett aspbestånd. Fältskiktet varierar, i norr och söder är det örtrikt. Undervegetationen 
består av hassel, hägg, olvon, skogstry och tibast. 

I norra delen förekommer ganska rikligt med lövlågor i olika stadier. I norr löper ett dike i ett 
försumpat område och körskador förekommer. Inga sociala anordningar påträff as.

Rödlistade arter: Kandelabersvamp Artomyces pyxidatus, på asphögstubbe.

Signalarter: Ormbär Paris quadrifolia, skogslind Tilia cordata, skärmstarr Carex remota, tibast 
Daphne mezereum, dunmossa Trichocolea tomentella (rikligt på fl era ställen), rödgul trumpetsvamp 
Craterellus lutescens och svavelriska Lactarius scrobiculatus. 

Sällsynta arter: Apelticka Spongipellis fi ssilis.

Naturvärdesbedömning: Natursumpskogar, som denna har ett högt naturvärde, naturvärdesklass 
2. En rödlistad art, sju signalarter och en sällsynt art noterades. Speciellt i norr och söder är det 
örtrikt.  Dunmossa hittas rikligt på fl era ställen. Ett aspbestånd i nordost och en sumpgranskog med 
sockelgranar, tallar och klibbal ses i hela södra delen. Det förekommer dessutom gott om död och 
döende ved, vilket gör området extra intressant för den biologiska mångfalden. 

Åtgärder för att bevara naturvärden: Då större delen av objektet är en natursumpskog ska det 
lämnas för fri utveckling, vilket kommer att ytterligare öka den biologiska mångfalden och höja 
områdets naturvärde. De stora dikena bör läggas igen.
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Apelticka Spongipellis fi ssilis. 2014-09-07. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 520, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 1,9 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran Carlsson

2015 och 2017 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Beskrivning: Objektet är omgivet av ett vilthägn och en åker i öster. I övriga väderstreck gränsar det 
till skog. Området är kuperat och både bergigt och blockigt. Marken består av morän. Det är ett torrt 
område med sänkor mellan bergen. 

Fältskiktet består av olika ris och mossor, samt harsyra och sly. Tall och gran dominerar, men det 
fi nns rikligt med lövträd som asp, björk och ek. I norr är det mest gran med inslag av tall. I söder fi nns 
björk, gran och tall. I området fi nns fl era grova aspar. Buskskiktet består av druvfl äder, fågelbärssly, 
hallon, hassel, olvon och skogstry. 

Det förekommer måttligt med lövlågor och en del hyggesavfall. Spår efter vildsvin fi nns och en del 
körskador efter avverkning.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Tibast Daphne mezereum och småvaxskivling Hygrocybe insipida, i skog. 

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Området, som är en barrskog med rikligt med lövträd, hyser bara ett par 
naturvårdsarter, vilket gör att det bara har ett visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Men fl era grova 
aspar och en del ekar förekommer, vilka är skyddsvärda. Området norr om vägen är mer intressant än 
det triviala, bergiga området söder om vägen.

Åtgärder för att bevara naturvärden: Spara de grova asparna! Ett kalhyggesfritt skogsbruk bör 
tillämpas åtminstone i området norr om vägen. 
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Bestånd 520. Blockrik barrskog med svag undervegetation. 2014-09-07. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 529, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 4,3 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Objektet är omgivet av åker i söder, skog i väster och norr, samt hygge och skog i öster. 
Området är kuperat och bergigt med block, branter och berghällar. Bergen och hällarna är moss- och 
lavklädda. Marken består av morän och är storblockig. Området är torrt. 

Skogen domineras av tall med inslag av gran och en del björk och ek. Både grova tallar och granar 
förekommer och i nordväst fi nns en del halvstora ekar. Fältskiktet består av blåbärsris och mossor. 
Fragment av örtrika partier förekommer. Buskskiktet har inslag av druvfl äder och hallon. I den östra 
delen fi nns ganska mycket hassel. 

Måttligt med död ved förekommer i objektet. På fl era ställen har vildsvin bökat upp marken. Visst 
skogsbruk har förekommit.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis, enstaka ställen.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Området är en bergig barrskog med inslag av löv och har bara ett visst 
naturvärde, naturvärdesklass 4, då endast en signalart är funnen och därtill på ett fåtal ställen, samt 
några grova tallar och granar, några halvstora ekar och ett hasselbestånd. 

Åtgärder för att bevara naturvärden: Spara de grova granarna och tallarna, de halvstora ekarna i 
nordväst, liksom hasselbeståndet i öster.
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Bestånd 529. Bergig, blockig och mossrik barrskog. 2014-09-08. Foto Anita Stridvall.

Bestånd 529. Vildsvinsbök. 2014-09-08. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 544, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 2,6 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran Carlsson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Objektet omges av en åker i öster och åt övriga håll skog. I den norra delen fi nns ett 
blockigt berg. I övrigt är området ganska fl ackt. 

Fältskiktet består av gräs, ormbunkar ris och mossor med en trivial fl ora. Ett område med sumpskog 
är bevuxet med druvfl äder, ormbunkar och älggräs. Skogen är till största delen en barrskog, som 
domineras av tall med en hel del gran, samt inslag av triviallöv och några ekar. Ett fåtal grova aspar 
förekommer. Buskskiktet består av ett hasselbestånd, samt sly av asp, ek och rönn. 

Måttlig förekomst av lågor och stubbar. Mycket hyggesavfall fi nns. Stora körskador har uppkommit då 
en stormfällning skulle åtgärdas.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Området, som till största delen är en ganska ordinär barrskog, har bara ett 
visst naturvärde, naturvärdesklass 4. En sumpskog, ett hasselbestånd och några grova aspar motiverar 
värdet.

Åtgärder för att bevara naturvärden: Låt hasselbeståndet och de grova asparna få vara kvar vid 
skogliga åtgärder.
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Bestånd 544. Tallskog med undervegetation av hassel och gräs. 2014-09-07. Foto Anita 
Stridvall.

Bestånd 544. Blockrik barrskog med hyggesavfall, 2014-09-07. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 546, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 4,1 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Området ligger på moränmark, en del block förekommer och terrängen är något 
kuperad.

Objektet består av cirka 50 – 70-årig tät granskog med tall, enstaka björk och asp. Buskskiktet består 
av ung ek, en, asp och druvfl äder. Fältskiktet är och ristyp och den övriga fl oran är trivial, örnbräken 
och druvfl äder verkar bli ett problem i objektet. 

Död ved består mest av enstaka stubbar och någon enstaka låga, dock blev signalarten trådticka 
påträff ad på en stubbe. 

Beståndet är luckigt och detta beror på tidigare stormskador. Beståndet består till femtio procent av 
löv.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Trådticka Climacocystis borealis.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Vissa naturvärden, naturvärdesklass 4. Beståndet är ingen örtrik barrskog 
eller kalkbarrskog. Marksvampsfl oran och vedsvampfl oran är utan intressanta inslag.

Åtgärdet för att bibehålla naturvärdena: Med skonsam skötsel av objektet skulle vedsvampfl oran 
och även marksvampfl oran bli påtagligt bättre.

Bestånd 549, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 1,2 ha 

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet består av ett gallrat, grandominerat bestånd. Det har en del stormskador och 
körskador. Buskskiktet består av ek och hassel. Beståndet ligger på moränmark, några bergknallar 
fi nns i området, liksom en del block. Markfl oran i området är av mer trivial typ, dock påträff ades 
gökärt. 

Död ved fi nns i form av några högstubbar och några få lågor. 

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Vissa naturvärden, naturvärdesklass 4. Beståndet är ingen örtrik barrskog 
eller kalkbarrskog. Marksvampsfl oran och vedsvampfl oran är av tämligen trivial typ och inga 
anmärkningsvärda fynd gjordes under besöket i beståndet.
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Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Beståndet bör i framtiden ha en skonsam skogsskötsel för 
att marksvampsfl ora och vedsvampfl oran skall gynnas. Beståndet bör ha en god chans att nå detta mål.

Bestånd 555, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 2,4 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Objektet är något sluttande i öster och ligger på morän och torv i en sänka. I en del av 
området fi nns en fi n liten sumpskog som är lågrik.

Området är en cirka 130 – 150 årig tallskog och cirka 80 – 110 årig granskog, som är fl erskiktad. På 
delvis fuktig mark med inslag av björk. Buskskikt består av hassel. 

Död ved förekommer i form av högstubbar och tämligen rikligt med lågor och på lågor här påträff ades 
bland annat den sällsynta och rödlistade gransotdynan och signalarten trådticka. Det fi nns färgfl äckar 
på träden i sumpskogen som eventuellt skulle kunna vara en utmärkning av en nyckelbiotop. Ett dike 
påträff as i objektet liksom vildsvinsbök. En stig går igenom objektet.

Rödlistade arter: Gransotdyna Camarops tubulina.

Signalarter: Stubbspretmossa Herzogiella seligeri och trådticka Climacocystis borealis.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedöming: Påtagliga naturvärden, naturvärdesklass 3. Beståndet är ingen örtrik- eller 
kalkbarrskog. Mossfl oran och svampfl oran på död ved är värdefull, bland annat påträff ades signalarten 
stubbspretmossa.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Beståndet bör undantas från skogsbruksåtgärder och bör 
få en fri utveckling för att bibehålla de höga naturvärdena som redan fi nns i vedssvampfl oran och 
mossfl oran på död ved. Höga naturvärden fi nns särskilt i den lågrika sumpskogen.
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Bestånd 560, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 0,8 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Området ligger på moränmark och jordarna är delvis mullrika. Berg i dagen påträff as 
NO delen av beståndet. 

Området är en cirka 100 – 110 årig äldre skog med gran och tämligen grov tall. Här fi nns också ett 
alkärr och även en översilningsmark och dessutom en liten bäck där vildsvinsbök observerades. 
Kring bäcken och alkärret är objektet av lågört-typ och här påträff as bland annat blåmossa, kärrfi bbla, 
ormbär, lundstarr och fåtaliga blåsippor. Buskskiktet består av hassel, måbär och olvon. I NO delen är 
fältskiktet av ristyp.

Död ved fi nns i någon enstaka högstubbe och fåtaliga lågor. 

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåmossa Leucobryum glaucum, ormbär Paris quadrifolia och blåsippa Hepatica nobilis.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Påtagliga naturvärden, naturvärdesklass 3. Beståndet är delvis av örtrik 
typ, men ingen kalkbarrskog. Marksvampsfl oran och vedsvampfl oran är av tämligen trivialt slag. 
Översilningsmarken och alkärret är värdefullast.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Objektet bör skötas med skonsammare skogliga åtgärder 
i de delar som är alkärr och översilningsmark för att både marksvampsfl ora och vedsvampfl oran skall 
kunna utvecklas och få höga naturvärden. Alkärret bör lämnas till fri utveckling.
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Bestånd 562, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 6,9 ha

Inventerare: 2015 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Objektet är kuperat och är blockrikt med bergknallar, området ligger på morän och 
silikatsten.

Beståndet är en cirka 80 – 150 årig gammal tallskog med björk och ek. Buskskiktet består av ung ek, 
skogslönn, hassel, en och kaprifol. Fältskiktet är av ris-typ. 

Död ved påträff as bara med någon högstubbe och någon enstaka låga.  

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Gräddspindling Cortinarius leucophanes.

Naturvärdesbedömning: Vissa naturvärden, naturvärdesklass 4. Beståndet är inte örtrik- eller 
kalkbarrskog. Marksvampsfl oran och vedsvampfl oran hyser inga märkligare arter, dock påträff ades 
gräddspindling under några tallar.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Beståndet bör få skonsammare skötsel och död ved bör få 
öka i objektet för att på sikt skapa en värdefull marksvamp- och vedsvampfl ora. Den höga åldern på 
tall är av betydelse för marksvamp- och vedsvampfl oran. 
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Bestånd 1134, Tinnerö eklandskap syd
Areal: 4 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet är omgivet av en väg och en åker i väster och i övrigt skog. Området är 
bergigt med mindre block och berghällar. Det är torr moränmark med bara någon fl äck, som är rikare. 

Fältskikt består av blåbärsris, mossor och gräs. Tallen dominerar och fi nns huvudsakligen på bergen, 
medan granen växer nedanför. Några tallar är grova och det fi nns även stora sälgar och ekar. Buskskikt 
bestående av hassel fi nns framför allt vid bergrötter tillsammans med enstaka häggmispel och rikligt 
med eksly. 

Området hyser måttligt med död ved. Vildsvinsbök sågs på fem olika ställen. I övrigt fi nns inga 
ingrepp, möjligen har något tidigare skogsbruk förekommit. Inga sociala anordningar fi nns.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis, enstaka ställe, och fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbeskrivning: Beståndet är en ganska trivial barrskog, men har ett visst naturvärde, 
naturvärdesklass 4, då det fi nns några stora sälgar, samt grova ekar resp. tallar. De fl esta av dem fi nns i 
området närmast åkern och vägen. Bara ett par signalarter förekommer.

Åtgärder för att bevara naturvärden: Spara de stora sälgarna, samt de grova ekarna och tallarna! 
Tillämpa ett kalhyggesfritt skogsbruk vid uttag av träd!
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Bestånd 1134. Bergigt tallbestånd, med mossa, ris och eksly. 2014-09-08. Foto Anita 
Stridvall.
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Bestånd 890, Vidingsjö 
Areal: 3,8 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2017 Börje Fagerlind, Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson

2016 besöktes inte objektet av oss

Beskrivning: Objektet utgörs av en ganska låg bergkulle täckt av barrblandskog av tall och gran. I 
väster fi nns en större väg annars omges beståndet av skogsmark. Det är enligt skogsbruksplanen ett 
115-årigt NS-bestånd. Gran fi nns dock i olika åldrar. I de lite mer låglänta norra delarna fi nns ganska 
stort lövinslag av björk, ek, rönn, sälg och lind. Av asp fi nns en del grova träd i de norra delarna. 
Fältskiktet innehåller mycket blåbär men här fi nns bredbladiga gräs som hässlebrodd, örter och en del 
ormbunkar – t.ex. ekbräken. 

Det fi nns en del lågor, främst av gran, i beståndet. Enstaka block fi nns i skogen. Någon större myrstack 
noterades också. Området genomkorsas av ett antal stigar.

Rödlistade arter: Bullspindling Cortinarius corrosus, persiljespindling Cortinarius sulfurinus, 
granticka Phellinus chrysoloma, tallticka Phellinus pini och brandticka Pycnoporellus fulgens.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis, fällmossa Antitrichia curtipendula, vågig sidenmossa 
Plagiothecium undulatum, strimspindling Cortinarius glaucopus, kantspindling Cortinarius 
variecolor, svavelriska Lactarius scrobiculatus, Ramaria safraniolens (en korallfi ngersvamp), fjällig 
taggsvamp Sarcodon imbricatus och blomkålssvamp Sparassis crispa.

Sällsynta arter: Elfenbensspindling Cortinarius eburneus, prickspindling Cortinarius papulosus, stor 
blodspindling Cortinarius phoeniceus, rävriska Lactarius fulvissimus, stinkriska Lactarius serifl uus, 
bleksporig spindling Leucocortinarius bulbiger, slemsopp Suillus fl avidus och bitter bollrostnavling 
Xeromphalina cauticinalis var. cauticinalis. 

Naturvärdesbedömning: Beståndet har påtagligt värde, naturvärdesklass 3, på gränsen till 
naturvärdesklass 2, som örtrik barrskog. Flera rödlistade arter och signalarter hemmahörande i örtrika 
barrskogar noterades. Det ligger också i anslutning till det värdefulla området 905.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Området bör ej skötas med normalt skogsbruk. Möjligen 
skulle man kunna tänkta sig en underröjning av sly och uppkommande unggran. 
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Barrblandskog med stig i bestånd 890. 2017-09-13. Foto Leif Andersson

Trädskiktet i objekt 890 är ganska artrikt. Det fi nns en del lågor. 2017-09-13. Foto Leif 
Andersson.
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Brandticka Pycnoporellus fulgens. 2017-09-11. Foto Börje Fagerlind.

Bullspindling Cortinarius corrosus. 2017-09-11. Foto Börje Fagerlind.
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Bestånd 891, Vidingsjö
Areal: 2,0 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2017 Börje Fagerlind, Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson

2016 besöktes inte objektet av oss

Beskrivning: Detta objekt utgörs i sin helhet av en bergkulle med tallskog. Beståndet omges av 
skogsmark, i öster fi nns ett större hygge. Markerna är av torr, ibland t.o.m. av skarp typ med hällar. 
Det är också ställvis blockrikt av grova block. 

Utöver tall så fi nns inslag av gran och björk. Marken täcks av blåbär, lingon och ljung. I bottenskiktet 
dominerar väggmossa och på hällarna renlavar. Området gränsar till det värdefulla beståndet 905 i 
sydväst och de nedersta delarna av 891 bör föras till det beståndet.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Strimspindling Cortinarius glaucopus, klubbspindling Cortinarius varius, svavelriska 
Lactarius scrobiculatus och Ramaria safraniolens (en korallfi ngersvamp).

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Det är ej en örtrik barrskog eller 
kalkbarrskog men gränsar till fl era värdefulla bestånd.

Åtgärder för att bevara naturvärdena: Det fi nns inga värden knutna till örtrik barrskog eller kalkrik 
barrskog att bevara i området, bortsett från den del som bör föras 905. Eftersom det är en tätortsnära 
skog och hyser en del närmast impedimentartad mark bör området kunna skötas med kalhyggesfritt 
skogsbruk.
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Bestånd 891 är ej en örtrik barrskog eller kalkbarrskog. 2017-09-13. Foto Leif Andersson.



98

Bestånd 895, Vidingsjö
Areal: 2,9 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fast

2015 Börje Fagerlind, Rolf – Göran Carlsson

2017 Börje Fagerlind, Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson

2016 besöktes inte objektet

Beskrivning: Detta objekt är en barrblandskog på huvudsakligen plan mark. Området gränsar i alla 
riktningar mot skog utom i norr där det fi nns en åker.

Utöver tall och gran så fi nns björk, klibbal, ek och rönn. I buskskiktet fi nns hassel och brakved. Bitvis 
är området fuktigt men större delen får betecknas som frisk. Här fi nns gott om slankstarr och arter som 
hässlebrodd, humleblomster, tuvtåtel och älggräs. Örter dominerar fältskiktet. 

Enstaka granlågor fi nns i området.

Området gränsar till det värdefulla beståndet 905 och har i väster likheter med det. 

Rödlistade arter: Persiljespindling Cortinarius sulfurinus, granrotspindling Cortinarius fraudulosus, 
tallticka Phellinus pini och olivinkremla Russula olivina.

Signalarter: Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus, rödgul trumpetsvamp Cantharellus lutescens, 
strimspindling Cortinarius glaucopus, kryddspindling Cortinarius percomis, klubbspindling Cortinarius 
varius, svavelriska Lactarius scrobiculatus, Ramaria fl avescens (en korallfi ngersvamp), Ramaria 
safraniolens (en korallfi ngersvamp) och fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus. 

Sällsynta arter: Elfenbensspindling Cortinarius eburneus, roströdskivig spindling Cortinarius 
fervidus, liten gallspindling Cortinarius pluvius, rävriska Lactarius fulvissimus, tratticka Polyporus 
melanopus, brunkremla Russula mustelina, slemsopp Suillus fl avidus och besk kastanjemusseron 
Tricholoma batschii. 

Naturvärdesbedömning: Området har högt naturvärde, naturvärdesklass 2, som örtrik barrskog. I 
området förekommer en lång rad naturvårdsarter hemmahörande i kalkrika barrskogar.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Området bör tillsammans med bestånd 905 ges formellt 
skydd och lämnas till fri utveckling. De stigar som fi nns i området kan underhållas.
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Vegetationen i bestånd 895 innehåller rikligt med kalkgynnade arter. 2017-09-13. Foto Leif 
Andersson.

Kryddspindling Cortinarius percomis. Foto Börje Fagerlind.
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Rävriska Lactarius fulvissimus hittades i fl era bestånd runt Linköping. Foto Börje Fagerlind.

Bestånd 896, Vidingsjö 
Areal: 2,7 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2017 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2016 besöktes inte objektet av oss

Beskrivning: Detta är ett stort talldominerat område med ett höjdområde i mitten. De norra delarna 
och sluttningarna mot väster är påfallande steniga och blockrika.

Tallskogen är förhållandevis likåldrig men ändå rätt gammal. Skogen har inslag av gran, asp och 
vårtbjörk. I de norra delarna, ner mot den breda vandringsleden, som kantar området i norr och väster, 
fi nns stort inslag av ek och hassel. Det fi nns en föryngring av ek, oxel, rönn, gran och asp i beståndet. 
I huvudsak är fältskiktet dominerat av ris och hedmossor. Marken är mest av frisk typ men några 
områden är torrare. Det är alltså inte en örtrik barrskog eller kalkbarrskog. Men trots detta så hittades 
sårläka på något ställe. 

Rödlistade arter: Ekticka Phellinus robustus.

Signalarter: Sårläka Sanicula europaea, strimspindling Cortinarius glaucopus och blomkålssvamp 
Sparassis crispa.
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Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3. Området har värden genom sin ålder och enstaka 
naturvårdsarter bland marksvampar.

Åtgärdet för att bibehålla naturvärdena: Området bör skötas med hyggesfritt skogsbruk.

Tall dominerar bestånd 896. 2017-09-13. Foto Leif Andersson.
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Bestånd 905, Vidingsjö
Areal: 3,6 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2016 Anita Stridvall. Kurt-Anders Johansson, Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2017 Börje Fagerlind, Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning: Detta är ett området utsträckt i nordväst-sydostlig riktning. Topografi skt är det som ett 
tråg med högre liggande områden i sydväst och nordost. 

Större delen av området utgörs av fuktig mark och det är således en barrsumpskog med stort inslag 
av lövträd. Både tall och gran förekommer och bland lövträden märks klibbal, glasbjörk, asp och 
enstaka rönn och ask. Av alla trädslag utom tall fi nns olika åldrar. I buskskiktet märks brakved och 
viden. Fältskiktet domineras på stora områden av slankstarr. Annars är olika ormbunkar, hässlebrodd, 
humleblomster, ängsvädd, älggräs och tussilago frekventa. Floran ger intryck av stor kalkhalt i 
marken. 

Det är gott om granlågor och rotvältor av gran i området. I området fi nns fl era diken. Skogen förefaller 
ganska lindrigt påverkad av dikningen, sannolikt för att den underliggande jorden är lera och marken 
dräneras inte så lätt. I området fi nns fl era stigar och en del spänger.

Rödlistade arter: Liten hornfl iksmossa Lophozia ascendens, kandelabersvamp Artomyces 
pyxidatus, lateritticka Oligoporus lateritius, brandticka Pycnoporellus fulgens, kalkmjölnavling 
Pseudoomphalina kalchbrenneri och bombmurkla Sarcosoma globosum.

Signalarter: Stubbspretmossa Herzogiella seligeri, långfl iksmossa Nowellia curvifolia, blåsippa 
Hepatica nobilis, rödgul trumpetsvamp Cantharellus lutescens, strimspindling Cortinarius glaucopus, 
dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum, svavelriska Lactarius scrobiculatus, Ramaria sp. (en 
obestämd korall fi ngersvamp) och fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus.

Sällsynta arter: Stor blodspindling Cortinarius phoeniceus, tickstiftgömming Ophiostoma 
polyporicola och bitter bollrostnavling Xeromphalina cauticinalis var. cauticinalis.

Naturvärdesbedömning: Klass 1. Detta är ett av de få områdena under inventeringen som måste 
betraktas som en kalkbarrskog. Det gränsar i nordost till det trivialare området 891 och här noterades 
bombmurkla. Denna gränszon (de nedre delarna av 891) bör helt föras till och behandlas som område 
905. Området har också gott om död ved i olika nedbrytningsstadier och fl era rödlistade arter som är 
knutna till den döda veden. Området bör hysa fl er rödlistade marksvampar än de som noterades under 
inventeringen.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Området bör ges formellt skydd och bör lämnas till fri 
utveckling. Leder och spänger kan hållas i skick.
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Parti med mycket lågor i den kalkrika sumpskogen i bestånd 905. 2017-09-13. Foto Leif 
Andersson.

På en del ställen fi nns det gott om ormbunkar i bestånd 905. 2013-09-13. Foto Leif 
Andersson.
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Bestånd 907, Vidingsjö 
Areal: 6,1 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2017 Börje Fagerlind. Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson

2016 besöktes inte objektet av oss

Beskrivning: Detta är ett tämligen stort område med mestadels ganska gammal skog. Terrängen är 
kuperad med en del mindre höjder. Skogen är ganska gles, man skulle karakterisera skogen som luckig 
och den är attraktiv för besökare. I väster kantas området av en väg, i söder av en liten inäga och i 
övrigt av skog. I de nordöstra delarna fi nns fuktiga avsnitt.

Skogen domineras av gran och tall. Lövinslaget är stort med asp, björk, ek och sälg. Det fi nns ett 
ganska stort uppslag av ung rönn, ek, björk samt en del hassel i buskskiktet. Fältskiktet är örtrikt och 
artrikt med arter som skogsklöver, skogsfi bbla och gökärt. 

Det fi nns en del död ved, även ganska grov, av gran.

Flera vandringsleder fi nns i området.

Rödlistade arter: Tårkragskivling Hemistropharia albocrenulata, vid gran, brandticka Pycnoporellus 
fulgens, olivinkremla Russula olivina och mo-taggsvamp Sarcodon squamosus.

Bombmurkla Sarcosoma globosum fi nns på gränsen mot bestånd 891. Foto Börje Fagerlind.
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Signalarter: Stubbspretmossa Herzogiella seligeri, långfl iksmossa Nowellia curvifolia, lömsk 
fl ugsvamp Amanita phalloides (ett mycel), kryddspindling Cortinarius percomis, blånande 
lökspindling Cortinarius purpurascens, fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus och blomkålssvamp 
Sparassis crispa.

Sällsynta arter: Dyriska Lactarius lacunarum, rynkmussling Lentinellus vulpinus, bräkenhätta 
Mycena pterigena och mjölfotskremla Russula farinipes.

Naturvärdesbedömning: Klass 2. Detta är en värdefull örtrik barrskog av ganska hög ålder och fl era 
rödlistade arter. Sammantaget är detta en fi n svampskog med fl era fi na svampfynd.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Detta område bör ges en helt naturvårdsinriktad skötsel. 
Det kan vara möjligt att ta ut yngre träd och röja bort en del yngre träd. Alla gamla träd bör sparas. 
Grövre lågor bör få ligga kvar om de inte ligger över vandringsleder

Skogen är påfallande gles i stora delar av bestånd 907. Det fi nns också ställvis en del grövre 
lågor. 2017-09-13. Foto Leif Andersson.
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Bestånd 910, Vidingsjö
Areal: 0,9 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2017 Börje Fagerlind, Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson

2016 besöktes inte objektet av oss

Beskrivning: Detta är ett litet objekt som kantas av en väg i söder, en gammal inäga mot väster och 
öster och av skog i norr. Terrängen är plan till småkuperad, med en liten svacka i mitten. Bitvis fi nns 
en del block. I området löper en mountain-bike-bana.

Skogen domineras av gran och tall med stort lövinslag av sälg, asp, björk och ek. Fältskiktet kan 
klassas som ristyp med stort örtinslag. I den fuktiga svackan fi nns starr och ormbunkar.

Enstaka lågor av asp och gran fi nns i området.

Rödlistade arter: Persiljespindling Cortinarius sulfurinus.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis, klubbspindling Cortinarius varius och fjälltaggsvamp 
Sarcodon imbricatus.

Sällsynta arter: Stor blodspindling Cortinarius phoeniceus.

Naturvärdesbedöming: Naturvärdesklass 3. Detta motiveras av någon rödlistad art och några 
signalarter hemmahörande i örtrika barrskogar.

Flera vandringsleder och cykelleder fi nns i bestånd 907. 2017-09-13. Foto Leif Andersson.
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Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Området bör ej ingå i trakthyggesbruk, utan skötas med 
kalhyggesfritt brukande där de äldsta träden sparas.

En mountainbike-slinga leder in i blandskogen i bestånd 910. 2017-09-13. Foto Leif 
Andersson.
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Bestånd 912, Vidingsjö
Areal: 1,6 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2017 Börje Fagerlind, Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson

2016 besöktes inte objektet av oss

Beskrivning: Detta är ett varierat bestånd av barrblandskog. En del kan klassas som igenväxande 
inägor, andra delar är granplanterade och i öster fi nns en bergknalle med tall. Asp och björk, mest ung, 
fi nns i vissa delar. Området sluttar svagt åt söder i de fl esta delarna. Fältskiktet är ganska fattigt på 
örter och gräs, marken är i stället dominerad av skogsmossor.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Hasselticka Dichomitus campestris, strimspindling Cortinarius glaucopus, 
klubbspindling Cortinarius varius och Ramaria sp. (en obestämd korallfi ngersvamp).

Sällsynta arter: Trådpipklubba Clavariadelphus junceus och stinkriska Lactarius serifl uus.

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3. Med viss tvekan ges denna klassning på grund av att 
här fi nns en del naturvårdsarter hemmahörande i örtrik barrskog.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Området bör ej ingå i trakthyggesbruk, utan skötas med 
hyggesfritt brukande där de äldsta träden sparas.
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Beståndet i 912 är mycket heterogent. 2017-09-13. Foto Leif Andersson.



110

Bestånd 913, Vidingsjö
Areal: 1,1 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2017 Börje Fagerlind, Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson

2016 besöktes inte objektet av oss

Beskrivning: Detta är ett litet, småkuperat bestånd med ganska tätt och ungt trädskikt. Tall och gran 
dominerar beståndet med inslag av asp, björk och ek. Granen är påfallande olikåldrig. Lövet är mest 
ungt. Fältskiktet är örtrikt men indikerar ej hög kalkrikedom i marken. Bestånd är ganska blockrikt.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Trådpipklubba Clavariadelphus junceus, Russula pallescens (en mycket sällsynt 
kremla) och isabellticka Skeletocutis carneogrisea.

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4. Vissa värden genom fynd av ovanliga arter.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Området bör skötas med kalhyggesfritt skogsbruk.
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Skogen i bestånd 913 är ganska ung. 2017-09-13. Foto Leif Andersson.
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Bestånd 925, Vidingsjö

Areal: 1,2 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet gränsar i alla väderstreck utom i nordost mot skog. En bergklack förekommer, 
i övrigt är det blockig terräng med berghällar. Marken består av morän. Det fi nns inga vattendrag i 
området, men på berget fi nns en liten göl. 

Fältskiktet består av blåbärsris och triviala mossor. Tallar, varav en del är grova, dominerar, men det 
fi nns rikligt med gran och inslag av björk, ek och sälg. I buskskiktet förekommer brakved och enar. 

Området har drabbats av stormfällning, där de stormfällda träden ligger kvar. Hyggesavfall och 
måttligt med lågor förekommer. Stigar genomkorsar området åt alla håll och en eldstad fi nns. 

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Området har bara ett visst naturvärde, naturvärdesklass 4, då inga 
intressanta arter påträff as, men bör skötas varsamt, då det ingår i Vidingsjö friluftsområde och har fl era 
korsande stigar och en eldstad.

Åtgärder för att bevara naturvärden: Vid avverkning bör bara mindre uttag av träd göras, då det 
ingår i Vidingsjö friluftsområde. Tillämpa ett kalhyggesfritt skogsbruk, vilket också bidrar till att öka 
områdets biologiska mångfald. Låt de stormfällda träden ligga kvar för att ytterligare öka denna!
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Bestånd 925. Stig mellan tallar, granar och block. 2014-10-09. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 927, Vidingsjö 
Areal: 5,4 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet omges av skog på alla sidor och är något kuperat. Marken består av blockrik 
morän. Det fi nns rikligt med både större och mindre block och några mindre berg. 

Fältskiktet består av blåbärsris och triviala mossor. Tallen dominerar, men granen är ganska vanlig. 
Där fi nns också en björkdunge, några mindre ekar och rönnar, ett alkärr med fi nt utbildade socklar 
och en fl erstammig sälg. Några av tallarna är av grövre format och praktfulla. Buskskiktet består av 
enstaka hassel och olvon av mindre storlek, samt brakved. 

Där fi nns måttligt med lågor, varav några är stormvälta. Hyggesavfall fi nns i liten utsträckning. Inga 
direkta ingrepp är gjorda. Stigar löper kors och tvärs i området.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis, i mycket liten omfattning.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Området har ett påtagligt till visst naturvärde, naturvärdesklass 3-4, 
på grund av ett alkärr med fi nt utbildade socklar, en fl erstammig sälg, några grova tallar, samt en 
björkdunge och några stormfällda träd. Däremot fi nns bara ett fåtal blåsippor, som enda påträff ade 
naturvårdsart. 

Åtgärder för att bevara naturvärden: Alkärret med de fi nt utbildade socklarna bör bevaras utan 
skogliga åtgärder, liksom den fl erstammiga sälgen, de grova tallarna och björkdungen. Låt lågor och 
stormfällda träd ligga kvar! I övrigt måttligt uttag av virke, då fl era stigar vittnar om, att det ingår 
i Vidingsjö friluftsområde. Tillämpa ett kalhyggesfritt skogsbruk, som även gynnar den biologiska 
mångfalden!
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Bestånd 927. Stig, mossiga stenblock, tallar och granar. 2014-10-09. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 935, Vidingsjö 
Areal: 2,2 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet är omgivet av skog och gränsar i söder till Vidingsjö NR. Det är mycket svagt 
kuperat och är delvis försett med större och mindre block. 

Fältskiktet består av blåbärsris, triviala mossor och harsyra. I en svacka fi nns vitmossa. Äldre tallar, 
varav några mycket grova, dominerar med inslag av gran och en del björkar, samt uppslag av ekar. 
Buskskiktet består av brakved, hassel, granuppslag och videarter. 

En stormfälld gran förekommer och ett antal stubbar. En lucka i skogen med fuktig mark hade mer 
eller mindre tydliga körspår efter avverkning. Bara obetydligt skogsbruk har förekommit. Stigar fi nns i 
objektet.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Området har bara ett visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Inga naturvårds- 
intressanta arter påträff as, men några mycket grova tallar fi nns i området.

Åtgärder för att bevara naturvärden: De gamla, grova tallarna bör får stå kvar och utvecklas fritt. 
Eftersom området, dels gränsar till Vidingsjö NR i söder, dels besöks i rekreationssyfte, vilket stigarna 
vittnar om, bör ett eventuellt skogsbruk ske varsamt.
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Bestånd 935. Lucka i skogen med granar och enstaka tallar i bakgrunden. Foto Kurt-Anders 
Johansson. 
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Bestånd 936, Vidingsjö 

Areal: 3,1 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet är omgivet av skog och är nästan fl ackt. Det består av småblockig 
moränmark. En sänka ligger på sedimentjord.

Skogen är en barrskog, där tallen dominerar och en del av dem är grova. Granar, äldre aspar och 
enstaka ekar ingår också i beståndet. Buskskiktet består av berberis, brakved, ekuppslag och oxbär. 
Ett sumpigt område med hassel och klibbal är mer örtrikt med bl.a. slankstarr och slidstarr. Fältskiktet 
utgörs huvudsakligen av blåbärsris och triviala mossor. 

Mycket stormfällt virke, en rotvälta och hyggesavfall fi nns, vilket visar att det delvis röjts efter 
stormfällningen. Diken förekommer. Stigar fi nns i området.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Området är bara fragmentariskt en kalkbarrskog med bl.a. slankstarr i ett 
sumpigt område. Det har ett visst naturvärde, naturvärdesklass 4, då dessutom några äldre tallar och 
aspar förekommer, men inga naturvårdsintressanta arter påträff as. 

Åtgärder för att bevara naturvärden: Bevara gamla aspar och tallar och skydda det sumpiga 
området, som är mera örtrikt! Låt de stormfällda lågorna vara kvar, då de bidrar till den biologiska 
mångfalden! Vid avverkning bör ett kalhyggesfritt skogsbruk tillämpas, då stigarna i området tyder på, 
att det ingår i Vidingsjö friluftsområde. 
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Bestånd 936. Granar och lite undervegetation. Foto Kurt-Anders Johansson. 
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Bestånd 945, Vidingsjö 
Areal: 1,6 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: I norr och nordväst gränsar objektet till bebyggelse och grönområde. I övriga 
väderstreck fi nns skog. Området är svagt kuperat. Marken består av morän. I västra delen förekommer 
en del stenblock, men få i övriga delar. 

Fältskiktet består huvudsakligen av blåbärsris och mossor. Tallen dominerar stort med ett nästan 
rent bestånd yngre tallskog i öster, sedan följer gran och i väster åter tall. Björk, ekuppslag och sälg 
förekommer. Tallöverståndare fi nns.  Buskskiktet består av brakved, druvfl äder, hassel och smårönnar. 

Upplag av död ved av björk och sälg fi nns. Fåtaliga stubbar och stormfällda träd förekommer. Vildsvin 
har bökat här och var. I övrigt är området orört, men några mindre stigar fi nns.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Området har bara ett visst naturvärde, naturvärdesklass 4, på grund av 
avsaknaden av naturvårdsintressanta arter. Däremot motiveras naturvärdet av tallöverståndare, 
stormfällda träd och upplag av död ved av björk och sälg, som ökar den biologiska mångfalden.

Åtgärder för att bevara naturvärden: Spara tallöverståndare och hassel! Låt stormfällda träd och 
upplag av död ved ligga kvar! Dessa åtgärder ökar den biologiska mångfalden i området. Bara mindre 
uttag av timmer bör göras, då det gränsar till bebyggelse och ingår i Vidingsjö friluftsområde. 
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Bestånd 949, Vidingsjö 
Areal: 2,7 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet är omgivet av skog. I söder gränsar det till Vidingsjö NR. Området är kuperat 
med mossklädda block i en sluttning i norr med berg ovanför och lodytor. Marken består av blockrik 
morän. Ett jätteblock och rikligt med mindre block och stenar fi nns. 

Fältskiktet består av blåbärsris och mossor. Tallen dominerar med stort inslag av gran och en del 
björk. Få något grövre träd förekommer. Ekuppslag fi nns lite här och där. Ett litet område är av 
sumpskogskaraktär. Få, om några, buskar förekommer, men uppslag av lövträd fi nns. 

Ganska många lågor ligger kors och tvärs. En del hyggesavfall fi nns. En stig löper genom området.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Objektet har bara ett visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Ganska 
många lågor och det lilla området av sumpskogskaraktär motiverar naturvärdet. Däremot fi nns inga 
naturvårdsintressanta arter.

Åtgärder för att bevara naturvärden: Låt de många lågorna ligga kvar! De bidrar till den biologiska 
mångfalden. Ett kalhyggesfritt skogsbruk bör tillämpas vid avverkning, då det ingår i Vidingsjö 
friluftsområde. Detta ökar också den biologiska mångfalden.

Bestånd 949. Blockrik sluttning med gran. Foto Kurt-Anders Johansson. 
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Bestånd 950, Vidingsjö 
Areal: 3,4 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet omges av skog på alla sidor och gränsar i söder till Vidingsjö NR. Området är 
lätt kuperat och marken består av morän. Få block förekommer. 

Fältskiktet består av blåbärsris och mossor. Tallen dominerar, men granar är också vanliga. Däremot 
fi nns bara ett fåtal björkar. Några grova tallar med fi na kronor förekommer. Buskskikt saknas, men 
ekuppslag fi nns, liksom rikligt med granuppslag i ett par områden. 

Flera stormfällda träd förekommer. Vildsvinsbök syns på fl era ställen. Flera stigar löper genom 
området.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Objektet har bara ett visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Några grova 
tallar och fl era stormfällda träd fi nns, vilka senare bidrar till den biologiska mångfalden, men några 
naturvårdsintressanta arter påträff as inte.

Åtgärder för att bevara naturvärden: Spara de grova tallarna och de stormfällda träden! Ett 
kalhyggesfritt skogsbruk bör tillämpas, då området, dels ingår i ett friluftsområde, vilket stigarna 
vittnar om, dels gränsar till Vidingsjö NR.



123

Bestånd 950. Barrblandskog med stig. Foto Kurt-Anders Johansson.
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Bestånd 952, Vidingsjö 
Areal: 3,6 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet består av cirka 95 årig äldre barrskog med främst tall och mindre gran och 
några enstaka alar, björkar och rönnar. 

Fältskiktet består mest av ris men är i vissa delar av lågört-typ och här hittades bland annat ängsvädd, 
skogssallat, ängsvädd, slankstarr, svinrot och rikliga bestånd av den rödlistade knäroten. Buskskiktet 
består endast av björk, asp och asksly. 

I beståndet fi nns stormskador och det fi nns körskador och objektet är dessutom dikat. Död ved fi nns 
i form av främst torrakor, högstubbar och lågor. På död ved noterades en intressant vedsvampfl ora 
och mossfl ora och här påträff ades bland annat långfl iksmossa, isabellticka och de rödlistade arterna 
rosetticka och vågticka på granlågor i objektet.

Rödlistade arter: Knärot Goodyera repens, vågticka Spongiporus undosus och rosetticka Oligoporus 
fl oriforme.

Signalarter: Långfl iksmossa Nowellia curvifolia och vågig sidenmossa Plagiothecium undulatus.

Sällsynta arter: Pepparspindling Cortinarius causticus och isabellticka Skeletocutis carneogrisea.

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde, naturvärdesklass 2. Beståndet är delvis en örtrik barrskog, 
men ingen kalkbarrskog. Marksvampfl oran är intressant och här blev bland annat pepparspindling, 
rosa vaxskivling och stinkmussling funna och även vedsvampfl oran i området är av hög klass med 
ovan nämnda arter. Kärlväxtfl oran är även den av hög klass och sällsynta arter som slankstarr, svinrot 
och den rödlistade knäroten bör man vara varasamma med.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Hela objektet bör undantas skogliga åtgärder och död 
ved bör få öka i området. Genom att lämnas till fri utveckling kan marksvampsfl ora och den redan 
högklassiga vedsvampfl oran som redan fi nns, utvecklas vidare.
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Bestånd 955, Vidingsjö
Areal: 2,9 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet består av 110-årig talldominerad skog med inslag av gran samt enstaka al, asp 
och björk på delvis försumpad mark. Objektet ligger på sediment i en sänka. Kärlväxtfl oran är frisk till 
fuktig och av örtrik lågörtstyp bland påträff ade kärlväxter påträff ades bland annat lundstarr, slankstarr, 
skogssallat och ängsvädd. Det påträff as några få grova aspar och buskskiktet består av hassel, svarta 
vinbär och ask sly. 

Död ved i form av torrakor och ett mindre antal lågor. En stor stormskada påträff as i beståndet liksom 
körskador. 

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Svarta vinbär Ribes nigrum, svavelriska Lactarius scrobiculatus.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Något mindre område är 
örtrik barrskog, men objektet är ingen kalkbarrskog. Marksvampfl oran i området är intressant och 
svavelriska som är en signalart blev funnen. Vedsvampfl oran är ännu så länge av tämligen trivial typ 
och inga speciella arter blev påträff ade.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Beståndet bör undantas från skogliga åtgärder och där 
andelen död ved bör få öka, samt att både marksvampfl oran och vedsvampfl oran kommer att gynnas 
och bli värdefull.
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Bestånd 980, Vidingsjö 
Areal: 7 ha

Inventerare: 2014 och 2015 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

2016 (våren) Anita Stridvall, Börje Fagerlind, Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran Carlsson

2017 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Beskrivning: Denna fi na sluttningsskog ligger nära bebyggelse i nordost, men är i övrigt omgiven av 
skog utom mellan objektet och bebyggelsen, där det är en f d åker. Skogen sluttar alltså mot nordost, 
men den övre delen är en platå. Det fi nns mycket sten och block både i sluttningen och på platån. Man 
kan närmast kalla det ett blockhav. En jättegryta fi nns också. 

Denna fi na, blockrika sluttning med sin platå täcks av äldre, grova granar och tallar, samt inslag av 
aspar, björkar och ekar. Större ekar fi nns längs den öppna marken. Spridda i beståndet har ett fl ertal 
rödlistade-, signal- och sällsynta arter påträff ats. I skogsbrynet i nordost fi nns ett antal stora ekar, som 
är framhuggna sedan 2016. I övrigt är det riklig förekomst av död ved som stormfällda träd, stubbar, 
hyggesavfall och mycket gamla, murkna lågor.

Fältskiktet är örtrikt i några områden i den nedre delen av sluttningen, i övrigt är det mest blåbärsris 
och mossor. Buskskiktet består i sydost av hassel, men även druvfl äder, hallon, måbär och svarta 
vinbär förekommer. 

Riklig förekomst av död ved som stormfällda träd, stubbar, hyggesavfall, mycket gamla murkna 
lågor, en högstubbe och en fallen sälg. Vildsvinsbök fi nns på fl era ställen. Breda stigar löper nedanför 
sluttningen och uppe på platån, vilket tyder på att det närliggande bostadsområdet har skogen som 
strövområde. Inget direkt skogsbruk har bedrivits. Sedan besöket 2016 har ekarna i skogsbrynet i öster 
tagits fram.

Rödlistade arter: Bombmurkla Sarcosoma globosum, gyllensopp Aureoboletus gentilis, 
kandelabersvamp Artomyces pyxidata, kungsspindling Cortinarius elegantior, persiljespindling 
Cortinarius sulfurinus, puderspindling Cortinarius aureopulverulentus, stor aspticka Phellinus 
populicola och tallticka Phellinus pini.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis förekommer på fl era ställen. Fjälltaggsvamp Sarcodon 
imbricatus, kryddspindling Cortinarius percomis, strimspindling Cortinarius glaucopus och trådticka 
Climacocystis borealis. 

Sällsynta arter: Ekspindling Cortinarius balteatocumatilis och vitbrun vaxskivling Hygrophorus 
persoonii.

Naturvärdesbedömning: Området har mycket högt naturvärde, naturvärdesklass 1. Det är en örtrik 
barrskog i sluttningen, i nordost. Den rika förekomsten där av rödlistade-, signal- och sällsynta arter 
motiverar detta. Åtta rödlistade svampar har påträff ats efter bara 3 (4) års inventering. Av dessa är 
bombmurklan, en fridlyst, sårbar art, särskilt hänsynskrävande och måste skyddas. Därtill har fem 
signalarter, samt två sällsynta arter hittats. Till detta kan läggas, att området är tätortsnära med fl era 
rekreationsstigar och möjlighet till svamp- och bärplockning. Området är dessutom en del av Vidingsjö 
friluftsområde.

Åtgärder för att bevara naturvärden: Hela området måste lämnas för fri utveckling. Stigar ska 
hållas öppna. Inga skogliga åtgärder bör bedrivas i någon del av objektet förutom den friläggning av 
ekar i skogsbrynet i öster, som var klar vid vårt besök där våren 2016.
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Bestånd 980. Blockrik sluttning med granar. Foto Kurt-Anders Johansson. 

Bestånd 980. Område med tallar, granar, hassel och en stig. Foto Kurt-Anders Johansson. 



128

Gyllensopp Aureoboletus gentilis. Foto Anita Stridvall.

Persiljespindling Cortinarius sulfurinus. Foto Anita Stridvall.
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Bombmurkla Sarcosoma globosum. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 986, Vidingsjö
Areal: 1,3 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet består av cirka 110 årig grov och något gles tallskog med inslag av enstaka 
ekar och björkar. Buskskiktet består av björk, ek och hassel. En stormskada och även körskador 
påträff as i området. Marken är frisk till fuktig. Här fi nns ett alkärr med sockelalar som är dikat. 
Kärlväxtfl oran är av fuktig ört-typ och här påträff ar man bland annat slankstarr, rankstarr, ängsvädd, 
svinrot men även den sällsynta långsvingeln. Mossfl oran är av ganska trivialt slag, men blåmossa kan 
nämnas. 

Beståndet är vedrikt och död ved för kommer i form av högstubbar och lågor och på lövved påträff as 
bland annat signalarten kantarellmussling och på en tallstam observerades den rödlistade talltickan. 
Det går en motionsslinga genom objektet.

Rödlistade arter: Tallticka Phellinus pini.

Signalarter: Blåmossa Leucobryum glaucum, rödgul trumpetsvamp Cantharellus lutescens, 
svavelriska Lactarius scrobiculatus, kantarellmussling Plicaturopsis crispa, Ramaria fl avescens (en 
korallfi ngersvamp) och Ramaria safraniolens (en korallfi ngersvamp).

Sällsynta arter: Långsvingel Schedonorus giganteus.

Naturvårdsbedömning: Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Beståndet är delvis av örtrik 
typ, men är ingen kalkbarrskog. Marksvampsfl oran är av hög klass och bland annat blev rödgul 
trumpetsvamp, svavelriska påträff ade men även två stycken olika signalarter av korallfi ngersvampar, 
nämligen Ramaria fl avescens och Ramaria safraniolens.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Hela objektet bör undantas från skogliga åtgärder och död 
ved bör få öka i objektet. Både marksvampsfl ora och vedsvampfl oran är av hög klass och området har 
stora möjligheter att utvecklas vidare till ännu rikare svampfl ora.

Bestånd 988, Vidingsjö
Areal: 9 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Rolf-Göran Carlsson

2015 och 2017 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Beskrivning: Beståndet avgränsas i sydväst av en väg, i övrigt av skogar. Det innehåller både 
sluttande och planare områden. I den norra till nordvästra delen fi nns i objektet ett berg, som inte är 
med i uppdraget. Marken i objektet består av morän och området är mer eller mindre blockigt. 

Fältskiktet består främst av gräs, mossor och ris. I den västra delen fi nns ett fuktigt område med 
älggräs, humleblomster och tågarter. Även slankstarr och ängsvädd fi nns. I den södra delen är det en 
fi n sluttning med blåbärs- och lingonris samt mossor. Där påträff ades ett antal naturvårdsintressanta 
svampar. I området växer mest tallar av olika ålder, varav fl era grova, olikåldriga granar, samt här 
och var mindre ekar, en del asp och björk. En grov gran med styltrötter fi nns. Buskskiktet består av 
druvfl äder, ekuppslag, hallon, hassel, rönnsly och smågranar. 
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Det fi nns måttligt med lågor, även några gamla, samt stubbar. Vildsvinsbök och en körväg är ingrepp i 
området. Visst skogsbruk har bedrivits.

Rödlistade arter: Kandelabersvamp Artomyces pyxidatus, kungsspindling Cortinarius elegantior och 
persiljespindling Cortinarius sulfurinus.

Signalarter: Fjälltaggsvamp Sarcodon imbricatus, dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum, 
gul fi ngersvamp Ramaria fl avescens (en gul korallfi ngersvamp), Ramaria fl ava s.l. (en gul 
korallfi ngersvamp), strimspindling Cortinarius glaucopus, svartvit taggsvamp Phellodon connatus och 
svavelriska Lactarius scrobiculatus, 

Sällsynta arter: Barrklubbsvamp Clavariadelphus ligula.

Naturvärdesbedömning: Området är en örtrik barrskog och särskilt intressant är sluttningen i den 
mellersta södra delen och söderut, som har högt naturvärde, naturvärdesklass 2. Bland svamparna 
har tre rödlistade- sju signal- och en sällsynt art påträff ats i sluttningen efter bara tre besök. Övriga 
delar har ett påtagligt till visst naturvärde, naturvärdesklass 3-4. Skogen har dessutom stort värde som 
rekreations- och friluftsskog.

Åtgärder för att bevara naturvärden: Sluttningen i söder måste skyddas från all avverkning. Om 
övriga delar av skogen ska brukas måste ett kalhyggesfritt skogsbruk tillämpas, då området även har 
högt värde som rekreations- och friluftsskog. 

Bestånd 988. Högvuxet tallbestånd. 2014-10-10. Foto Kurt-Anders Johansson.
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Bestånd 989, Vidingsjö
Areal: 3.0 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fast

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Området gränsar till Vidingsjö naturreservat och objekt 986. Beståndet ligger i en sänka 
med sedimentjordar,

Området är en cirka 95-årig något försumpad blandskog med gran, tall, björk och klibbal. Fältskiktet 
är av fuktig örtrik typ. I området fi nns ett alkärr, genom vilket det går ett dike. Alkärret har en mycket 
värdefull mossfl ora, här påträff as både grön sköldmossa, stubbspretmossa och långfl iksmossa, bland 
kärlväxter kan nämnas skärmstarr och rankstarr Kärret är vedrikt och alarna har socklar. 

Det fi nns både stormskador och en körväg går även igenom beståndet. Det går en motionsslinga 
genom objektet. Det fi nns gott död ved, torrarkor, och lågor i alla nedbrytningsstadier. 

Rödlistade arter: Tallticka Phellinus pini.

Signalarter: Grön sköldmossa Buxbaumia viridis, stubbspretmossa Herzogiella seligeri, 
långfl iksmossa Nowellia curvifolia, svavelriska Lactarius scrobiculatus.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Påtagliga naturvärden, naturvärdesklass 3. Beståndet är delvis örtrik 
barrskog, men ingen kalkbarrskog. Både vedsvampfl oran och marksvampfl oran är av tämligen trivialt 
slag, dock påträff ades en tallstam med tallticka på.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Hela objektet bör undantas från skogsbruk och få fri 
utveckling. Dikningen i alkärret bör fyllas igen. Död ved bör få öka i området för öka den redan 
mycket värdefulla mossfl oran ytterligare. Vedsvampfl oran skulle också kunna öka i värde. Objektet 
ingår i ett tätortsnära område med mycket höga sociala värden och där den goda tillgängligheten bör 
bevaras.
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Bestånd 990, Vidingsjö
Areal: 0,7 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet består av en cirka-100 årig tallskog med inslag av gran och enstaka björk 
och beståndet är något försumpat. Buskskikt saknas. Beståndet ligger på sedimentjord och ligger i en 
sänka. Fältskiktet innehåller en del örter men är annars huvudsakligen av ristyp. 

Rikligt med död ved i form av högstubbar och lågor i alla nedbrytnings stadier förekommer i objektet. 
Beståndet har stormskador och det fi nns körskador samt även ett dike. Av vedsvampar påträff ades 
en del vanliga arter som knölticka Antrodia serialis, klibbticka Fomitopsis pinicola och violticka 
Trichaptum abietinum. 

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Vissa naturvärden, naturvärdesklass 4. Beståndet är ingen örtrik barrskog 
eller kalkbarrskog. Marksvampsfl ora och vedsvampfl oran Innehåller mest triviala arter.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Beståndet bör undan tas från skogliga åtgärder och 
sammanslås med objekt 989. Både vedsvampfl oran och marksvampsfl oran kommer att bli värdefullare 
i området om området lämnas utan skogliga åtgärder. Beståndet ingår i ett tätortsnära område med 
mycket höga sociala värden. Tillgängligheten bör underlättas.
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Bestånd 991, Vidingsjö
Areal: 1,4 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Hela objektet är omgivet av skog. Det är kuperat och marken består av morän. Block i 
olika storlekar fi nns i hela området. 

Fältskiktet består av triviala mossor. Skogen domineras av tallar, men det fi nns ett rikligt inslag av 
granar. Några grova, gamla tallar växer längs stigen, som går i öst-västlig riktning. Ett fåtal lövträd 
fi nns som björk och klibbal. Buskskiktet är svagt utvecklat och består av enstaka enar och eksly. 

Ett 10-tal stormfällda träd ligger i en bråte. Ett område i söder närmast ett dike är något försumpat. 
En stig av det bredare slaget löper genom området. Sociala anordningar fi nns i form av en bänk, en 
papperskorg, en grill och en grillåda med ved och tidningar. Ytterligare en eldstad fi nns i en annan del 
av objektet.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Beståndet, som är en trivial barrskog, har bara ett visst naturvärde, 
naturvärdesklass 4, då inga naturvårdsintressanta arter hittas. De gamla tallarna och de stormfällda 
granarna bidrar till den biologiska mångfalden. Dessutom är det ett till synes välbesökt område med 
tanke på de sociala anordningar, som fi nns.

Åtgärder för att bevara naturvärden: Låt bråten med de stormfällda granarna ligga kvar, då de 
bidrar till den biologiska mångfalden! Spara även de gamla tallarna! Ingen kalhuggning, utan helst 
fri utveckling, eftersom det är ett friluftsområde och dessutom gränsar till Vidingsjö NR. Men om 
skogsbruk ska bedrivas måste ett varsamt eller ett kalhyggesfritt skogsbruk tillämpas. 

Bestånd 991. Område med block, tallar, eksly och granar i bakgrunden. Foto Kurt-Anders Johansson. 
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Bestånd 991. Område med block, tallar, eksly och granar i bakgrunden. Foto Kurt-Anders 
Johansson. 
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Bestånd 998, Vidingsjö
Areal: 3,5 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

2016 (våren) Anita Stridvall, Börje Fagerlind, Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran Carlsson

2017 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Beskrivning: Beståndet gränsar mot betesmark i öster, yngre skog i väster, inägor i söder och norr. 
Längs den öppna marken är det helt plant. Längst ner i söder fi nns bergsområden med stenblock. 
Marken består i huvudsak av morän, men längs inägan är det varvig lera. I söder fi nns en liten 
våtmark. 

Fältskiktet består huvudsakligen av blåbärsris och mossor, men det är mera örtrikt längs inägan. I den 
södra delen dominerar granen, sedan följer blandskog. I det smala området växer stora ekar med inslag 
av grova aspar och fl era grova tallar. Även sälg förekommer. Buskskiktet består av rikligt med hassel. 
Dessutom fi nns druvfl äder och måbär. 

Enstaka lågor och stubbar förekommer, samt något hyggesavfall. Visst skogsbruk har förekommit 
genom utplock. Vildsvinsbök fi nns. Stig löper genom den smala, norra delen av området och fortsätter 
mot sydost och sydväst.

Rödlistade arter: Bombmurkla Sarcosoma globosum. 

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis (sporadiskt), grönvit nattviol Platanthera chlorantha och 
fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Beståndet är en ganska trivial barrskog med inslag av lövträd, men under 
besöket i området våren 2016 påträff ades sammanlagt 10 fruktkroppar av bombmurkla på två olika 
lokaler. Detta gör att lokalerna, där bombmurklan växer, har ett mycket högt till högt naturvärde, 
naturvärdesklass 1 till 2. Även tre signalarter fi nns. Dessutom ingår objektet i ett friluftsområde.

Åtgärder för att bevara naturvärden: För att bevara naturvärdena bör Ingen kalhuggning ske, 
möjligen ett kalhyggesfritt skogsbruk utom i de delar av objektet, där bombmurklan växer. Där ska 
inga skogliga åtgärder överhuvudtaget förekomma. Lokalerna, där bombmurklan växer, måste skyddas 
från all avverkning, då denna art är både fridlyst och sårbar. I fl era väderstreck gränsar området till 
öppen mark. Ta fram de grova asparna, ekarna och tallarna i skogsbrynen!
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Bestånd 998. Område med grova tallar, asp och en stig. Foto Kurt-Anders Johansson. 
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Bestånd 1000, Vidingsjö (eller Ullstämma)
Areal: 3,7 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet gränsar i väster och nordväst mot våtmark, i övrigt mot skog. Marken är 
plan och består av morän med rikare inslag. I området fi nns bara enstaka block. Ett dike och den 
konstgjorda sjön är de förekommande vattendragen. 

Fältskiktet består av mossor, olika ris och barrmattor. Blåsippa förekommer fragmentariskt. Skogen är 
en gles, trivial tall- och granskog med träd av olika ålder. Enstaka lövträd som asp, björk och klibbal 
förekommer. Buskskiktet består av en del hassel och hallon och i en lucka i skogen växer druvfl äder. 

Hyggesavfall efter en stormfällning ligger kvar, men virket är borttaget. I övrigt fi nns enstaka murkna 
lågor. Visst skogsbruk har förekommit. En del vildsvinsbök syns. Vandringsled går genom området, 
men inga sociala anordningar fi nns.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis, fragmentariskt.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Beståndet är en trivial barrskog. Det har ett visst naturvärde, 
naturvärdesklass 4, då det fragmentariskt fi nns små örtrikare partier med blåsippa och hassel. Det 
tillhör dessutom Vidingsjö friluftsområde, då vandringsled löper genom området.

Åtgärder för att bevara naturvärden: Ingen kalhuggning bör ske på grund av att det ingår i ett 
friluftsområde, utan tillämpa ett kalhyggesfritt skogsbruk. Låt de murkna lågorna ligga kvar för att öka 
den biologiska mångfalden!
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Bestånd 1000. Område med en lucka i skogen omgiven av tallar och granar. 2014-10-10. 
Foto Kurt-Anders Johansson. 
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Bestånd 1106, Vidingsjö
Areal: 2,2 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet omges av en sjö i söder, en vandringsled i öster och i övrigt skog. Området 
är lätt kuperat. Marken består av morän med fragmentariskt rikare inslag. På några ställen är det 
blockrikt. 

Fältskiktet varierar från partier med triviala mossor och blåbärsris till rikare småområden med 
blåsippa. I den östra delen fi nns en röjd, betad ekhage, som vetter mot sjön, med inslag av asp, björk, 
gran och tall. I väster växer en mindre tall- och granskog med inslag av björk. Några grova tallar 
fi nns i det västra området. Buskskiktet består till stora delar av hassel i både öster och väster, medan 
skogstry förekommer i öster. Dessutom fi nns apel och måbär. 

Ett stormfällt lövträd och några äldre lågor hittas. Vildsvinsbök förekommer. Grind fi nns för att 
komma in i området.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis, fragmentariskt.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Beståndet är en ekhage i öster och en barrskog i väster. Den betade, röjda 
ekhagen har ett påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3, medan barrskogen i väster har ett visst 
naturvärde, naturvärdesklass 4. Endast en signalart påträff as. Några grova tallar förekommer. I objektet 
fi nns i övrigt ett stormfällt träd och några äldre lågor, som bidrar till den biologiska mångfalden.

Åtgärder för att bevara naturvärden: Fortsatt bete av den röjda ekhagen! De grova tallarna i 
barrskogen bör bevaras liksom hasselbestånden. Låt stormfällt träd och äldre lågor ligga kvar! 
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Bestånd 1106. Område med ekar, björkar och block, samt tallar i en sluttning. Foto Kurt-
Anders Johansson. 
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Bestånd 1107, Vidingsjö
Areal: 3,9 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet är helt omgivet av skog. Det är ett omväxlande område med sluttningar, dels 
kuperat, dels plant med en platå. Marken består av morän. Det är blockigt i större delen av området, 
både i sluttningar och i planare områden. Vid gränsen mot Vidingsjöskogens NR i väster fi nns ett brett 
dike, liksom mot objekt 991 i norr. Dessutom fi nns det en fuktig sänka i norr, som är lite örtrikare. 

Fältskiktet består av blåbärsris och triviala mossor, men är i mindre områden örtrikare. Tallen är det 
klart dominerande trädslaget, men områden med tall respektive gran växlar. I söder och öster fi nns 
ungskog, i övrigt äldre tallar, varav en del är grova, och granar. Granar fi nns framför allt i den västra 
delen. Lövträden, björk och ek, växer spritt i området. Buskskiktet består av hassel i luckor. 

Vidare fi nns en stormfälld gran, en allåga, ett antal granlågor, en barklös, stående tall, ett antal stubbar 
och hyggesavfall. Vildsvinsbök förekommer. Ingrepp är de breda dikena i öster och norr, samt ett antal 
stigar.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Området är en trivial barrskog, men har ett visst naturvärde, 
naturvärdesklass 4, trots att inga naturvårdsintressanta arter fi nns. Här växer några grova tallar 
och det förekommer gott om lågor av olika slag och annan ved. Det ingår dessutom i Vidingsjös 
friluftsområde, vilket framgår tydligt av, att området genomkorsas av ett antal stigar.

Åtgärder för att bevara naturvärden: Bevara de grova tallarna och hasselbestånden och låt den 
döda veden vara kvar! Inga kalhyggen, utan ett kalhyggesfritt skogsbruk bör tillämpas, då det ingår i 
Vidingsjö friluftsområde och dessutom gränsar till Vidingsjö NR i väster. Det breda diket i gränsen till 
naturreservatet bör kanske läggas igen för att skydda utvecklingen i reservatet.
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Bestånd 1107. Äldre granskog med stig. Foto Kurt-Anders Johansson. 
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Bestånd 1109, Vidingsjö
Areal: (3,9 ha), 0,8 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2016 eller 2017.

Beskrivning: Området är beläget mellan skidbacken och Vidingsjö naturreservat. Området sluttar 
svagt i SV hörnet och ligger på storblockig morän och i visssa delar fi nns källpåverkan.

Området består av cirka 80-årig talldominerad skog med inslag av gran och enstaka björkar, ekar och 
grova aspar, dessutom påträff as någon ihålig asp. Här fi nns också ett mindre bestånd av ung parklind. 
Buskskiktet består av druvfl äder, parklind, hassel och rönn. Fältskiktet är mest av ristyp men i vissa 
delar fi nns lågört-typ med fynd som blåsippa och vispstarr. I källpåverkade delar påträff as bland annat 
slankstarr och svinrot och området gränsar även till ett alkärr som fi nns mot reservatet., 

Död ved fi nns i form av någon högstubbe, fåtaliga lågor och tidigare uppkapade lågor (som dock 
ligger kvar som död ved i objektet). En stig går i genom objektet.  

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Ramaria safraniolens (en koralltaggsvamp).

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvårds bedömning: Vissa naturvärden, naturvärdesklass 4. Beståndet är ingen örtrik barrskog 
eller kalkbarrskog. Marksvampfl oran och vedsvampfl oran innehåller mest triviala arter, dock 
påträff ade några exemplar av en korallfi ngersvamp, nämligen Ramaria safraniolens, som är en 
signalart.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Området ingår i ett tätortsnära område med höga sociala 
värden. Hela objektet bör undantas från skogsbruk och i stället införlivas i det angränsande Vidingsjö 
naturreservat. Död ved bör få öka i området för att förstärka vedsvampfl oran. Stigar bör underhållas så 
att den goda tillgängligheten bevaras.
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Bestånd 1069, Ullstämma
Areal: 3,7 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2017 Börje Fagerlind, Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson

2016 besöktes inte objektet av oss

Beskrivning: Beståndet utgörs av en brant mot en åker i nordöst. Mot nordväst gränsar beståndet 
till bestånd 1070, i sydöst och mot sydväst fi nns lövrika yngre skogar. Uppe på platån är markerna 
magrare och närmast av ristyp. Berg i dagen och block, även riktigt grova, fi nns i branterna och 
ovanför branten. En stig leder från de nedre delarna upp på platån.

Trädskiktet domineras av gran med inslag av björk och ek. Granen fi nns i olika åldrar. I de övre 
delarna tillkommer en hel del tall och här fi nns också rönn och asp. Hassel dominerar buskskiktet. De 
nedre delarna har ett fältskikt av örttyp.

Det fi nns en hel del död ved, främst av gran.

Rödlistade arter: Kornknutsmossa Odontoschisma denudatum, kandelabersvamp Artomyces 
pyxidatus, porslinsblå spindling Cortinarius cumatilis, granrotspindling Cortinarius fraudulosus 
och grå vedslidskivling Volvariella caesiotincta. Detta är troligen femte fyndet i landet av grå 
vedslidskivling och det första i Östergötland.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis, skogslind Tilia cordata, fällmossa Antitrichia curtipendula, 
platt fjädermossa Neckera complanata, rävticka Inonotus rheades, barkticka Oxyporus corticola, 
trådticka Climacocystis borealis, strimspindling Cortinarius glaucopus, klubbspindling Cortinarius 
varius, kryddspindling Cortinarius percomis och fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatum.

Sällsynta arter: Hinnskivling Bolbitius reticulatus, prickspindling Cortinarius papulosus och bitter 
bollrostnavling Xeromphalina cauticinalis var. cauticinalis.

Naturvärdesbedömning: De nedre delarna bedöms ha högt naturvärde, naturvärdesklass 2 medan de 
övre delarna med yngre skog och magrare marker bedöms ha naturvärdesklass 3.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: De nedre delarna bör lämnas till fri utveckling. De övre 
delarna bör skötas med kalhyggesfritt skogsbruk, där de äldsta träden alltid lämnas så att ett mognare 
trädskikt erhålls. Stigar bör hållas fria från nedfallna träd.
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De nedre delarna av bestånd 1069 är lika örtrika och frodiga som övriga bestånd nedanför 
sluttningen. 2017-09-14. Foto Leif Andersson.

Skogen är magrare, men ställvis mycket mera rik på block ovanför sluttningen. 2017-09-14. 
Foto Leif Andersson.
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Grå vedslidskivling Volvariella caesiotincta påträff ades i bestånd 1069. Foto Börje Fagerlind.
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Porslinsblå spindling Cortinarius cumatilis. Foto Börje Fagerlind.
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Bestånd 1070, Ullstämma
Areal: 3,1 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2017 Börje Fagerlind, Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson

2016 besöktes inte objektet

Beskrivning: Detta är ytterligare ett av bestånden som ligger i sluttning mot åkermark i nordöst. Det 
är ett ganska stort bestånd. I nordväst gränsar beståndet till bestånd 1071 och i sydöst mot 1069. I 
sydväst, uppe på höjderna fi nns stora skogar med lövrik, ung skog på magrare mark. 

Beståndet är en ängsgranskog med ganska gamla granar i de nedre delarna och med gott om björk och 
asp. Längst ner fi nns en del ganska grova ekar. Hassel dominerar buskskiktet.

Fältskiktet i de nedre delarna är av örttyp. I de övre delarna är skogen magrare och mer av ristyp.

Rödlistade arter: Kandelabersvamp Artomyces pyxidatus, barrviolspindling Cortinarius harcynicus, 
kungsspindling Cortinarius elegantior, persiljespindling Cortinarius sulfurinus, olivinkremla Russula 
olivina och silkesslidskivling Volvariella bombycina.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis, skogslind Tilia cordata, trolldruva Actaea spicata, fällmossa 
Antitrichia curtipendula, strimspindling Cortinarius glaucopus, kryddspindling Cortinarius percomis, 
klubbspindling Cortinarius varius, kantspindling Cortinarius variecolor och igelkottsröksvamp 
Lycoperdon echinatum.

Sällsynta arter: Silverspindling Cortinarius urbicus och slemsopp Suillus fl avidus.

Naturvärdesbedömning: De nedre delarna bedöms ha högt naturvärde, naturvärdesklass 2 medan de 
övre delarna med yngre skog och magrare marker bedöms ha naturvärdesklass 3.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: De nedre delarna bör lämnas till fri utveckling. De övre 
delarna bör skötas med skogsbruk utan kalhuggning.
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Skogen nedanför branten har ett fältskikt av örttyp, men vårblommorna är sedan länge borta. 
2017-09-14. Foto Leif Andersson.

Bestånd 1070. Kandelabersvamp Artomyces pyxidatus fi nns i fl era bestånd nedanför eller i 
bergbranten. Foto Börje Fagerlind.
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Bestånd 1071, Ullstämma
Areal: 0.9 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth 

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2017 Börje Fagerlind, Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson

2016 besöktes inte objektet av oss

Beskrivning: Detta bestånd ligger i en sluttning mot åkermarker i nordöst. I nordväst gränsar området 
mot bestånd 1074 och i sydöst gränsar området mot bestånd 1070. Ovanför branten, mot sydväst, 
vidtar yngre blandskogar på magrare mark.

Även detta område är rikt på löv. Det är främst, asp, klibbal och björk. I sydöst fi nns en 
klibbalsumpskog med ganska grova träd. Annars är det gran som dominerar, överallt med gott om 
hassel i buskskiktet. Fältskiktet vittnar om god näringsrikedom med mycket örter och ormbunkar.

Det fi nns en hel del död ved, främst av gran och klibbal.

Rödlistade arter: Puderspindling Cortinarius aureopulverulentus och kungsspindling Cortinarius 
elegantior.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis, Skogslind Tilia cordata, trolldruva Actaea spicata, gullpudra 
Chrysosplenium alternifolium, stubbspretmossa Herzogiella seligeri, gammelgranslav Lecanactis 
abietina, strimspindling Cortinarius glaucopus, kantspindling Cortinarius variecolor, klubbspindling 
Cortinarius varius och diskvaxskivling Hygrophorus discoideus.

Sällsynta arter: Säckfl ugsvamp Amanita pachyvolvata, elfenbensspindling Cortinarius eburneus, 
rävriska Lactarius fulvissimus och dyriska Lactarius lacunarum.

Naturvärdesbedömning: De nedre delarna bedöms ha högt naturvärde, naturvärdesklass 2 medan de 
övre delarna med yngre skog och magrare marker bedöms ha naturvärdesklass 3.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: De nedre delarna bör lämnas till fri utveckling. De övre 
delarna bör skötas med skogsbruk utan kalhuggning.
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Nedanför branten fi nns i bestånd 1971 en liten alsumpskog. 2017-09-14. Foto Leif 
Andersson.

Kungsspindling Cortinarius elegantior noterades i ett par av objekten nedanför bergbranten. 
Foto Börje Fagerlind.
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Bestånd 1073, Ullstämma
Areal: 2,7 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet är en talldominerad skog som har inslag av gran och löv. Buskskiktet består 
av mycket sly av björk, hassel och lönn där även gran föryngringen är god. Objektet är kuperat med 
storblockig morän. Vegetationen är av mossa, ristyp och delvis av fuktig typ, kärlväxtfl oran är av 
tämligen trivial typ, men hassel och vispstarr blev påträff ade i objektet. 

Död ved förkommer i form av enstaka granlågor. 

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Vissa naturvärden, naturvärdesklass 4. Beståndet är ingen örtrik- eller 
kalkbarrskog. Marksvampsfl oran och vedsvampfl oran innehåller bara triviala arter.

Åtgärder för att bevara naturvärdena: Beståndet bör bli ett område med talldominans med stort 
lövinslag och hassel rekommenderas få fi nnas kvar. Dödved bör få öka i området. Dessa åtgärder 
skulle gynna både vedsvampfl oran och marksvampsfl oran.

Bestånd 1074, Ullstämma
Areal: 1,4 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2017 Börje Fagerlind, Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson

2016 besöktes inte objektet av oss

Beskrivning: Detta är ett ganska litet men heterogent bestånd som utgörs av en ganska brant sluttning 
mot åkermarker i nordöst. Ett lövbestånd vidtar i nordväst och bestånd 1071 gränsar mot sydöst. 
Ovanför branten fi nns ungskogar med mycket ungt löv. Det fi nns mycket berg i dagen och en hel del 
block.

De nedre delarna är rika på lövträd som asp, ek, björk, enstaka lind och med gott om hassel i 
buskskiktet. Granen dominerar om än med viss tvekan. I de nedre delarna fi nns grov, ganska gammal 
gran. Fältskiktet är i de nedre delarna av örttyp med arter som blåsippa, hässlebrodd och liljekonvalj. 
På höstkanten, när vårens sippor försvunnit, så är stora delar täckt av förna.

En del lågor av gran och asp fi nns.

Rödlistade arter: Kandelabersvamp Artomyces pyxidatus, puderspindling Cortinarius 
aureopulverulentus, persiljespindling Cortinarius sulfurinus, fyrfl ikig jordstjärna Geastrum 
quadrifi dum, kremlevaxskivling Hygrophorus russula, stor aspticka Phellinus populicola och 
svartfjällig musseron Tricholoma atrosquamosum.
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Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis, skogslind Tilia cordata, trolldruva Actaea spicata, 
hasselmossa Eurhynchium angustirete, krushättemossa Ulota crispa, gammelgranslav Lecanactis 
abietina, strimspindling Cortinarius glaucopus, kryddspindling Cortinarius percomis, klubbspindling 
Cortinarius varius, Ramaria fl avescens (en korallfi ngersvamp) och fjällig taggsvamp Sarcodon 
imbricatus.

Sällsynta arter: Elfenbensspindling Cortinarius eburneus, bleksporig spindling Leucocortinarius 
bulbiger, blek spadmurkling Spathularia rufa och boksopp Xerocomellus pruinatus.

Naturvärdesbedömning: De nedre delarna bedöms ha högt naturvärde, naturvärdesklass 2 medan de 
övre delarna med yngre skog och magrare marker bedöms ha naturvärdesklass 3.

Åtgärder för att bevara naturvärdena: De nedre delarna bör lämnas till fri utveckling. De övre 
delarna bör skötas med skogsbruk utan kalhuggning.

Bestånd 1074. Foto Börje Fagerlind.
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En del lindar klänger i branten bakom de grova granarna i bestånd 1074. 2017-09-14- Foto 
Leif Andersson.

Fyrfl ikig jordstjärna Geastrum quadrifi dum. Foto Börje Fagerlind.
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Bestånd 1079, Ullstämma
Areal: 1,4 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran Carlsson

2015 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

2016 (våren) Anita Stridvall, Börje Fagerlind, Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran Carlsson

2017 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Beskrivning: Beståndet gränsar till en åker i öster, i övrigt skog. Området består av sluttande mark 
och en platå. Det är moränmark och speciellt blockrikt i den norra delen, men det fi nns block även lite 
här och var i övriga delar. 

Fältskiktet består av löv och barr, gräs, olika ris och mossor, men det fi nns även örtrikare områden. 
Större delen av objektet består av barrskog, där granen dominerar något, men det fi nns rikligt med 
lövträd också som ekar och stora aspar i kanten mot åkern i öster, samt en del björkar och sälgar. I en 
sluttning växer en del unggranar. Buskskiktet består av framför allt hassel på fl era ställen. 

Rikligt med död ved i form av olika gamla lågor fi nns. Stormfällda träd och vildsvinsbök förekommer.

Rödlistade arter: Kandelabersvamp Artomyces pyxidatus, ett par ställen på asplågor.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis, sårläka Sanicula europaea, rikligt på två ställen och 
Cortinarius riederi.

Sällsynta arter: En form av röd fl ugsvamp Amanita muscaria som förekommer under asp och 
med avvikande utseende jämfört med huvudformen hittades hör. Den är mer storvuxen, har en 
mer orange färgton på hatten, har en gul ton på foten och ringen, har gul-brun färg på ringens kant 
och på velumfl äckarna. Den har påträff ats i något mer bestånd runt Linköping och är också känd 
från Västergötland runt platåbergen. Det är oklart om denna form ska heta Amanita muscaria var. 
fuligineoverrucosa eller Amanita muscaria var. formosa. 

Naturvärdesbedömning: Beståndet har rikare partier och är delvis en örtrik barrskog med en 
stor andel lövträd och en del örter, speciellt mot åkern i öster. Det har ett påtagligt naturvärde, 
naturvärdesklass 3. En rödlistad art och tre signalarter, samt en sällsynt art förekommer där. Fina ekar, 
ett aspbestånd och grova tallar fi nns, samt hasselbestånd. Intressant är den rikliga förekomsten av död 
ved i form av olika gamla lågor, vilka ger utrymme för en mångfald av olika organismer.

Åtgärder för att bevara naturvärden: För att utveckla naturvärdena bör ekarna tas fram, samt stora 
aspar, grova tallar och hasselbestånd sparas. Låt de gamla lågorna och stormfällda träden ligga kvar! 
De bidrar till en ökad mångfald. Unggranar i en sluttning bör gallras eller tas bort. Hela området kan 
eventuellt ingå i en betesmark. Vid all avverkning bör ett kalhyggesfritt skogsbruk tillämpas.
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Bestånd 1079. Mossig blockmark med tall, gran och hassel. 2014-09-10. Foto Anita Stridvall.

Kandelabersvamp Artomyces pyxidatus fi nns på fl era ställen i beståndet. Foto Anita Stridvall.
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Under asp påträff ades en storvuxen form av röd fl utsvamp med gulaktig fot och ring och 
med mer orange hatt samt brunaktig färg på velumresterna. Denna varietet kallas Amanita 
muscaria var. fuligineoverrucosa eller Amanita muscaria var. formosa. Foto Börje Fagerlind.
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Bestånd 1138, Ullstämma 
Areal: 3,1 ha

Inventerare: 2014 och 2015 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet består av två separata områden. Det stora området är en högstammig 
granplantering, medan det lilla området i väster är en bergsrygg av silikatsten med huvudsakligen 
tallar. Granskogen är delvis mullrik och saknar block och stenar. Där fi nns ett dike med ett 
högörtsamhälle runt och ett skogskärr. 

Fältskiktet består av barrmattor och mossor, samt smultron och harsyra. Vid skogskärret växer rikligt 
med revlummer, som är fridlyst. Granskogen är drygt 80 år. Trädskiktet består i stort sett bara av gran, 
men lövträden björk, ek och sälg förekommer också, men inte på bergsryggen, där det bara växer 
tallar och en grov gran. En större ek fi nns i västra delen och ett 10-tal aspar i nordväst. Buskskiktet i 
granskogen består delvis av hassel, men även smågranar och lövsly. 

I granskogen fi nns en rotvälta, en högstubbe och ett antal stubbar, samt lågor och hyggesavfall. 
På bergsryggen fi nns också ett antal lågor. Nästan hela granskogen är uppbökad av vildsvin. Visst 
skogsbruk har förekommit. I den norra delen av området löper en stig.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Ormbär Paris quadrifolia och tibast Daphne mezereum.

Sällsynta arter: Krusfrö Selinum carvifolia och svartfjällig fjällskivling Lepiota felina.

Fridlysta arter: Revlummer Lycopodium annotinum.

Naturvärdesbedömning: Det stora området är en granskog med ett påtagligt naturvärde, 
naturvärdesklass 3, på grund av ett skogskärr, vid vilket det växer rikligt med den fridlysta 
revlummern. Några lite rikare områden fi nns med hassel, en större ek i den västra delen och ett 10-tal 
aspar i nordväst. Några signal- och sällsynta arter, en rotvälta, lågor, en högstubbe och ett antal stubbar 
motiverar också naturvärdet och bidrar till den biologiska mångfalden.

Det lilla området är en bergsrygg med tallar och en gran och har bara ett visst naturvärde, 
naturvärdesklass 4, då inga naturvårdsintressanta arter fi nns där, men ett antal lågor förekommer.

Åtgärder för att bevara naturvärden: Spara eken och asparna, samt skogskärret, vid vilket den 
fridlysta revlummern växer! Vid avverkning i barrskogen bör ett kalhyggesfritt skogsbruk tillämpas. 
Kalhygge skulle förstöra de naturvärden som fi nns, och hota den fridlysta revlummern. 
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Bestånd 1138. Högstammig barrskog med hyggesavfall och mossrik markvegetation. 2014-
09-08. Foto Anita Stridvall.



166

Bestånd 1143, Ullstämma 
Areal: 4,9 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet består av två områden ett stort och ett litet. Båda områdena har öppna fält 
runt om åt alla håll. Bebyggelse fi nns ett stycke ifrån i söder och sydost. Den södra delen är nästan helt 
plan, men har några hällar och block, medan den norra delen består av berg, stora och små block och 
en sluttning ner mot en åker. Marken består av morän med lera i svackor. 

I fältskiktet fi nns barrmattor, gräs, mossor, och ris med rikare partier i svackor och nedanför 
sluttningen i det norra området, där det fi nns blåsippa och harsyra. Trädskiktet består i det norra 
området av tallar på berg och några grova tallar nedanför sluttningen. I det södra området fi nns tallar 
och unga granar, ett alkärr och ganska rikligt med aspar. Buskskiktet i det norra delområdet består 
nedanför sluttningen av hassel, en del ekuppslag och brakved. I det södra området fi nns i buskskiktet 
apel, brakved, druvfl äder, ekuppslag, hallon och slån. 

Där fi nns också rikligt med döda enar, måttligt med lågor och lite hyggesavfall. Även i den norra delen 
fi nns döda enar, måttligt med lågor och en stormfälld gran. Körskador och vildsvinsbök förekommer i 
båda områdena.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis och blomkålssvamp Sparassis crispa. 

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Inget av delobjekten är en örtrik barrskog. Det norra, bergiga området har 
några grova tallar nedanför en sluttning, där det också växer hassel och blåsippa. I det södra området 
fi nns ett alkärr och rikligt med aspar. Endast två signalarter påträff as. I båda områdena fi nns döda enar 
och måttligt med lågor. De båda områdena har var för sig ett visst naturvärde, naturvärdesklass 4.

Åtgärder för att bevara naturvärden: Vid avverkning bör aspar, grövre tallar, hasselbestånd 
och alkärret i det södra området sparas. Låt lågor, döda enar och stormfällt träd ligga kvar för den 
biologiska mångfaldens skull!
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Bestånd 1143a. Yngre barrskog med hassel, markvegetation med mossa och gräs, låga. 
2014-09-09. Foto Anita Stridvall.

Bestånd 1143b. Bergrot med tallar, aspar och örnbräken. 2014-09-09. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 1152, Ullstämma
Areal: 2,7 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet är omgivet av skog och gränsar till ett NR. Området är delvis bergigt och har 
också en sluttning med block och hällar. Marken består av morän. 

Fältskiktet består av gräs- och risvegetation, mossor och lavar, samt harsyra. Skogen är en olikåldrig, 
huvudsakligen barrskog, där tallen dominerar något. Mycket tall förekommer i den norra delen och 
i nordost fi nns ett aspbestånd, men även enstaka björkar, ekar och någon sälg fi nns i området. Några 
gamla, grova tallar och aspar fi nns och en gammal gran. Buskskiktet består av brakved, hassel och 
skogstry. Hassel fi nns bl.a. vid bergrötter. Dessutom förekommer gran- och ekuppslag. 

Måttlig förekomst av murkna stubbar och lågor. Vildsvinsbök förekommer. En stig löper genom 
området och en skogsväg fi nns.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Beståndet har några grova tallar, ett äldre aspbestånd och hassel vid 
bergrötter. Detta gör, att området bedöms ha ett visst naturvärde, naturvärdesklass 4. I övrigt fi nns inga 
naturvårdsintressanta arter.

Åtgärder för att bevara naturvärden: Spara de grova tallarna och det äldre aspbeståndet! Tillämpa 
ett kalhyggesfritt skogsbruk vid avverkning i området på grund av att det gränsar till ett naturreservat, 
ett kalhygge sannolikt skulle påverka naturreservatet negativt.
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Bestånd 1152. Tallskog med undervegetation av löv, ormbunkar och gräs. 2014-09-09. Foto 
Anita Stridvall.
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Bestånd 1158, Ullstämma
Areal: 1,4 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran Carlsson

2015 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

2016 (våren) Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Rolf-Göran Carlsson och Börje Fagerlind

2017 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Beskrivning: Beståndet är omgivet av skog i norr och öster, ett hygge i söder, samt ungskog och aspar 
i väster. Ingen marklutning förekommer och marken består av morän. Inga vattendrag fi nns, men ett 
kärr med alsocklar. 

Fältskiktet består till stora delar av örtrika områden. Ganska gott om blåsippor hittas i kanten av ett 
aspbestånd. Dominerande träd är gran, men enstaka tallar fi nns, varav några är grova. Dessutom är 
det gott om klibbal och ganska mycket björk. Enstaka ekar förekommer, bl.a. en grov. Ett aspbestånd 
fi nns. I buskskiktet växer brakved. 

En högstubbe av asp, samt stubbar, lågor och hyggesavfall förekommer. Visst skogsbruk har bedrivits. 
Vildsvinsbök fi nns på fl era ställen. En stig löper längs kanten i norr.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis, ganska rikligt vid aspbeståndet ,blåmossa Leucobryum 
glaucum, fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus, rödgul trumpetsvamp Craterellus lutescens och 
svavelriska Lactarius scrobiculatus. 

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Beståndet är delvis en örtrik barrskog och har ett påtagligt naturvärde, 
naturvärdesklass 3, på grund av detta plus förekomst av ett alkärr med socklar, fem signalarter, en grov 
ek, ett aspbestånd och några grova tallar. Dessutom fi nns en asphögstubbe och lågor, som bidrar till 
den biologiska mångfalden.

Åtgärder för att bevara naturvärden: Området bör lämnas till fri utveckling. Om inte detta sker, 
spara den grova eken, aspbeståndet och de grova tallarna, samt kärret med alsocklar. Spara även lågor 
och högstubbar. Området har förutsättningar att nå ett högre naturvärde, om det får utvecklas fritt.
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Bestånd 1158. Kärr med tät blandskog med mossa, ris och block. 2014-09-10. Foto Anita 
Stridvall.
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Bestånd 1159, Ullstämma
Areal: 1,8 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran Carlsson

2015 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

2016 (våren) Anita Stridvall, Börje Fagerlind, Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran Carlsson

2017 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Beskrivning: Beståndet består av ett större och ett mindre område och gränsar till ett hygge i norr 
och till skog i övrigt. Ingen större marklutning förekommer. Det fi nns rikligt med block och en del 
hällmarker. 

Fältskiktet består av mossig blåbärsskog och hällmarker, men det är även örtrikt med liljekonvalj 
och stensöta, samt i nordväst blåsippa. Tall och gran dominerar med mest gran i öster och tall på 
hällmarken. Ett större aspbestånd fi nns. Vid asparna fi nns rikligt med lågor. Buskskiktet består av 
hassel på fl era ställen och en del häggmispel i det lilla området i norr. Detta nordliga område är 
blockigt med aspar, ekar, granar och tallar. 

Riklig förekomst av död ved fi nns i det större området. Vildsvinsbök fi nns på fl era ställen. Visst 
skogsbruk har förekommit. En stig löper i södra delen, men i övrigt fi nns inga sociala anordningar.

Rödlistade arter: Bombmurkla Sarcosoma globosum och persiljespindling Cortinarius sulfurinus.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis i nordväst. Blomkålssvamp Sparassis crispa, fjälltaggsvamp 
Sarcodon imbricatus s. str., korallfi ngersvamp Ramaria subg. Ramaria, kryddspindling Cortinarius 
percomis, rävticka Inonotus rheades, strimspindling Cortinarius glaucopus och Cortinarius riederi. 

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Beståndet är delvis en örtrik barrskog, då rikare områden fi nns. Under 
vårexkursionen 2016 påträff ades dessutom sex fruktkroppar av den sårbara och fridlysta bombmurklan 
i det större området, vilket gör att skogen där måste skyddas. Området har ett högt naturvärde, 
naturvärdesklass 2, på grund av förekomsten av bombmurklan, ytterligare en rödlistad art och hela åtta 
signalarter, samt riklig förekomst av död ved. 

Det mindre området har bara ett visst naturvärde, naturvärdesklass 4, är blockigt, består av blandskog 
och saknar naturvårdsintressanta arter. 

Åtgärder för att bevara naturvärden: Utökning av området, där bombmurklan växer, ner till ”grön 
stig” måste ske för att skydda den sårbara och fridlysta arten. I övrigt bör fri utveckling av det större 
området ske, dels för att inte hota bombmurklan, dels för att objektet ingår i Vidingsjö frilufts- och 
rekreationsområde. 
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Bestånd 1159. Blockrik blandskog med asp. 2014-09-10. Foto Anita Stridvall.

Bestånd 1159. Mosstäckta block, tall, asp och stensöta. Foto Anita Stridvall.
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Bestånd 1166, Ullstämma
Areal: 3,3 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet ligger på morän i kuperad storblockig terräng. Bergryggar och berg i dagen 
påträff as. I området fi nns en sänka med ett skogskärr och vid denna en liten bergrygg med en lodyta.

Skogen är huvudsakligen en cirka 85-årig talldominerad barrskog med inslag av löv, mest 
hällmarkstallskog. Fältskiktet är i dessa delar av ristyp. I SV del av objektet fi nns ett litet alkärr 
med sockelalar och här påträff as vattenblink, missne, blåmossa och gammelgranslav och skriftlav 
på alstammarna. I kärret fi nner man bland annat tuvull, hundstarr, men även slankstarr. Både 
spillning av mård och en levande mård observerades. Skogskärret med omnejd hyser en mycket 
fi n marksvampfl ora och har även en mycket värdefull vedsvampfl ora, bland annat observerades 
granticka Phellinus chrysoloma på en högstubbe, men även luktticka Osmoporus odoratus, sotticka 
Ischnoderma benzoinum och knölticka Antrodia serialis förekommer på lågor. Marksvampsfl oran 
består av ett fl ertal sällsynta spindelskivlingar, svavelriska Lactarius scrobiculatus och fl era mycel av 
fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus. 

I skogskärret påträff as bland annat högstubbar och lågor. 

Rödlistade arter: Vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum, kornknutmossa Odontoschisma 
denudatum, granticka Phellinus chrysoloma och persiljespindling Cortinarius sulfurinus.

Signalarter: Stubbspretmossa Herzogiella seligeri, blåmossa Leucobryum glaucum, strimspindling 
Cortinarius glaucopus, klubbspindling Cortinarius varius, svavelriska Lactarius scrobiculatus och 
fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus. 

Sällsynta arter: Mård och vattenblink Hottonia palustris.

Naturvärdesbedömning: Området har visst naturvärden, naturvärdesklass 4 i torra till friska delar 
och högt naturvärde, naturvärdesklass 2 i sumpskogen. Mossfl oran är i de senare delarna av hög klass, 
både vedtrappmossa, stubbspretmossa och kornknutmossa påträff ades.

Större delen av objekt 1166 är av hällmarkstallskogs typ och är ingen örtrik barrskog eller 
kalkbarrskog, däremot har området i skogskärret och närområdet kring skogskärret mycket högt värde 
för både svamp- och mossfl oran i detta område och är därför av naturvärdesklass 2

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Hela objektet bör undantas från skogsbruk, åtminstone 
området kring skogskärret. Död ved bör öka i objektet för att skapen en ännu bättre vedsvampsfl ora.
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Bombmurkla Sarcosoma globosum. Foto Anita Stridvall.

Bestånd 1166. Glänta med vindfällen. Foto Börje Fagerlind.
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Bestånd 1173, Ullstämma
Areal: 2,3 ha

Inventerare: 2014 Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet omges av skog på alla sidor. Det består huvudsakligen av berg, hällmarker 
och rikligt med block. Marken innehåller morän. Det fi nns även ett sumpigt område. 

Fältskiktet består av triviala ris och bottenskiktet av vanliga skogsmossor. Skogen är delvis olikåldrig. 
I stort sett är det bara barrskog, där tallen dominerar, men visst lövinslag fi nns av al, asp, björk och ek. 
Buskskiktet består av uppslag av ek och gran. 

Det fi nns sparsamt med ved. Vildsvinsbök förekommer på ett par ställen.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Objektet har bara ett visst naturvärde, naturvärdesklass 4, på grund av 
avsaknaden av naturvårdsintressanta arter.

Åtgärder för att bevara naturvärden: Då skogen delvis är olikåldrig kan ett kalhyggesfritt 
skogsbruk tillämpas i stället för att kalhugga, vilket helt skulle förstöra den biologiska mångfalden. 
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Bestånd 1177, Ullstämma
Areal: 5,9 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Detta är ett kuperat och storblockigt område där det även fi nns berg i dagen. Beståndet 
ligger på morän och i en sänka fi nns sedimentjord. 

Beståndet är en cirka 95-årig något gles barrskog med lövinslag och i väster fi nns gles hällmarks 
tallskog. I en sänka fi nns en alsumpskog. I SO delen fi nns 95-100 årig grov högrest tall och i västra 
delen 2 stycken 100 åriga ekar. Buskskiktet består av björk, en och hassel. Särskilt i sumpskogen fi nns 
föryngrande ask och rankstarr. Markvegetationen är mest av ristyp, i fuktiga delar högört-typ.

Död ved består av högstubbar och några få lågor. En spillkråka observerades även under besöket. I 
västra delen av objektet fi nns stormskador och även ett dike.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Stubbspretmossa Herzogiella seligeri.

Sällsynta arter: Spillkråka.

Naturvärdes bedömning: Området har vissa naturvärden, naturvärdesklass 4. Beståndet är ingen 
örtrik barrskog eller kalkbarrskog. Marksvampsfl oran och vedsvampfl oran innehåller mest triviala 
arter.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Hela objektet bör skötas med ett skonsamt skogsbruk. 
De fuktiga delarna bör lämnas till fri utveckling. Död ved bör få utvecklas och området har potential 
för att utveckla en fi n marksvampsfl ora och vedsvampsfl ora. Både spillkråka och ugglor förkommer i 
objektet.
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Bestånd 1193, Ullstämma
Areal: 1,3 ha 

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Området ligger på något sluttande mark och är mycket blockrikt, en del mossklädda 
block påträff as. Beståndet ligger på moränjord.

Skogen är en cirka 80-årigt olikåldrigt barrbestånd med gran och tall samt inslag av asp, björk, ek 
och sälg. Buskskiktet består mestadels av hassel. Fältskiktet är av ristyp. I den västra delen fi nns en 
försumpad mark och här fi nns ett litet skogskärr. 

Påtagligt med dödved i form av högstubbar och lågor. 

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåmossa Leucobryum glaucum.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvårdsbedömning: Visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Beståndet är ingen örtrik barrskog eller 
kalkbarrskog. Kärlväxtfl oran saknar intressanta inslag. Marksvampsfl oran har lågt värde i området 
medan vedsvampfl oran har visst värde. 

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Hela objektet bör skötas med skonsamt skogsbruk. 
Området bör på sikt kunna utveckla en mer värdefull marksvampfl ora och vedsvampfl ora.
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Bestånd 1194, Ullstämma
Areal: 5,2 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2015, 2016 eller 2017.

Beskrivning: Beståndet är en cirka 75-årig fl erskiktad gran och tallskog med inslag av björk, sälg 
och grova aspar. Terrängen är kuperad och blockrik och det fi nns även berg i dagen. På bergiga 
partier fi nns hällmarkstallskog. Något mindre område är av sumpig karaktär. Beståndet har en god 
granföryngring. Buskskiktet består av druvfl äder och hassel. Fältskiktet är av ristyp. i fuktiga delar 
fi nns frisk till fuktig ristyp. Några delar av objektet är av örtrik typ och här påträff as bland annat 
ängsvädd, stor blåklocka och blåsippa.

Död ved består av högstubbar och lågor. Det fi nns stormskador i objektet. Ett dike fi nns i området, 
liksom körskador efter tidigare avverkningar. Även vildsvinsbök sågs här och var. 

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes. 

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis, strimspindling Cortinarius glaucopus, klubbspindling 
Cortinarius varius och fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvårds bedömning: Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Beståndet är delvis örtrik barrskog 
men ingen kalkbarrskog. Området är på vissa ställen av örtrik typ och kärlväxtfl oran är i dessa området 
mycket värdefull. Marksvampfl oran i objektet är av tämligen högt värde, bland annat påträff ades ett 
par sällsynta spindelskivlingar och även ett mycel av fjällig taggsvamp. Vedsvampfl oran är inte ännu 
så värdefull.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Hela objektet bör undantas från skogsbruk eller få en 
skonsammare skötsel i framtiden. Mängden död ved bör få öka i området och även de grova asparna 
kan även bli ett värdefullt vedsvampsubstrat i framtiden.
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Bestånd 1335, Linghem
Areal: 3,6 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2016 (på våren) Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2017: Börje Fagerlind, Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning: Omgivningarna utgörs mest av skog, huvudsakligen kantskog mot öppnare mark och 
bebyggelse. Norr om området fi nns en ung granskog.

Beståndet är ett 90-95-årigt granbestånd med inslag av tall. En del ek och björk fi nns också. Det är 
det nordligaste av tre objekt söder om Linghem. Granen är förhållandevis olikåldrig. Fältskiktet är 
glest – mest blåbärsris, istället täcks marken av mossor, mest hus- och väggmossa men också arter som 
rosmossa Rhodobryum roseum, som antyder lite rikare förhållanden. Förnaskiktet är tunt. I området 
fi nns rösen och fornlämningar. Jordarna är grusiga, enstaka block fi nns i området. 

Det fi nns inte särskilt mycket död ved. Flera väl frekventerade stigar genomkorsar området. 

Rödlistade arter: Pulverspindling Cortinarius aureopulverulentus och bombmurkla Sarcosoma 
globosum (4 mycel).

Signalarter: Trådticka Climacocystis borealis, strimspindling Cortinarius glaucopus, Anilinspindling 
Cortinarius porphyropus, kantspindling Cortinarius variecolor, klubbspindling Cortinarius varius, 
fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus och blodsopp Sutorinus luridiformis. 

Sällsynta arter: Gulmjölkig ekriska Lactarius chrysorheus, stinkriska Lactarius serifl uus, bleksporig 
spindling Leucocortinarius bulbiger, glansbrosking Marasmius cohaerens och blek klubbdyna 
Trichoderma leucopus.

Naturvärdesbedöming: Naturvärdesklass 2. Området har en fi n marksvampfl ora, där förekomsten av 
bombmurkla särskilt sticker ut. Det ingår som en integrerad del det komplex som bildas av områdena 
1335, 1337 och 1338.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdens: Området bör skötas helt med avsikten att höja 
naturvärdena. För detta bör granarna i skogen få åldras. Enstaka yngre träd kan tas ut med 
motormanuella metoder. Vissa allt för täta ruggar av föryngrande gran kan röjas bort. Stigar bör hållas 
i skick. Träd som faller ner över stigarna bör kapas så att stigarna hålls framkomliga.
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Bestånd 1335. I detta område fi nns en större fornlämning. Foto Börje Fagerlind.

Pulverspindling Cortinarius aureopulverulentus. Foto Börje Fagerlind.
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Bestånd 1337, Linghem
Areal: 3,7 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2016 (på våren) Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2017 Börje Fagerlind, Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning: Området är det mittersta av tre bestånd söder om Linghem. I de södra delarna är marken 
i stort sett plan, mot norr fi nns småkullig mark som i huvudsak sluttar mot söder. Rester av en mindre 
gammal grustäkt fi nns i norr. Beståndet ligger på lätt grusig mark.

Skogen är en ganska gammal och grov granskog med något inslag av tall. En del uppslag av björk, 
rönn och unggran fi nns. Fältskiktet är påfallande magert, lite blåbär, någon skogsfi bbla. Marken täcks 
av skogsmossor, hus- och väggmossa samt mycket rosmossa Rhodobryum roseum. 

En del lågor, även ganska nedbrutna, fi nns i skogen.

Skogen är ganska ljusöppen och trevlig att vandra i. Flera stigar fi nns i området.

Rödlistade arter: Kungsfågel, stor vårtrattskivling Clitocybe vermicularis, bombmurkla Sarcosoma 
globosum (5 mycel), olivinkremla Russula olivina och rynkskinn Phlebia centrifuga.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis, vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum, strimspindling 
Cortinarius glaucopus, kryddspindling Cortinarius percomis, kantspindling Cortinarius variecolor, 
klubbspindling Cortinarius varius och fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus.

Sällsynta Arter: Liten tickmussling Antrodia ramentacea, karbolschampinjon Agaricus 
xanthodermus, stiftsvamp Stemonitis fusca, bleksporig spindling Leucocortinarius bulbiger, 
prickspindling Cortinarius papulosus och spindelgröppa Leucogyrophana romellii.

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 1. Detta är ett mycket skyddsvärt objekt på grund av sin 
rika marksvampfl ora. Här fi nns den största förekomsten av bombmurkla i de inventerade skogarna. 
Det har också stora sociala värden. Det ingår som en integrerad del det komplex som bildas av 
områdena 1335, 1337 och 1338.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Området bör helt skötas med inriktning på att höja 
naturvärdena. För detta bör granarna i skogen få fortsätta att åldras. Enstaka yngre träd kan tas ut med 
motormanuella metoder. Inga gamla träd får tas ner. Vissa allt för täta ruggar av föryngrande gran kan 
röjas bort. Stigar bör hållas i skick. Träd som faller ner över stigarna bör kapas så att stigarna hålls 
framkomliga.
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Bestånd 1337 är en mycket attraktiv och trevlig svampskog. 2017-09-14. Foto Leif 
Andersson.

Jordarna är grusiga i objekt 1337 och en gammal, mindre grustäkt fi nns i sluttningen mot 
söder. 2017-09-14. Foto Leif Andersson.
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Bestånd 1338, Linghem
Areal: 2,9 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fast

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2016 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2017 Börje Fagerlind, Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning: Detta är det sydligaste av tre värdefulla svampskogar söder om Linghem. Marken är i 
stort sett plan.

Det är ca 95-årig granskog med inslag av tall och en del yngre löv, främst björk. Granarna är högväxta 
och beståndet är bitvis som en pelarsal. Detta område är mer heterogent är 1335 och 1337. Även detta 
bestånd är fattigt på ris och örter. Här fi nns lite blåbärsris och örter som harsyra, gökärt, skogssallat 
och skogsviol. Marken täcks av mossor, hus- och väggmossa. En del partier täcks av barrmatta.

Flera frekventerade stigar löper genom området.

Rödlistade arter: Knärot Goodyera repens och olivinkremla Russula olivina.

Signalarter: Långfl iksmossa Nowellia curvifolia, kryddspindling Cortinarius percomis och 
klubbspindling Cortinarius varius.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2. Detta är en fi n svampskog med ett par rödlistade arter. 
Det ingår som en integrerad del i det komplex som bildas av områdena 1335, 1337 och 1338.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Området bör skötas helt med avsikten att höja 
naturvärdena. För detta bör granarna i skogen få åldras. Enstaka yngre träd kan tas ut med 
motormanuella metoder. Vissa allt för täta ruggar av föryngrande gran kan röjas bort. Stigar bör hållas 
i skick. Träd som faller ner över stigarna bör kapas så att stigarna hålls framkomliga.
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I bestånd 1337 fi nns stora bestånd av bombmurkla Sarcosoma globosum. Foto Anita Stridvall.

Bestånd 1338 är det tredje beståndet i rad söder om Linghem med värdefull marksvampfl ora. 
2017. 09-14. Foto Leif Andersson.
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Bestånd 1345, Linghem
Areal: 1,3 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

Området bedömdes ha begränsade naturvärden som örtrik barrskog eller kalkbarrskog och besöktes 
därför ej 2016 eller 2017.

Beskrivning: När objektet 2014 besöktes första gången av oss, var objektet gallrat och det fi nns gott 
om stubbar. Skogen verkar genom åtgärderna vara överförd från ett barrbestånd till en ekskog med löv 
och hassel inslag. Ett fåtal tallar och granar fanns kvar i beståndet. Beståndet är numera en blandskog 
med ek, asp, björk, sälg, hassel och enstaka tallar och granar. Kärlväxtfl oran i området är av rikare 
slag, här påträff as bland annat blåsippa, gökärt, lundstarr (i stora bestånd), liljekonvalj, skogsfi bblor, 
hassel och olvon. I vägkanten som fi nns vid objektet, påträff ades några bestånd av den sällsynta 
backvickern. Svampfl oran i området är av lövskogs karaktär. 

Möjligtvis kan stormskador orsakat så att barrinslagen fi ck tas bort?

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis.

Sällsynta arter: Bleksporig spindling Leucocortinarius bulbiger, lundstarr Carex montana och 
backvial Lathyrus sylvestris.

Naturvärdes bedömning: Vissa naturvärden, naturvärdesklass 4, som barrskog. Beståndet är en örtrik 
skog, men det är en lövskog. Beståndet är således ingen örtrik- eller kalkbarrskog. Beståndet kommer 
att utvecklas till en fi n ek och hasselskog med inslag av grov asp.

Åtgärder för att bevara naturvärdena: Beståndet bör utvecklas till en värdefull ekskog med löv och 
hassel inslag. En del röjning av buskskiktet kan behövas för att styra beståndets utveckling. Tall och 
gran blir ett värdefullt bidrag till att utveckla områdets svampfl ora. Död ved bör öka i området för att 
ytterligare stärka svampfl oran. Omtrådet gränsar till bebyggelse och en väg gränsar till objektet, viket 
gör att tillgängligheten begränsas något. Om området ingår i Linghemsskogens friluftsområde är för 
oss oklart?
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Bestånd 1345. Beståndet är genom avverkning omvandlat till en gles lövskog. Foto Börje 
Fagerlind.
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Bestånd 1347, Linghem
Areal: 2,3 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2017 Börje Fagerlind, Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson

2016 besöktes inte objektet av oss

Beskrivning: Detta är ett mycket heterogent bestånd. De nordvästra delarna är till stora delar en 
gammal grustäkt som nu är täckt av tallskog. Här är terrängen kullig, åtminstone i väster är jordarna 
grusiga. I öster dominerar granen och marken är plan. En del ung ek och björk tränger upp. Fältskiktet 
ger intryck av att marken har stort kalkinnehåll. Slankstarr bildar stora mattor i öster trots att marken 
inte är särskilt fuktig. Tussilago står här och var vilket är typiskt för kalkrika barrskogar. Brudbröd 
fi nns här och var, minnen från annan markanvändning. Annars är fältskiktet inte så välutvecklat, mest 
glest med kruståtel och blåbär. 

Skogen är påverkad av gallring och är luckig. Genom gammal täkt och ganska mycket gallring så ger 
skogen ett påverkat intryck. Stigar fi nns också i området.

Rödlistade arter: Bullspindling Cortinarius corrosus, persiljespindling Cortinarius sulfurinus och 
olivinkremla Russula olivina.

Signalarter: Blåsippa Hepatica nobilis, klubbspindling Cortinarius varius, fjälltaggsvamp Sarcodon 
imbricatus, strimspindling Cortinarius glaucopus och klubbspindling Cortinarius varius.

Sällsynta arter: Bleksporig spindling Leucocortinarius bulbiger, elfenbensspindling Cortinarius 
eburneus, gräddspindling Cortinarius leucophanes och stor blodspindling Cortinarius phoeniceus.

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2. Flera rödlistade arter och fl era signalarter 
hemmahörande i örtrik barrskog motiverar klassningen. Trots påtagliga mänskliga ingrepp.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Hela området bör skötas med ett kalhyggesfritt skogsbruk 
där de äldsta träden alltid sparas. Träd som fallit över stigar bör kapas så att stigarna kan brukas.
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Ett stort antal stigar fi nns i bestånd 1347. 2017-09-14. Foto Börje Fagerlind.

Bleksporig spindling Leucocortinarius bulbiger fi nns i fl era bestånd i skogarna söder om 
Linghem. Foto Börje Fagerlind.
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Bestånd 1348, Linghem
Areal: 1,7 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2017 Börje Fagerlind, Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson

2016 besökte vi inte objektet

Beskrivning: Omgivningarna utgörs i öster av öppen gräsmark och i väster av en åker. I norr fi nns 
bestånd 1347 och i söder ett mer trivialt barrbestånd.

Detta är ett plant område på fuktig mark dominerat av glest med tall. Området är hårt gallrat på ett 
sätt som gett upphov till stora luckor. En del spridda klibbalar och granar fi nns i beståndet. Ställvis 
är det kraftigt uppslag av klibbal, björk och gran. Även ek fi nns som föryngring. Marken är täckt 
av slankstarr och annars är tussilago, diverse ormbunkar, älggräs och humleblomster vanliga. 
Kvarstående växter som vitmåra, blodrot, brudbröd och revfi ngerört visar att området förr haft annan 
markanvändning.

Enstaka lågor fi nns i beståndet liksom körspår från skogsbrukets aktiviteter.

Marken är påtagligt kalkpåverkad vilket också märks i marksvampfl oran.

Rödlistade arter: Puderspindling Cortinarius aureopulverulentus, blekspindling Cortinarius 
caesiostramineus, råttspindling Cortinarius spadicellus, persiljespindling Cortinarius sulfurinus och 
olivinkremla Russula olivinus.

Signalarter: Trolldruva Actaea spicata, rödgul trumpetsvamp Cantharellus lutescens, strimspindling 
Cortinarius glaucopus, kryddspindling Cortinarius percomis, klubbspindling Cortinarius varius, 
svavelriska Lactarius scrobiculatus, Ramaria fl avescens (en korallfi ngersvamp), Ramaria safraniolens 
(en korallfi ngersvamp) och fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus.

Sällsynta arter: Pepparspindling Cortinarius causticus, vitkransad spindling Cortinarius claricolor, 
elfenbensspindling Cortinarius eburneus, liten gallspindling Cortinarius pluvius, glansriska Lactarius 
badiosanguineus, slemsopp Suillus fl avidus, besk kastanjemusseron Tricholoma batschii och blek 
streckmusseron Tricholoma guldenii.

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2. Området har en mycket rik svampfl ora hörande till 
kalkbarrskogar. Det ligger i anslutning till område 1347 som också är värdefullt som örtrik barrskog.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Området bör ges en skötsel som helt är inriktat på att 
ytterligare utveckla naturvärdena som kalkbarrskog. För att gynna naturvärdena bör alla äldre träd 
få åldras. Det fi nns ett stort behov av att röja bort unggran och ungt löv. Riset bör samlas ihop och 
brännas.
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Nästan hela beståndet 1348 ligger på fuktig mark. Vegetationen tyder på stor kalkrikedom 
och antalet kalkgynnade svampar som påträff ades är stort. 2017-09-14. Foto Leif Andersson.
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Bestånd 1350, Linghem
Areal: 3,0 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2016 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning: Beståndet ingår i Linghems friluftsområde. Det är en cirka 90-årig barrskog med inslag 
av löv på delvis försumpad mark. En stor del av beståndet är tidigare gallrad och delvis är beståndet 
ett hygge. Området har tidigare varit en betad inäga och gamla staketstolpar (kulturlignum) fi nns kvar 
ännu i dag och har en fi n lavpåväxt. Området ligger på moränmark.  Fältskiktet består av risvegetation, 
i den östra delen är vegetationen av lågört-typ, här påträff as bland annat kransmossa, slankstarr, 
gökärt, skogssallat, buskviol, bockrot, brudbröd, svinrot, revfi ngerört och krusfrö. Buskskiktet består 
av hassel, asp, björk. Fina bryn fi nns i kantzonerna. 

Ett par större myrstackar påträff as i beståndet. Dödved fi nns i mindre mängd. Det går fl era stigar 
genom området.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Blodsopp Sutorinus luridiformis, klubbspindling Cortinarius varius och kantspindling 
Cortinarius variecolor.

Sällsynta arter: krusfrö Selinum carvifolia, elfenbensspindling Cortinarius eburneus och bleksporig 
spindling Leucocortinarius bulbiger. 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Beståndet är till någon mindre del 
örtrik barrskog, men ej kalkbarrskog. En del signalarter och ovanligare arter motiverar bedömningen.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Vid skogliga åtgärder bör äldre och grova träd och 
död ved sparas. De gamla staketstolparna med lavpåväxt bevaras. Området är ett tätortsnära område 
med mycket höga sociala värden och det är viktigt att den goda tillgängligheten bevaras.
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Bestånd 1351, Linghem
Areal: 0,9 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2016 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning: Beståndet ingår i Linghems friluftsområde. Cirka 100-årig gammal välsluten barrskog 
med tall och gran. Enstaka döda träd och ganska många lågor påträff as. Området ligger på en 
moränkulle. Fältskiktet är av ristyp. Buskskikt någon asp, björk och hassel. 

Det löper fl era stigar genom området. 

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Bleksporig spindling Leucocortinarius bulbiger.

Naturvärdes bedömning: Vissa naturvärden, naturvärdesklass 4. Beståndet är ingen örtrik- eller 
kalkbarrskog.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Ett skonsamt skogbruk bör ske i detta område. 
Död ved bör få öka i området för att öka naturvärdena på vedsvampfl oran. Området är ett tätortsnära 
område med mycket höga sociala värden och det är viktigt att den goda tillgängligheten bevaras.
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Bestånd 1353, Linghem
Areal: 3,5 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2016 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning: Beståndet ingår i Linghems friluftsområde. Området ligger på morän och delvis på 
sediment i fuktiga delar. Beståndet är en cirka 120-årig gammal tallskog med en del gran på delvis 
fuktig mark. Skogen är fl erskiktad och har överståndare av tall och gran. Buskskiktet består av hassel, 
ek, et fåtal enar och ung ganar. Fältskiktet är av ristyp, men är på något mindre område av lågört-typ. 

Riklig förekomst av död ved, främst i form av lågor i alla nedbrytningsfaser. Ett grävt dike fi nns i 
objektet. En stig går genom objektet.

Rödlistade arter: Persiljespindling Cortinarius sulfurinus.

Signalarter: Långfl iksmossa Nowellia curvifolia, trådticka Climacocystis borealis, klubbspindling 
Cortinarius varius och strimspindling Cortinarius glaucopus. 

Sällsynta arter: Bleksporig spindling Leucocortinarius bulbiger.

Naturvärdes bedömning: Påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3. Beståndet är en örtrik barrskog på 
något mindre ställe, men ingen kalkbarrskog. Objektet har en intressant mossfl ora, vedsvampfl ora och 
en del kalkgynnade marksvampar.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Hela objektet bör lämnas till fri utveckling. Detta 
skulle göra att vedsvampfl oran kan utvecklas vidare och att de naturvärden som fi nns kan bevaras. 
Området är tätortsnära område med höga sociala värden och där den goda tillgängligheten bevaras.
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Bestånd 1353. Foto Börje Fagerlind.
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Bestånd 1354, Linghem
Areal: 5,1ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2017 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning: Området ingår i Linghems friluftsområde. Området gränsar till ett betat område med 
fuktig mark.

Beståndet är en cirka 100-årig välsluten barrskog med tall och gran och enstaka björkar. Beståndet 
är delvis barrsumpskog eller kanske rent av skogskärr och här påträff as bland annat kärrviol och 
vattenklöver. Buskskiktet består av någon enstaka hassel. Fältskiktet är av ristyp och marken är frisk 
till fuktig.

Enstaka döda träd och ett fl ertal lågor fi nns i området. Bland vedlevande svampar kan nämnas att 
trådticka blev påträff ad på en låga och blomkålssvamp hittades vid basen av en tall. En stig går i 
genom området.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes 

Signalarter: Blåmossa Leucobryum glaucum, trådticka Climacocystis borealis, strimspindling 
Cortinarius glaucopus, klubbspindling Cortinarius varius, blomkålssvamp Sparassis crispa, Ramaria 
safraniolens (en koralltaggsvamp) och Ramaria sp. (en obestämd koralltaggsvamp).

Sällsynta arter: Prickspindling Cortinarius papulosus och vitmossriska Lactarius sphagneti.

Naturvärdes bedömning: Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Beståndet är ingen örtrik barrskog 
eller kalkbarrskog. Objektet har en intressant svampfl ora, vi påträff ade bland annat vitmossriska 
och ett par ovanliga spindelskivlingar och dessutom några ovanliga korallfi ngersvampar av släktet 
Ramaria.

Åtgärder för att bibehålla naturvärdena: Beståndet bör lämnas till fri utveckling. Detta skulle 
gynna både marksvampfl oran och vedsvampfl oran. Området är ett tätortsnära område med höga 
sociala värden och där den goda tillgängligheten bevaras.
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Bestånd 1355, Linghem
Areal: 0,8 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2017 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2016 besöktes inte objektet av oss

Beskrivning: Detta är ett litet bestånd inklämt bland andra bestånd. Delar av området är 
föryngringsavverkat men överståndare av tall fi nns kvar. En del granar och hasselbuskar fi nns också 
kvar. Enstaka ekar fi nns i området.

Rödlistade arter: Persiljespindling Cortinarius sulfurinus.

Signalarter: Strimspindling Cortinarius glaucopus och klubbspindling Cortinarius varius.

Sällsynta arter: Bleksporig spindling Leucocortinarius bulbiger.

Naturvärdes bedömning: Efter avverkningar och andra förhållanden så har området bara vissa 
naturvärden, naturvärdesklass 4.

Åtgärder för att bibehålla naturvärderna: Området bör skötas på samma sätt som omgivande, 
också inventerade bestånd.

Strimspindling Cortinarius glaucopus är en av de vanligaste indikatorerna på örtrik barrskog 
och kalkbarrskog. Foto Leif Andersson.
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Bestånd 1357, Linghem
Areal: 2,4 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2017 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning: Området ingår i Linghems friluftsområde. Beståndet ligger på ganska fattig moränmark, 
men några mindre områden är av lite rikare karaktär. I området ligger ett litet fattigkärr.

Beståndet är en cirka 80-årig tallskog med stort inslag av gran och löv. Trädskiktet innehåller bland 
annat också asp, björk, klibbal och någon ek. Buskskiktet består av hassel, en och Salix. I skogskanten 
påträff as bland annat ängsvädd och stenbär och i det betade kärret fi nns vattenklöver, kråkklöver, 
tuvull och ett antal starrarter. I kärret är den enda lokalen för sumphätting Phaeogalera stagnina i 
Linköping kommun påträff ad. Fattig kärret är mycket blött men går att gå ut på utan besvär. 

Några döda träd och några enstaka lågor påträff as. Att objektet skogsbetas och att även att fattig kärret 
betas är mycket ovanligt och helhetsbilden av objektet ger ett ålderdomligt intryck. Vegetationen är av 
moss- och ristyp och några mindre områden av lågört-typ. En stig passerar strax utanför objektet.

Rödlistade arter: Persiljespindling Cortinarius sulfurinus.

Signalarter: Strimspindling Cortinarius glaucopus, klubbspindling Cortinarius varius, grovticka 
Phaeolus schweinitzii och Ramaria safraniolens (en korallfi ngersvamp).

Sällsynta arter: Bleksporig spindling Leucocortinarius bulbiger, blekfotad spindling Cortinarius 
illuminus och sumphätting Phaeogalera stagnina.

Naturvärdes bedömning: Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Beståndet är ingen örtrik barrskog 
eller kalkbarrskog. Men området har en intressant marksvampsfl ora och här påträff as bland annat ett 
fl ertal sällsynta spindelskivlingar, och en korallfi ngersvamp Ramaria safraniolens, vid en tall växer det 
grovticka. 

Åtgärder för att bevara naturvärdena: Hela objektet bör även i fortsättningen ha fortsatt skogbete 
vilket även gäller fattigkärret. Objektet är ett bra exempel på skogsbete. Hela objektet ger ett 
ålderdomligt intryck och bör därför undantas från framtida skogsbruk, i vart fall kalhyggesbruk. 
Genom skogsbete och skonsamt skogsbruk bör marksvampfl oran gynnas. Området är ett tätortsnära 
område med höga sociala värden och den goda tillgängligheten bör bevaras.
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Bestånd 1363, Linghem
Areal: 1,3 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fast

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2016 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning: Området omges av skog i väster, söder och öster, i norr gränsar området till en liten 
beteshage och bebyggelse. Terrängen är något kuperad i väster och en liten berghäll fi nns i öster. 
Objektet ligger på sedimentlera.

Skogen är en 110 årig grandominerad skog med tall och inslag av löv och är välsluten. Bland lövträd 
kan nämnas grov asp, grov sälg, klibbal, björk och några få skogsalmar. Fältskiktet är örtrikt och kan 
klassas som lågört-typ. Kärlväxter som påträff ades är harsyra, smultron, skogssallat, gökärt, blodrot, 
svinrot, slankstarr och lundstarr. Buskskiktet består av bland annat hassel, klibbal och druvfl äder. 
Marken är mest frisk till fuktig, ett litet alkärr fi nns i väster. 

Lågor och högstubbar förekommer och objektet kan räknas som vedrikt och har en värdefull 
vedsvampfl ora. Beståndet gränsar till objekt 1365, som är ett skogsbetat bestånd. Ett äldre 
gammalmodigt taggtrådstaket delar objekten åt. Det fi nns en övergång och en stig mellan de bägge 
objekten.

Rödlistade arter: Barrviolspindling Cortinarius harcynicus – 2 mycel påträff ade.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Elfenbensspindling Cortinarius eburneus.

Naturvärdesbedömning: Påtagliga naturvärden, naturvärdesklass 3. Skogen är delvis en örtrik 
barrskog.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Området bör lämnas till fri utveckling så att 
vedsvampfl oran kan utvecklas. Även marksvampfl oran kommer snart att utvecklas och blir mer 
intressant med hänsyn till skogens höga ålder. De grova asparna och de grova sälgarna är också motiv 
för fri utveckling. Beståndet gränsar till ytterligare 4 objekt och ingår i ett större värdefullt tätortsnära 
område med höga sociala värden. 
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Bestånd 1363. Foto Börje Fagerlind.
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Bestånd 1364, Linghem
Areal: 2,1 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2016 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning: Området omges av skog i söder, väster och i norr och öster gränsar objektet 
till betesmark. Beståndet sluttar i öster och här fi nns även någon bergrygg. Objektet ligger på 
sedimentlera. 

Skogen är en 95-årig granskog med tall- och lövinslag. Buskskiktet är dåligt utvecklat. Bland lövträd 
kan nämnas björk, sälg och grova aspar. Fältskiktet är av lågörttyp. Marken är frisk till fuktig. Uppe på 
bergryggen dominerar risvegetation. 

Högstubbar och lågor och är värdefullt för vedsvampfl oran. Området är omgärdat av ett ålderdomligt 
taggtrådsstaket och betas av nötdjur. Området gränsar till objekt 1363 (som inte betas) och en 
övergång fi nns vid staketet och skiljer de bägge områdena åt. 

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum.

Sällsynta arter: Liten tickmussling Antrodia ramentacea, elfenbensspindling Cortinarius eburneus 
och rödfl ockig spindling Cortinarius spilomeus.

Naturvärdesbedömning: Vissa naturvärden, naturvärdesklass 4. Beståndet är inte örtrik barrskog 
eller kalkbarrskog.

Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Området bör skötas med kalhyggesfritt skogsbruk. 
De grova asparna bör få vara kvar. Beståndet gränsar till ytterligare 4 objekt och ingår i ett värdefullt 
tätortsnära större område med höga sociala naturvärden. Att bete får fortgå i detta område. Det 
ålderdomliga staketet bör bevaras och stigar och tillgänglighet bevaras.
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Bestånd 1364. Foto Börje Fagerlind.



208

Bestånd 1365, Linghem
Areal: 2,5 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson och Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2016 (våren) Anita Stridvall, Börje Fagerlind. Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning: Beståndet omges av barrskog med litet inslag av lövträd. Det sluttar svagt mot öster. 
Marken består av morän med enstaka block och hällmarker. Inga vattendrag fi nns.  

Flera gamla tallar förekommer, annars domineras objektet av granen med få lövträd. Skogen är 
delvis olikåldrig. Fältskiktet består av ris med visst inslag av örter, t.ex. smultron. Inget buskskikt 
förekommer. Enstaka lågor påträff as. Skogen har betats. Inga negativa ingrepp kunde noteras.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes, men en tallhäxkvast sågs.

Naturvärdesbedömning: Beståndet är ingen kalkbarrskog, men har ett visst naturvärde, 
naturvärdesklass 4. Önskvärt vore ett fortsatt skogsbete. Flera gamla tallar fi nns. Det är en tätortsnära 
skog och därigenom ett område med stora sociala värden.

Åtgärder för att bevara naturvärden: Bevara de gamla tallarna! Fortsätt med skogsbete! Använd ett 
kalhyggesfritt skogsbruk vid avverkning, speciellt som det är en tätortsnära skog.

Bestånd 1366, Linghem
Areal: 1,9 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

2015 Börje Fagerlind, Rolf-Göran Carlsson

2016 Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning: Beståndet omges av öppna marker i söder, väster och nordväst, i norr är det en välsluten 
tallskog med löv inslag. Området är i stort sett plant. Marken består av morän med fåtaliga block. 

Tallen dominerar helt med inslag av gran, asp, ek, fågelbär, hägg, rönn och sälg. Tallarna är ca 70 år 
med enstaka äldre exemplar. Buskskiktet består av enar, hagtorn, mahonia, nypon och kaprifol. Bland 
lövinslag fi nns asp, ek, fågelbär, hägg, rönn och sälg. Fältskiktet består av triviala ris, men här och var 
fi nns harsyra och smultron.

Ett fåtal lågor fi nns i objektet liksom några stubbar. Skogen verkar ha betats. En stig fi nns, samt ett 
grävlingsgryt.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Lysticka Hapalopilus rutilans och kantarellmussling Plicaturopsis crispa på en pinne.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdes bedömning: Visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Beståndet är inte örtrik barrskog eller 
kalkbarrskog. Eftersom det är en tätortsnära skog är det ett område med stora, sociala värden.
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Åtgärdsbehov för att bibehålla naturvärdena: Beståndet gränsar till ytterligare fyra inventerade 
objekt och är ett värdefullt tätortsnära område med höga sociala värden. Önskvärt vore ett fortsatt 
bete! Ta bort en del av granarna, som lett till döda enar på grund av för dåligt ljusinsläpp! Tillämpa ett 
kalhyggesfritt skogsbruk vid avverkning, då det är en tätortsnära skog! Stigar bör underhållas.

Bild ??

Bestånd 1367, Linghem
Areal: 3,0 ha

Inventerare: 2014 Rolf-Göran Carlsson och Tomas Fasth

2015 Rolf-Göran Carlsson och Börje Fagerlind

2016 (våren) Anita Stridvall, Börje Fagerlind, Kurt-Anders Johansson, Rolf-Göran Carlsson 

Beskrivning: Beståndet omges av skog i väster och norr, betesmark i söder, samt åker i öster. Området 
sluttar svagt mot öster, men är i övrigt fl ackt. Marken består av sandig, blockig morän, men blocken 
och även hällarna är fåtaliga. Inga vattendrag förekommer, så området är ganska torrt. 

Fältskiktet består av triviala ris och mossor, men här och var fi nns harsyra och smultron. Det är en 
grandominerad barrskog med inslag av asp, björk, enstaka fågelbär och sälg. Skogens ålder är ca 70 år 
med ett fåtal grova tallar. Buskskiktet består av druvfl äder, enar (även döda), krusbär, mahonia, nypon 
och en liten idegran. 

Sparsamt med död ved förekommer. En gammal grustäkt fi nns. Stigar löper i området.

Rödlistade arter: Inga noteringar gjordes.

Signalarter: Inga noteringar gjordes.

Sällsynta arter: Inga noteringar gjordes.

Naturvärdesbedömning: Beståndet är ingen kalkbarrskog och har bara ett visst naturvärde, 
naturvärdesklass 4. En del enar är döda på grund av för dåligt ljusinsläpp. Skogen är tätortsnära och 
har därigenom stora sociala värden.  

Åtgärder för att bevara naturvärden: Använd ett kalhyggesfritt skogsbruk för att öka ljusinsläppet 
i området! Kalhuggning är inte lämpligt, då skogen är tätortsnära och fl era stigar fi nns i området. 
Stigarna bör underhållas.
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Bilaga 1a: Karta över 
naturvärdesklasser
- Malmslätt
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Bilaga 1b: Karta över 
naturvärdesklasser
- Tinnerö

Bilaga 1b: Karta över 
naturvärdesklasser
- Tinnerö
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Bilaga 1c: Karta över 
naturvärdesklasser
- Vidingsjö
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Bilaga 1d: Karta över 
naturvärdesklasser
- Ullstämma
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Bilaga 1e: Karta över 
naturvärdesklasser
- Linghem




