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1Bilaga 1 Objektsbeskrivningar naturvärde

I denna bilaga presenteras de naturvärdesobjekt och landskapsobjekt som identifierats vid na-

turvärdesinventeringen. Numreringen återfinns i karta 5 och 8.

Naturvärdesobjekt
1

Beskrivning: Öppen alvarmark med enbuskar och enstaka oxel och tall. Marken består av kalkgrus 

och kalkbleke med fårsvingeldominerad vegetation. Växttäcket är tunt. Här finns små berghällar med 

mosstuvor. Marken hålls öppen genom torkstress och har en mycket lång kontinuitet som öppen mark.

Rödlistade arter som observerats är backtimjan NT, bergjohannesört NT, fläcksprötat timjanfjädermott 
NT, gotlandssolvända NT, hedmätare NT, jordtistel NT, kantig krabbspindel NT, ljus solvända NT, mjukdån NT, 

linjesprötat timjanfjädermott NT och svart ljusmott NT. Av övriga naturvårdsarter kan nämnas alvar klo

fibbla, fjällgröe, kattfot, sankt pers nycklar, smultronvisslare och spåtistel.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar och 6110 Basiska berghällar

Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till välutvecklad Natura 2000naturtyp med lång kontinuitet. Före

komst av ett större antal rödlistade arter ger ett högt artvärde.

2

Beskrivning: Fuktig mark med zonerad vegetation. I de blötaste delarna växer ag. Runt om en zon med 

fuktäng dominerad av blåtåtel, älväxing, slankstarr och majviva NT. Övriga naturvårdsarter som noterats 

är mjukdån NT, strandmaskros, styv kalkmossa och ängsstarr NT. Fuktängen ansluter till torrare alvar

mark med kalkgrus.

Natura 2000-naturtyp: 7210 Agkärr och 6410 Fuktängar

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till välutvecklade Natura 2000naturtyper och naturlig zonering. 

Förekomst av en handfull naturvårdsarter varav enstaka rödlistade ger ett påtagligt artvärde.
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1
1 Objekt 1 utgörs av öppen alvarmark. På bilden syns även agbeståndet och den fuktiga marken i objekt 2. Tillsammans utgör de 
en naturlig mosaik av naturligt öppen mark.

2 Trädbärande naturalvar i objekt 3.
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13

Beskrivning: Stort sammanhängande naturalvar som trots att det inte hävdas utgör en öppen miljö. 

Här finns gott om mycket gamla tallar och trädkontinuiteten är lång. Träden växer glest, gruppställt 

och ljusöppet vilket gör att de har vida, plattade kronor och knotiga grenar. Det är de urgamla tallarna 

som främst karaktäriserar området. Marken är en mosaik av torr alvarmark med kalkgrus, fuktäng och 

rikkärr. Området har bitvis alvarkaraktär med glest stående träd och bitvis skogskaraktär med tätare 

stående träd. Här finns inslag av senvuxna grankloner och ekar. Enbuskar finns i hela objektet. Död ved 

finns i form av torrakor, torrträd och lågor.

Rödlistade arter som påträffats är alvargrimmia VU, apollofjäril NT, backsmörblomma NT, backtimjan NT, 

bergjohannesört NT, brun blåvinge VU, Cassida ferruginea NT, jordtistel NT, kalknarv VU, kantig krabbspindel 
NT, ljus solvända NT, loppstarr VU, majviva NT, månlåsbräken NT, nipsippa NT, linjesprötad timjanfjäder mott 
NT, svart ljusmott NT, svartspetsad rödrock NT, svartbent sköldbagge NT, tallticka NT, svävdagsvärmare NT, 

väpplingblåvinge NT, ängsnätfjäril NT, ängsstarr NT och öländsk tegellav EN. Bland övriga naturvårdsarter 

kan nämnas alvararv, alvargräslök, alvarkalkmossa, alvarklofibbla, anisspindling, axag, bergskrabba, 

blodnycklar, blodtopp, brudsporre, enlav, flugblomster, grov gulmossa, grönvit nattviol, gullviva, johan

nesnycklar, kattfot, knappag, kragjordstjärna, kärrknipprot, kruskalkmossa, kärrspira, murruta, nästrot, 

praktsporre, purpurknipprot, sankt pers nycklar, smultronvisslare, spåtistel, strandmaskros, styv kalk

mossa, svinrot, tätört, vätmaskros, ängsnycklar och östersjömaskros.

Natura 2000-naturtyp: 9070 Trädklädd betesmark, 6280 Alvar, 6410 Fuktängar, 7230 Rikkärr och 8240 

Karsthällmark

Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet främst till de många urgamla tallarna men även de välutvecklade 

naturtyperna och mosaiken med olika markfuktighet. Förekomst av ett stort antal rödlistade arter och 

andra naturvårdsarter ger ett högt artvärde.

4

Beskrivning: Öppet naturalvar med kalkgrus och vegetation dominerad av fårsvingel och lavar. Här finns 

små berghällar med mosstuvor. Objektet är öppet, enbuskarna växer glest och här finns en

staka oxel och vägtorn. Små plantor av tall finns spritt i objektet. Markvegetationen karaktä

riseras av ett tjockt lavtäcke.

Naturvårdsarter som observerats i objektet är jungfrulinfly NT, kantig krabbspindel NT, nip

sippa NT, större borstspinnare NT, svart ljusmott NT och slemmig klibbskivling.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar och 6110 Basiska berghällar

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till välutvecklad Natura 2000naturtyp med lång 

kontinuitet. Förekomst av en handfull rödlistade arter ger ett påtagligt artvärde på 

gränsen till högt.
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15

Beskrivning: Objektet består av två delområden med agkärr på blöt mark. Objekten är blöta med 

vatten speglar. Agkärren ligger omgivna av tallskog eller åtminstone en bård av tall. Det finns endast 

en smal, diffus bård med tuvig fuktäng innan skogen tar vid. En antydan till igenväxning kan skönjas i 

brynen genom att dessa kryper närmare kärret. 

Rödlistade arter som observerats är guldgräshoppa NT, loppstarr VU, majviva NT, ängsstarr NT. Bland 

övriga naturvårdsarter kan nämnas axag, brudsporre, kärrknipprot, kärrspira, tätört och vanlig padda 

(årsungar i lämplig lekmiljö). Det finns även uppgifter om att väddnätfjäril VU har observerats här (4 

exemplar 2014).

Natura 2000-naturtyp: 7210 Agkärr

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Påtagligt biotopvärde knutet till Natura 2000naturtypen agkärr och vattenmiljö. Att zone

ring längs kanterna  saknas tar ner värdet något. Förekomst av flertal rödlistade arter, naturvårdsarter 

och att väddnätfjäril här förekommer i lämplig miljö ger ett högt artvärde.

3 Objekt 5 utgörs av ett blött agkärr.
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16

Beskrivning: Ett stort öppet område med välutvecklad mosaik av alvar, fuktäng, rikkärr och agkärr. Om

rådet sträcker sig en bra bit utanför inventeringsområdet. Den öppna marken övergår diffust i trädbä

rande mark i intilliggande objekt. Här finns grusalvar, grusvätar med kalkbeke, breda zoner med fukt

ängsvegetation dominerad av starr, blåtåtel, knappag, axag, ängsvädd och majviva NT. Vegetationen är 

lågvuxen och gles. I de blötaste delarna dominerar ag.

Rödlistade arter som observerats är backtimjan NT, bergjohannesört NT, Cassida ferruginea NT, guldgräs

hoppa NT, hedmätare NT, kantig krabbspindel NT, ljus solvända NT, mjukdån NT och sexfläckig bastards

värmare NT. I objektet har även larvkolonier av väddnätfjäril VU påträffats. Av övriga naturvårdsarter kan 

nämnas alvargräslök, bergskrabba, brudsporre, kärrspira, sankt pers nycklar, strandmaskros, häckning 

av tofsvipa, tätört, vätmaskros och ärtstarr.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar, 6410 Fuktängar, 7230 Rikkärr och 7210 Agkärr

Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till ett stort öppet område med flera välutvecklade Natura 

2000naturtyper och en naturlig zonering. Förekomst av väddnätfjäril och en lång rad rödlistade arter 

varav flera med livskraftiga förekomster ger ett högt artvärde.

7

Beskrivning: Agkärr i en blöt glänta. Agdominerad vegetation ända fram till skogskanten. En mycket 

smal och diffus zon med fuktängsvegetation där brunmossor växer i kanten.

Naturvårdsarter som förekommer i objektet är axag, bergjohannesört NT, loppstarr VU, nipsippa NT, svin

rot och ängsnycklar

4 Objekt 6 utgörs av ett naturligt öppet område med en mosaik av olka fuktighet.



7

1Natura 2000-naturtyp: 7210 Agkärr

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Påtagligt biotopvärde knutet till ett välutvecklat agkärr och vattenmiljö. Förekomst av en 

handfull naturvårdsarter varav tre rödlistade arter ger ett påtagligt artvärde.

8

Beskrivning: Ett litet agkärr ligger som en glänta i skogen. Runt agkärret finns en smal bård av fuktängs

vegetation. I norra kanten en slänt med ett väl avsatt, sydvänt bryn med lång kontinuitet. I brynet växer 

tall, gran och enbuskar.

I objektet observerades följande naturvårdsarter; axag, brudsporre, jungfrulinfly NT, kärrknipprot, lopp

starr VU, nipsippa NT, tvåblad, ängsnycklar och ängsstarr NT.

Natura 2000-naturtyp: 7210 Agkärr, 6410 Fuktängar och 7230 Rikkärr

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Påtagligt biotopvärde knutet till hydrologin och gläntan som bidrar med variation i den 

omgivande skogen samt det sydvända, solbelysta brynet med lång kontinuitet. Objektets ringa storlek 

drar ner värdet något. Förekomst av flera rödlistade arter och andra naturvårdsarter ger ett påtagligt 

artvärde.

5 Objekt 8 är ett litet agkärr med en smal bård av fuktängsvegetation längs kanten.
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Beskrivning: Alvarmark som fläckvis är öppen och fläckvis enbuskbeväxt. Trädskikt av tall, oxel och 

enstaka senvuxna granar och ekar. Tall finns både som högväxta äldre träd och en hel del unga träd. 

Solbelyst död ved av tall och torrakor av gran. Stubbar finns. Även rönn, vägtorn och rosor. Kalkgruset 

täcks av ett tjockt lavtäcke och markvegetationen domineras av fårsvingel, älväxing, mjölon och liten 

sandlilja. Diffus övergång mot omgivande objekt.

Det finns åtminstone en gammal provgrop i objektet.

I objektet finns livskraftiga förekomster av ringlav VU spritt. Det finns också talrikt med nipsippa NT. 

Andra rödlistade arter som observerats är backtimjan NT, bergjohannesört NT, gulpannad lavspinnare 
NT, ljus solvända NT, sexfläckig bastardsvärmare NT och äldre gnagspår efter smedbock NT. Bland övriga 

naturvårdsarter kan nämnas gammelgranslav, kattfotslav, slemmig klibbskivling och sankt pers nycklar. 

Objektet ingår i Natura 2000området File hajdar (SE0340111). Objektet ingår i ett område som av 

Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop med beskrivningen hällmarkstallskog med stort inslag sen

vuxna träd, riklig hänglavsförekomst, värdefull kärlväxtflora och berggrund av urkalksten.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar och 5130 Enbuskmarker

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till alvarstrukturerna och den döda veden. Den relativt stora 

mängden enbuskar sänker  biotopvärdet till påtagligt. Högt artvärde framför allt knutet till livskraftiga 

bestånd av ringlav. Detta förstärks genom förekomst av en lång rad rödlistade arter och talrik före

komst av nipsippa.

10

Beskrivning: En helt öppen mark i en fuktig svacka. Efter kraftiga regn står objektet mer eller mindre helt 

under vatten. Älväxing och blåtåtel dominerar vegetationen. Fläckvis förekommer kalkgrus och kalk

bleke med krypven. Små stenblock finns spritt i objektet. Det finns även mindre berghällar. Övergången 

mot den ljusöppna tallskogen är distinkt, utan egentligt bryn. I kanterna finns enstaka gamla tallar, 

torrträd och lågor. Små tallplantor finns spritt i objektet.

Naturvårdsarter som förekommer i objektet är alvarklofibbla, axag, dvärgviol, kalkmaskros, kärrknipprot, 

langes maskros, nipsippa NT, sexfläckig bastardsvärmare NT, strandmaskros, svinrot och vätmaskros.

Natura 2000-naturtyp: 6410 Fuktängar och 6280 Alvar

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till välutvecklad Natura 2000naturtyp och att området är så 

stort och öppet. Förekomst av ett flertal naturvårdsarter och enstaka rödlistade arter ger ett påtagligt 

artvärde.
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1
6 Enbuskbeväxt alvarmark i objekt 9.

7 Öppen glänta på fuktig mark i objekt 10.

9
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Beskrivning: Trädklädd mark med ett glest trädskikt bestående av tall och gran. Oxel, vägtorn och hög

växta enbuskar utgör ett lägre skikt. Här finns även ung tall och gran. Buskskiktet är av igenväxningska

raktär. Stubbar finns. Kalkgruset täcks av ett tjockt lavtäcke och markvegetationen utgörs av gräs och 

örter. 

I södra delen har miljön mer karaktären av skog, både i trädskikt och markvegetation. Relativt högvuxen 

tall och gran. Trädskiktet har uppkommit genom naturlig föryngring och har därför en åldersspridning. 

Stubbar finns. Storvuxna, ej betespräglade enbuskar. Lundskafting och örnbräken dominerar markve

getationen. Riktigt gamla träd samt död ved av tall och gran finns men inte i den mängd och kontinuitet 

som skulle ha funnits i en orörd skog.

I objektet finns livskraftiga förekomster av ringlav VU spritt. Det finns också talrikt med nipsippa NT. 

Andra rödlistade arter som observerats är apollofjäril NT, backfryle NT, backtimjan NT, bergjohannesört 
NT, brun blåvinge VU, dvärgbägarlav NT, gulsträngad fagerspindling EN, ljus solvända NT, rosabrun nopping 
NT, större borstspinnare NT, svartfläckig blåvinge NT, svartgrön spindling NT, toppjungfrulin VU, väppling

blåvinge NT och ängsnätfjäril NT. Bland övriga naturvårdsarter kan nämnas anisspindling, blåmossa, blå

sippa, brandrussling, brudsporre, enlav, fransig jordstjärna, gammelgranslav, havstulpanlav, kattfotslav, 

kragjordstjärna, nattviol, nästrot, prydlig pärlemorfjäril, vinriska, sankt pers nycklar, smultronvisslare och 

svinrot.

Objektet ingår i Natura 2000området File hajdar (SE0340111). Objektet ingår i ett område som av 

Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop med beskrivningen hällmarkstallskog med stort inslag sen

vuxna träd, riklig hänglavsförekomst, värdefull kärlväxtflora och berggrund av urkalksten.

Natura 2000-naturtyp: 9070 Trädklädd betesmark och 9010 Taiga

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet luckighet, naturlig föryngring, död ved,  fristående träd och alvar

vegetation. Spår efter plockhuggning i form av stubbar och att gamla träd saknas i naturlig omfattning 

sänker biotopvärdet till påtagligt. Högt artvärde framför allt knutet till livskraftiga bestånd av ringlav. 

Detta förstärks genom förekomst av en lång rad rödlistade arter och talrik förekomst av nipsippa. 

12

Beskrivning: Fuktig svacka där slankstarr och blåtåtel dominerar vegetationen med ett ganska stort 

inslag av knappag och mycket brunmossor i botten. Några mindre ruggar med ag finns. Objektet är 

öppet. Marken är småtuvig och det finns spridda block i objektet. På lite högre mark mot kanterna finns 

kalkgrus. Övergång mot torrare alvar är diffus. Svaga sluttningar med alvarvegetation och enbuskar vet

ter ner mot fuktängen.

Naturvårdsarter som observerats i objektet är axag, knappag, majviva NT, strandmaskros, ängsnycklar, 

ängsstarr NT och ängsvädd.

Natura 2000-naturtyp: 7230 Rikkärr och 6410 Fuktängar
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1Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till välutvecklad Natura 2000naturtyp och bryn. Förekomst av ett 

flertal naturvårdsarter och enstaka rödlistade arter ger ett påtagligt artvärde.

8 Trädklädd mark med glest trädskikt i objekt 11.

9 En fuktäng utgör en öppen glänta i objekt 12.
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Beskrivning: En fuktig till blöt glänta där fuktäng, rikkärr och agkärr förekommer i mosaik. Vegetationen 

domineras bitvis av slankstarr, blåtåtel och ängsvädd. Vegetation är tuvig med kalkgrus emellan. Bitvis 

dominans av knappag, axag, majviva NT (stort antal) och ängsnycklar. I andra delar dominerar ag. I 

objektet förekommer en del stenblock och tendenser till igenväxning. Zonerad vegetation och grus mot 

omgivande torrmark med tall och en. I ena kanten av objektet finns en berghäll som sluttar svagt ner 

mot kalkgruset. Bland de naturvårdsarter som förekommer i objektet kan nämnas blodnycklar, orm

tunga, smultronvisslare, strandmaskros, större borstspinnare NT och ängsstarr NT.

Natura 2000-naturtyp: 6410 Fuktängar, 7230 Rikkärr, 6280 Alvar och 6110 Basiska berghällar

Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till välutvecklade Natura 2000naturtyper i mosaik och lång konti

nuitet som öppen miljö, detta trots antydan till igenväxning. Rik förekomst av majviva och förekomst av 

ett antal andra naturvårdsarter ger ett högt artvärde.

10 Objekt 13 är en fuktig glänta med tuvig vegetation.



13

114

Beskrivning: Hällmarkstallskog med talldominerat trädskikt. Trädkontinuiteten är lång. Naturlig föryng

ring ger en åldersspridning och numer en gruppställdhet. De äldre tallarna är dock relativt jämnt ut

ställda vilket tyder på att trädskiktet har gallrats eller snarare dimensionsavverkats. Även om det finns 

gott om äldre  träd verkar riktigt gamla träd vara mindre än i en orörd skog. Stubbar finns. Inslag av gran 

och mycket en samt enstaka ek, oxel och rönn. Marken är relativt kuperad. Här finns små fläckar med 

karsthällar. Skogsarter dominerar markvegetationen.

Under 1940talet togs gjordes ett antal provgropar i objektet och runt dessa avverkades träd, Detta 

syns idag som relativt täta bestånd av yngre tall. 

I objektet har ett stort antal rödlistade arter noterats; backtimjan NT, bergjohannesört NT, bittermus

seron NT, bullspindling VU, Dermoloma josserandii VU, ekvaxskivling NT, gotlandssnok NT, granrotspindling 
VU, gulpannad lavspinnare NT, gulsträngad fagerspindling EN, hedmätare NT, jordtistel NT, knölspindel 
NT, brunt timjansmott NT, ljus solvända NT, loppstarr VU, nipsippa NT, brokigt timjansmott NT, ringlav VU, 

rosabrun nopping NT, sammetsmusseron VU, sexfläckig bastardsvärmare NT, silversmygare NT, slåtter

fibbla VU, större borstspinnare NT, svartfläckig blåvinge NT, svartgrön spindling VU, svartspetsad rödrock 
NT, Uloma rufsa NT, väpplingblåvinge NT, ängsnätfjäril NT och ängsstarr NT. Det finns även uppgifter om 

blomjordstjärna VU, hasselsnok VU, kalkkoppmossa NT, ligusterfly NT och siljanspidling EN från objektet.

Bland övriga naturvårdsarter kan nämnas anisspindling, barrskogsfagerspindling, blånopping, brand

russling, brudsporre, fransig jordstjärna, gammelgranslav, blåmossa, grönnopping, kattfot, kattfotslav, 

kastanjefjällskivling, kragjordstjärna, kryddspindling, kärrknipprot, langes maskros, nästrot, olivspind

ling, rödgul trumpetsvamp, sankt pers nycklar, skogsknipprot, slemmig klibbskivling, smultronvisslare, 

vinriska, späd frullania och svinrot. 

Delar av objektet ingår i ett område som av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop med beskriv

ningen hällmarkstallskog med stort inslag senvuxna träd, riklig hänglavsförekomst, värdefull kärlväxt

flora och berggrund av urkalksten.

Natura 2000-naturtyp: 9010 Taiga och 8240 Karsthällmarker

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Biotopvärde knutet till naturliga strukturer (åldersspridning, gläntor, luckighet, karsthällar, 

gamla grankloner och lång trädkontinuitet). Att riktigt gamla träd och död ved inte finns i en naturlig 

mängd och att de äldre träden är utställda sänker biotopvärdet till påtagligt. Artvärdet är högt med 

förekomst av en lång rad rödlistade och flera hotade arter.
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1

12 Objekt 15 är en mindre glänta med karsthällmark.

11 Objekt 14 utgörs av ett större område med hällmarkstallskog.

14
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Beskrivning: Litet område med karsthällmark. Ungefär halva objektet utgörs av bar häll där det endast 

växer mosskuddar. Snigelbete syns vid enstaka karstsprickor. Resterande del täcks av en barrmatta, 

mossor, lavar och gles växtlighet med fårsvingel, mjölon mm. I objektet finns ett par knotiga gamla tal

lar, en gammal granklon, ett par torrträd, enbuskar och rosor. Diffus övergång mot omgivande skog gör 

gränsen svår att dra.

Naturvårdsarter som observerats i objektet är alvararv, alvargrimmia VU, alvargräslök, alvarklofibbla, 

backtimjan NT, ljus solvända NT, murruta, sankt pers nycklar, stor stjärnfruktslav och svartbräken.

Natura 2000-naturtyp: 8240 Karsthällmarker

Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till välutvecklad karst, varm glänta med lång kontinuitet. Före

komst av alvargrimmia och en handfull andra naturvårdsarter ger ett högt artvärde.

16

Beskrivning: En alvarmark med trädskikt och en stor mängd enbuskar. Endast mindre öppna ytor finns. 

Trädskikt av tall, oxel och enstaka senvuxna granar och ekar. Tall finns både som högväxta äldre träd 

och en hel del unga träd. Solbelyst död ved av tall och torrakor av gran. Stubbar finns. Även rönn, väg

torn och rosor. Kalkgruset täcks av ett tjockt lavtäcke och markvegetationen domineras av fårsvingel, 

älväxing, mjölon och liten sandlilja. 

Diffus övergång mot omgivande objekt. Det finns åtminstone en gammal provgrop i objektet.

Objektet ingår i Natura 2000området File hajdar (SE0340111). Objektet ingår i ett område som av 

Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop med beskrivningen hällmarkstallskog med stort inslag sen

vuxna träd, riklig hänglavsförekomst, värdefull kärlväxtflora och berggrund av urkalksten.

Riklig förekomst av nipsippa NT. Andra rödlistade arter i objektet är backtimjan NT, bergjohannesört NT, 

brun blåvinge VU, Cassida ferruginea NT, denises spindling NT, hedmätare NT, jordtistel NT, ljus solvända NT, 

mindre blåvinge NT, månlåsbräken NT, linjesprötat timjanfjädermott NT, brokigt timjansmott NT, ringlav 
VU, sexfläckig bastardsvärmare NT, silversmygare NT, smedbock NT, större borstspinnare NT, svartfläckig 

blåvinge NT, toppjungfrulin VU och väpplingblåvinge NT. Bland övriga naturvårdsarter kan nämnas 

anisspindling, blåsippa, kattfot, kragjordstjärna, rosettjungfrulin, sankt pers nycklar, smultronvisslare, 

svinrot och vippärt.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar och 5130 Enbuskmarker

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till alvarstrukturerna och den döda veden. Den stora mängden 

enbuskar sänker biotopvärdet till påtagligt. Högt artvärde knutet till förekomst av en lång rad rödlistade 

arter, främst insekter.
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13 Alvarmark med trädskikt och enbuskar i objekt 16.

14 En smal zon med fuktängsvegetation runt ett litet agkärr i objekt 17.
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117

Beskrivning: Ett blött agkärr med vattenspeglar. Agkärret omges av en smal zon, ca 24 meter, med 

fuktäng innan tallskogen tar vid. Blåtåtel, slankstarr och höstspira växer i denna zon. 

Natura 2000-naturtyp: 7210 Agkärr och 6410 Fuktängar

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Påtagligt biotopvärde knutet till Natura 2000naturtyp och vattenmiljö. Artvärdet är obe

tydligt.

18 Jordhögar

Beskrivning: Avbanat material från den gamla täkten upplagt i högar söder om Gamla brottet. På hög

arna växer täta snår av try, slån, oxel, vildapel, asp och nypon. Ett rävgryt hittades, dock oklart om det 

är aktivt eller övergivet. Två rödlistade arter har observerats i objektet; gulpannad lavspinnare NT och 

jungfrulinspraktmal NT.

Objektet ingår i Natura 2000området File hajdar (SE0340111). Objektet ingår i ett område som av 

Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop med beskrivningen hällmarkstallskog med stort inslag sen

vuxna träd, riklig hänglavsförekomst, värdefull kärlväxtflora och berggrund av urkalksten.

Natura 2000-naturtyp: 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Visst biotopvärde knutet till bärande buskar och träd samt det täta snåret som ger skydd åt 

småfågel och andra smådjur. Visst artvärde knutet till enstaka förekomst av rödlistade arter.

19

Beskrivning: Hällmarkstallskog med glest, gruppställt och luckigt trädskikt. Det finns en åldersspridning 

i trädskiktet men riktigt gamla träd saknas i naturlig omfattning. Dessa har plockhuggits bort och de 

enda spåren är stubbarna. Bitvis är trädskiktet glest och marken utgörs av enbuskbeväxt alvar. Bitvis 

är trädskiktet tätare och marken har skogskaraktär. Marken är relativt kuperad med inslag av mindre 

berghällar och karsthällar under ett tunt vegetationstäcke. Markvegetationen varierar mellan igenväx

ande alvar med tunt växttäcke och mycket lavar till mjölon och skogsmossor. I blöta partier har skogen 

sumpskogskaraktär med höga starrtuvor. Död ved finns om än i måttlig mängd. Inslag av grankloner, 

oxel och senvuxen ek. Trädkontinuiteten är lång.

Rödlistade arter som observerats är apollofjäril NT, backtimjan NT, bergjohannesört NT, bittermusseron 
NT, Cassida ferruginea NT, brun blåvinge VU, denises spindling NT, dubbelbandat ljusmott NT, gotlandssnok 
NT, gråfingerört EN, grönfjällig fjällskivling VU, guldgräshoppa NT, gulpannad lavspinnare NT, gulsträngad 

fagerspindling EN, hagnopping NT, hedmätare NT, heltuss VU, jordtistel NT, kantig krabbspindel NT, kalk

koppmossa NT, kornrullmossa NT, ljus solvända NT, loppstarr VU, majviva NT, nipsippa NT, rosabrun nop

ping NT, sexfläckig bastardsvärmare NT, större borstspinnare NT, svart ljusmott NT, svartgrön spindling 
VU, väddnätfjäril VU (ett exemplar), väpplingblåvinge NT, ängsnätfjäril NT och ängsstarr NT. Bland övriga 
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1naturvårdsarter kan nämnas alvarklofibbla, anisspindling, axag, barrskogsfagerspindling, bergskrabba, 

blodnycklar, blodtopp, blåsippa, blåmossa, brudsporre, dvärgviol, enlav, fjällgröe, grönnopping, grönvit 

nattviol, gullviva, höstspira, kattfot, knappag, kragjordstjärna, kärrknipprot, kärrspira, langes mask

ros, spåtistel, midsommarblåvinge, murruta, nattviol, nordfladdermus, olivspindling, praktsporre, röd 

klockmossa, sankt pers nycklar, slemmig klibbskivling, smultronvisslare, späd frullania, stenkrassing, 

stor stjärnfruktslav, strandmaskros, styv kalkmossa, svartbräken, vinriska, vit skogslilja, ängsnycklar och 

ängsvädd.

Natura 2000-naturtyp: 9010 Taiga, 6280 Alvar och 8240 Karsthällmarker

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Påtagligt biotopvärde (på gränsen till högt) knutet till lång trädkontinuitet och välutveck

lade naturskogsstrukturer trots spår efter skogsbruk och att riktigt gamla träd saknas i naturlig omfatt

ning. Förekomst av ett stort antal rödlistade arter och andra naturvårdsarter ger ett högt artvärde.

20

Beskrivning: Medelålders tallskog som uppkommit genom naturlig föryngring. Trädskiktet är relativt 

jämnt (inte gruppställt med luckor). Riktigt gamla tallar saknas i naturlig omfattning. Inslag av gran och 

ung tall. Stubbar finns. Torrträd och lågor finns, dock inte i riklig mängd. Buskskikt av enbuskar. Markve

getation av skogskaraktär med piggrör, kruståtel, lundskafting och lingon som dominerande arter.

Rödlistade arter som påträffats i objektet är backsmörblomma NT, backtimjan NT, jordtistel NT, klase

fibbla NT samt nipsippa NT. Backtimjan, jordtistel och klasefibbla för en tynande tillvaro i den skuggade 

miljön. Andra naturvårdsarter som hittades är anisspindling, kryddspindling, vinriska, kattfotslav, natt

viol, sankt pers nycklar och svinrot.

Natura 2000-naturtyp: 9010 Taiga

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Påtagligt biotopvärde knutet till de naturliga strukturer som finns i skogen (åldersspridning, 

död ved) trots att skogsbruksåtgärder utförts och gamla träd och stor mängd död ved saknas. Påtagligt 

artvärde främst beroende på livskraftig förekomst av nipsippa och en del skogliga naturvårdsarter.



19

1
15 Tallskog  med glest, gruppställt och luckigt trädskikt i objekt 19.

16 Medelålders tallskog med ett relativt jämnt trädskikt (inte gruppställt med luckor) i objekt 20.

19
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18 En permanent vattensamling i objekt 21. 

17 Gamla brottet i objekt 21 har ett golv av bar häll.

20
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1

19 Väggarna i Gamla brottet är sprängda så att de har en naturlig struktur med sprickor och hyllor. Nedanför klipporna finns en 
rasbrant. 

21
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121 Gamla brottet

Beskrivning: Ett gammalt stenbrott. Golvet utgörs av bar häll. Här finns småvatten med kransalger och 

reproduktion av mindre vattensalamander och vanlig padda. Dels ett permanent vatten, ca 0,5 m djupt 

och dels en mer tillfällig vattensamling/vät. Väggarna är sprängda så att de har en naturlig struktur 

med sprickor och hyllor som kan fungera som boplatser för fåglar och fladdermöss. En nordfladdermus 

observerades vid ett av fältbesöken. Nedanför klipporna finns en rasbrant med ganska mycket örtvege

tation och en del yngre tall. Varierad miljö. 

Ett antal rödlistade arter och naturvårdsarter har etablerat sig i brottet bl a backtimjan NT, bergjohan

nesört NT, kornrullmossa NT, ljus solvända NT, månlåsbräken NT, nipsippa NT, skrynklig gelélav VU, alvar

pottia, alvarrosettmossa, dvärgviol, korvgulmossa, kärrspärrmossa, spåtistel, purpurknipprot, ränngaf

felmossa, sandviol, styv kalkmossa, späd skorpionmossa, sumpbryum och trubblansmossa. Några mer 

rörliga arter som observerades vid inventeringarna är mindre blåvinge NT, svart ljusmott NT, vägtornsmä

tare NT, smultronvisslare och gotlandssnok NT.

Delar av objektet ingår i Natura 2000området File hajdar (SE0340111). Objektet ingår i ett område 

som av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop med beskrivningen hällmarkstallskog med stort 

inslag senvuxna träd, riklig hänglavsförekomst, värdefull kärlväxtflora och berggrund av urkalksten.

Natura 2000-naturtyp: 

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Mångformigheten bidrar till objektets påtagliga biotopvärde. Klippväggar, rasbranter och 

vatten bidrar med för området sällsynta småbiotoper. Artvärdet är högt genom förekomst av en lång 

rad rödlistade arter som drar fördel av den varierade miljön med en del småbiotoper som passar även 

för konkurrenssvaga arter.

22

Beskrivning: Ett litet blött agkärr. Agkärret omges av en smal zon, 24 meter, med fuktäng innan 

tallskog en tar vid. Två naturvårdsarter har observerats i objektet; guldgräshoppa NT och tätört.

Natura 2000-naturtyp: 7210 Agkärr och 6410 Fuktängar

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Påtagligt biotovärde knutet till Natura 2000naturtyp och vattenmiljö. Förekomst av en

staka naturvårdsarter ger ett visst artvärde.
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20 Objekt 22 utgörs av ett blött agkärr.

23
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1
22 Öppet område med hällar och vittringsgrus i objekt 23.

21 Objekt 24 är en ljusöppen skog.

24
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123

Beskrivning: Öppet område med välutvecklade berghällar. I nedre kanten av hällarna finns fuktigt vitt

ringsgrus. Relativt mycket mosskuddar, lav och tunt växttäcke på hällarna.

Rödlistade arter som observerats är apollofjäril NT, backtimjan NT, jordtistel NT, ljus solvända NT och 

ängsnätfjäril NT. Bland övriga naturvårdsarter kan nämnas blåsippa, kragjordstjärna, masklav, murruta, 

sankt pers nycklar, slemmig klibbskivling, vinriska, styv kalkmossa och svartbräken.

Natura 2000-naturtyp: 6110 Basiska berghällar

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till välutvecklad Natura 2000naturtyp. Förekomst av ett flertal 

naturvårdsarter och några rödlistade arter ger ett påtagligt artvärde på gränsen till högt.

24 

Beskrivning: Ljusöppen skog. Trädskiktet utgörs av tall och enstaka gran. Enstaka torrträd av gran och 

en finns. Ung tall är på väg upp. Marken ser ut att vara stadd i igenväxning. Ett buskskikt av en domine

rar och de flesta enbuskar är av igenväxningskaraktär. Markvegetationen utgörs av alvararter tillsam

mans med mjölon, älväxing och ängshavre. 

I västra delen mer skogspräglat med tall i olika åldrar, inslag av gran och mycket enbuskar. Även mark

vegetationen är mer skogspräglad även om det finns inslag av alvararter. 

Två rödlistade arter har observerats i objektet; nipsippa NT och tallpraktskivling VU. Andra naturvårdsar

ter i objektet är anisspindling, blåmossa, brudsporre, flugblomster, nattviol, nästrot, sankt pers nycklar, 

skogsvisslare, slemmig klibbskivling och svinrot.

Delar av objektet ingår i Natura 2000området File hajdar (SE0340111). Delar av objektet ingår i ett om

råde som av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop med beskrivningen hällmarkstallskog med stort 

inslag senvuxna träd, riklig hänglavsförekomst, värdefull kärlväxtflora och berggrund av urkalksten.

Natura 2000-naturtyp: 9070 Trädklädd betesmark och 9010 Taiga

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Påtagligt biotopvärde knutet till träd och alvarvegetation. Pågående igenväxning sänker 

värdet. Artvärdet är högt med rik förekomst av nipsippa, enstaka hotad art och flera naturvårdsarter.
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1
23 Enbuskbeväxt alvarmark med inslag av tall i objekt 25. Mindre barghällar finns under det tunna växttäcket.

24 Objekt 26 utgörs av en naturlig mosaik av öppna marker med olika fuktighetsgrad.
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125

Beskrivning: Relativt öppen mark med stor mängd enbuskar. Här finns även medelålders tall och oxel. 

En del öppnare gläntor finns. Objektet är mosaikartat med torr, fuktig och blöt mark. Det är främst den 

torra alvarmarken som är enbuskbeväxta medan agkärr och fuktäng är öppna. Mindre berghällar finns 

under det tunna vegetationstäcket. Genom objektet går en diffus gammal körväg som nu mest liknar 

en stig. I västra delen finns en klon med klenvuxna lundalmar CR och på dessa lever den sällsynta alm

gallveckaren EN.

Rödlistade arter som observerats är apollofjäril NT, backtimjan NT, bergjohannesört NT, bittermusseron 
NT, brun blåvinge VU, gotlandssolvända NT, hagnopping NT, hedmätare NT, jordtistel NT, jungfrulinfly NT, ljus 

solvända NT, loppstarr VU, majviva NT, nåldvärgmossa NT, sexfläckig bastardsvärmare NT, svartfläckig blå

vinge NT, tallticka NT, ängsstarr NT och ängsnätfjäril NT. Bland övriga naturvårdsarter kan nämnas axag, 

blåsippa, brudsporre, grönnopping, kalkkrokmossa, kalklungmossa, kattfot, knappag, korvgulmossa, 

kärrknipprot, olivspindling, vinriska, sankt pers nycklar, smultronvisslare, strandmaskros, styv kalkmos

sa, sumpbryum och svinrot.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar, 6410 Fuktängar, 7210 Agkärr, 7230 Rikkärr, 6110 Basiska berghällar 

och 8240 Karsthällmarker

Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till mosaikartad relativt öppen mark. Förekomst av en lång rad 

rödlistade arter och andra naturvårdsarter ger ett högt artvärde.

26

Beskrivning: Stort öppet område med en mosaik av torr, fuktig och blöt mark. Välutvecklad zonering i 

vegetationen. I de blötaste delarna växer ag. Rikkärr med knappag och axag samt fuktäng med slank

starr och blåtåtel omger agkärren. De fuktiga öppna markerna omges av torrare alvar med enbuskar 

och glest stående tall. Den torrare marken utgörs av kalkgrus med alvarvegetation där fårsvingel och 

älväxing dominerar det tunna växttäcket. Det finns även berghällar med vittringsgrus i kanterna.

Rödlistade arter som observerats är alvargrimmia VU, apollofjäril NT, backtimjan NT, bergjohannesört NT, 

gnagspår efter Cassida sp på krissla (samtliga arter på krissla är rödlistade), gulsträngad fagerspindling 
EN, hedmätare NT, jordtistel NT, kalkkoppmossa NT, kalknarv VU, ljus solvända NT, majviva NT, mjukdån NT, 

sexfläckig bastardsvärmare NT, silversmygare NT, skrynklig skinnlav VU, större borstspinnare NT, svart

fläckig blåvinge NT, väpplingblåvinge NT och ängsstarr NT. Bland övriga naturvårdsarter kan nämnas 

alvarglim, blodnycklar, blodtopp, blåsippa, blåvingad gräshoppa, brudsporre, daggfärglav, grönvit natt

viol, jämtstarr, korvgulmossa, nattviol, ormtunga, praktsporre, ränngaffelmossa, röd klockmossa, sankt 

pers nycklar, skogsgräshoppa, stenkrassing, strandmaskros, styv kalkmossa, sumpbryum, trindmossa, 

tvåblad och tätört.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar, 7210 Agkärr, 7230 Rikkärr, 6410 Fuktängar och 6110 Basiska berghäl

lar
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1Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till ett stort öppet område med mosaik av flertalet välutvecklade 

naturtyper som förekommer i naturlig zonering, rikligt med torrträd och en del gamla tallar. Förekomst 

av en lång rad rödlistade arter, bland annat alvargrimmia, kalknarv och skrynklig skinnlav som är knutna 

till välutvecklade hällmiljöer, ger ett högt artvärde.

27 P-plats

Beskrivning: En plan grusmark ovanför Gamla brottet. Marken har avtäckts för länge sedan. I nutid är 

slitaget från bilar påtagligt, platsen används som Pplats för besökande på File hajdar. Fläckar av berg

häll finns men mestadels utgörs objektet av kalkgrus. Mot kanterna gles vegetation med slitagetåliga 

växter. Här finns en del spår av tidigare kalkbrytningsverksamhet, bl a i form av en husgrund i betong. 

Några naturvårdsarter observerades i 

objektet; apollofjäril NT, hårig dolkstekel 
NT, spåtistel, mindre blåvinge NT, mån

låsbräken NT och svartfläckig blåvinge 
NT. Flera av dem har sin huvudsakliga 

livsmiljö i intilliggande objekt men mån

låsbräken har sin växtplats i objektet 

och mindre blåvinge har här en lämplig 

livsmiljö.

Objektet ingår i Natura 2000området 

File hajdar (SE0340111). Objektet ingår i 

ett område som av Skogsstyrelsen klas

sats som nyckelbiotop med beskrivning

en hällmarkstallskog med stort inslag 

senvuxna träd, riklig hänglavsförekomst, 

värdefull kärlväxtflora och berggrund av 

urkalksten.

Natura 2000-naturtyp: 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Visst biotopvärde då slitaget 

ger förutsättningar för konkurrenssvaga 

arter att kolonisera. Visst artvärde knutet 

till enstaka förekomster av rödlistade 

arter.

25 Slitage från tidigare täktverksamhet och bilar har skapat en 
yta med bart kalkgrus och kalkhäll i objekt 27.
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128

Beskrivning: Alvar med enbuskar. Bitvis med buskar och trädridåer, bitvis helt öppet. Brynen är diffusa 

och i kanterna växer en del tall. De centrala delarna är öppna, i övrigt en hel del enbuskar. Det som ger 

karaktär åt objektet är det tunna växttäcket på kalkgrus och enbuskarna. Markvegetationen utgörs av 

alvararter och ett tjockt lavtäcke. Vittringsgrus, grusalvar och mer vegetationstäckt mark förekommer 

i mosaik. I västra delen finns mindre fuktsvackor och en sydvänd liten sluttning ner mot svackan. Utom 

en finns det även oxel, asp, rosor, rönn och vägtorn. I norra delen finns en grusvät och i anslutning till väg 

har markslitage resulterat i något som liknar en grusvät.

I objektet finns det flera vägar och spår efter annan verksamhet (körskador, jordhögar mm). Under 

1930 och 40tal pågick provborrning efter olja och ett stenbrott ogs upp (objekt 21), verksamheter som 

orsakat slitage på naturmiljön och bitvis öppnat upp den. Markvegetationen har idag i stor utsträckning 

återhämtat sig.  Det har ännu inte trädskiktet gjort. Störningen från terrängkörning är till viss del positiv 

då den håller kalkgruset så öppet så att de konkurrenssvagaste arterna kan finnas (i den lilla skala som 

är aktuell i området skall tilläggas). 

Rödlistade arter som hittats i objektet är mindre purpurmätare NT, alvarantellmal NT, apollofjäril NT, 

backtimjan NT, bergjohannesört NT, brun blåvinge VU, hedmätare NT, jordtistel NT, kalknarv VU, kantig 

krabbspindel NT, brunt timjansmott NT, ljus solvända NT, Lycoperdina succincta NT, mindre blåvinge NT, 

nipsippa NT, sexfläckig bastardsvärmare NT, silversmygare NT, skrynklig skinnlav VU, Squamapion atomari-

um NT, större borstspinnare NT, smedbock NT, svart ljusmott NT, svartfläckig blåvinge NT, väpplingblåvinge 

26 Öppen alvarmark med träd- och buskridåer i objekt 28.
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1NT och ängsnätfjäril NT. Det finns även uppgift om kalkkoppmossa NT i objektet. Bland övriga naturvårds

arter i objektet kan nämnas alvarrosettmossa, alvarglim, alvargräslök, enlav, fjällgröe, kattfot, spåtistel, 

midsommarblåvinge, murruta, prydlig pärlemorfjäril, sankt pers nycklar, skogsvisslare, stor stjärn

fruktslav, svartbräken, styv kalkmossa, smultronvisslare och ängspärlemorfjäril.

Delar av objektet ingår i Natura 2000området File hajdar (SE0340111). Delar av objektet ingår i ett om

råde som av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop med beskrivningen hällmarkstallskog med stort 

inslag senvuxna träd, riklig hänglavsförekomst, värdefull kärlväxtflora och berggrund av urkalksten.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till kalkgruset och det tunna växttäcket, öppenheten och 

fuktsvackorna. Den stora mängden enbuskar och en del av störningen/slitaget sänker biotopvärdet till 

påtagligt. Högt artvärde knutet till en lång rad rödlistade arter, främst insekter. 

29

Beskrivning: Ett svåravgränsat område med karsthällar och berghällar i skog. Karsthällen har välut

vecklade karstsprickor där naturvårdsarterna murruta, svartbräken och blåsippa växer. Uppe på hällen 

växer mosskuddar, lav och örter ganska tätt och täcker i stort sett hällen. Här växer även enstaka oxel 

och några grova gamla tallar. Spår finns efter äldre tiders småskaliga stenbrytning. Det finns dock 

inga tydliga spår av snigelbete längs karstsprickorna. Även berghällen är i stor utsträckning täckt av 

mosskuddar. I kanterna finns vittringsgrus och alvarvegetation med fårsvingel. Övriga naturvårdsarter 

som observerats är backtimjan NT, bergjohannesört NT, ljus solvända NT, kattfot, spåtistel, sankt pers 

nycklar och smultronvisslare. 

Natura 2000-naturtyp: 6110 Basiska berghällar och 8240 Karsthällmarker

27 Berghällar och karsthällar med små mosskuddar i objekt 29 ligger som en glänta i skogen.
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1Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till välutvecklade naturtyper som av naturliga skäl utgör en kon

stant glänta med gamla bryn. Förekomst av ett flertal naturvårdsarter och enstaka rödlistade arter, de 

flesta dock med relativt svagt indikatorvärde, ger ett påtagligt artvärde.

30

Beskrivning: Öppet område med en välutvecklad gradient från berghäll, via vittringsgrus och alvarvät till 

fuktäng. Berghällen är bitvis öppen och bitvis med mosskuddar. Vegetation finns längs sprickorna. I ne

derkant av berghällen finns en zon med vittringsgrus som tidvis står under vatten. Naturvårdsarter som 

observerats i objektet är brudsporre, olivspindling, strandmaskros, sumpgentiana och violett randad 

spindling VU.

Natura 2000-naturtyp: 6110 Basiska berghällar, 6280 Alvar och 6410 Fuktängar

Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till välutvecklade naturtyper i en gradient, trots objektets ringa 

storlek. Förekomst av en handfull naturvårdsarter och en hotad art ger ett högt artvärde.

31

Beskrivning: Hygge med ungtall. Hygget är fläckvist markberett och planterat med tall. Mycket få andra 

träd finns kvar (tall, björk, ek, oxel) och de är relativt unga. Mellan de planterade tallarna är det öppen 

gräsmark med en del hävdgynnad flora om än i igenväxningsstadie.

Naturvårdarter som observerats här är bergjohannesört NT, gulpannad lavspinnare NT, jordtistel NT, 

knölspindel NT, nattviol, nipsippa NT, sankt pers nycklar, sexfläckig bastardsvärmare NT, silversmygare NT, 

skogsnätfjäril, svinrot, vinriska, vippärt och äldre gnagspår efter smedbock NT.

Natura 2000-naturtyp: 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Biotopvärdet är efter avverkning och plantering obetydligt. Artvärdet däremot är påtagligt 

och knutet främst till förekomst av rödlistade insekter och spindeldjur. Den blomrika markvegetationen 

är gynnsam för flera av dessa arter.

32

Beskrivning: En blöt glänta med agdominerad vegetation ända fram till skogskanten. En mycket smal 

och diffus zon med tuvig fuktängsvegetation av blåtåtel, loppstarr VU, praktsporre och brunmossor i 

kanten där gles tallskog tar vid. Småväxta tallar finns ute i kärret.

Natura 2000-naturtyp: 7210 Agkärr

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Påtagligt biotopvärde knutet till ett välutvecklat agkärr och vattenmiljö. Förekomst av en

staka rödlistad art ger ett visst artvärde.
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1
28 Naturlig gradient med berghäll, vittringsgrus, alvarvät och fuktäng i objekt 30.

29 Objekt 31 utgörs av ett hygge med ung planterad tall.

32
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1

33

30 Agkärr med småväxta tallar i objekt 32.
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Beskrivning: En långsmal glänta med fuktängsvegetation. Slankstarr, blåtåtel och älväxing dominerar 

vegetationen. Enstaka knappagstuvor finns spritt. Här finns också en del orkidéer. Fuktängen är tuvig 

och välutvecklad. I objektet finns även fläckar med alvarvät och alvarvegetation. I objektet finns diffusa 

körskador. Skogen skuggar i kanterna.

Rödlistade arter som noterats är backtimjan NT, jordtistel NT, ljus solvända NT, loppstarr VU, mjukdån NT, 

gnagspår av Cassida sp på krissla (samtliga arter på krissla är rödlistade) och ängsstarr NT. Bland övriga 

naturvårdsarter kan nämnas brudsporre, guldljusmott, kal tallört, kalkmaskros, langes maskros, natt

viol, praktsporre, strandmaskros, styv kalkmossa, vanlig padda och ängsnycklar.

Natura 2000-naturtyp: 6410 Fuktängar och 6280 Alvar

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Påtagligt biotopvärde knutet till välutvecklad Natura 2000naturtyp. Att objektet är så 

smalt gör att skogen skuggar från kanterna och tar ner värdet. Förekomst av en handfull rödlistade 

arter och ett flertal andra naturvårdsarter ger ett påtagligt artvärde på gränsen till högt.

31 Objekt 33 är en långsmal glänta med fuktängsvegetation.
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Beskrivning: Naturalvarmark med mycket enbuskar. Kalkgrus med ett tunt växttäcke i mosaik med 

karsthällar. Under det tunna växttäcket finns mer karsthällar. Marken är relativt öppen, det finns endast 

enstaka tallar och oxlar. Brynen är diffusa och här finns mer tall och gamla grankloner. Ett buskskikt av 

enbuskar finns i hela objektet. Ung tall är på väg upp. Torkstressen håller dock tillbaka igenväxningen 

och det finns många döda enar, torrakor och lågor av tall.

Det finns åtminstone två gamla provgropar i objektet.

Rödlistade arter som förekommer i objektet är alvargrimmia NT, apollofjäril NT, backtimjan NT, bergjo

hannesört NT, hedmätare NT, Hymelina rufipes NT, knölspindel NT, ljus solvända NT, mindre blåvinge NT, 

månlåsbräken NT, nipsippa NT, brokigt timjansmptt NT, sexfläckig bastardsvärmare NT, skrynklig skinnlav 
VU, smedbock NT, svartfläckig blåvinge NT och väpplingblåvinge NT. Andra naturvårdsarter i objektet är 

blåsippa, enlav, kattfot, spåtistel, maskfläta, midsommarblåvinge, murruta, sankt pers nycklar, skogs

pärlemorfjäril, slemmig klibbskivling, svartbräken och ängspärlemorfjäril.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar, 8240 Karsthällmark och 5130 Enbuskmarker

Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Biotopvärdet i denna välutvecklade naturtyp med lång kontinuitet är högt. Kalkgrus, kar

sthäll, tunt växttäcke, granklonerna i kanterna och den döda veden bidrar till det höga biotopvärdet. 

Artvärdet är högt i och med förekomst av en lång rad rödlistade arter.

32 Naturalvar med enbuskar och tall i objekt 34. 
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Beskrivning: Ett trädbärande naturalvar. Att miljön hålls öppen beror på torkstressen. Marken består av 

kalkgrus med en tjock lavmatta och glest växttäcke. Objektet är bitvis öppet med enbuskar och bitvis 

med ett trädskikt av tall. I de trädbärande delarna finns både äldre, knotiga träd och yngre tallar samt 

en måttlig mängd död ved av tall och en. Fuktsvackor och mindre karsthällar finns i objektet. Under den 

glesa markvegetationen finns mer karsthäll. Träd och enbuskar skapar varma vindskyddade miljöer 

som tack vare lång kontinuitet har ett värde för svampfloran. En del ung tall har kommit upp på senare 

år.

I objektet har en lång rad rödlistade arter observerats; apollofjäril NT, backtimjan NT, bergjohannesört NT, 

brun blåvinge VU, bullspindling VU, Cortinarius barbarorum NT, hedmätare NT, ljus solvända NT, Lycoper-

dina succincta NT, mindre blåvinge NT, nipsippa NT, brokigt timjansmott NT, silversmygare NT, smedbock 
NT (äldre gnagspår), svart ljusmott NT, svartfläckig blåvinge NT, svartnande fingersvamp EN (två olika 

mycel) samt ängssmörblomma NT. Bland andra naturvårdsarter kan nämnas alvarglim, anisspindling, 

blåsippa, brandrussling, brudsporre, fältvädd, gulreseda, kragjordstjärna, sankt pers nycklar, skogsnatt

viol och svartbräken.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar, 9070 Trädklädd betesmark och 8240 Karsthällmarker

Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Biotopvärdet är högt och knutet till alvarvegetationen på kalkgrus, karsthällar, glesa bryn, 

äldre träd och lång kontinuitet. Artvärdet är högt med många rödlistade arter och en del hotade arter.

36

Beskrivning: En trädklädd mark som är relativt öppen beroende på att marken i stora delar utgörs av 

kalkgrus där torkstressen håller vegetationen tillbaka. Markvegetationen utgörs av ett lavtäcke och ett 

tunt växttäcke. I objektet finns en hel del äldre, knotiga tallar och gamla grankloner samt enbuskar. I 

svackor är trädskiktet mer slutet och här växer mer gran. I dessa delar har markvegetationen mer skogs

karaktär med arter som lundskafting, stenbär, mjölon m fl. Död ved finns. Ung tall är på väg upp. 

33 Trädbärande naturalvar med en tjock lavmatta och ett glest växttäckei objekt 35.
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1I objektet har ett antal rödlistade arter observerats; apollofjäril NT, backtimjan NT, bergjohannesört NT, 

jordtistel NT ljus solvända NT, nipsippa NT och ängsnätfjäril NT. Av andra naturvårdsarter kan nämnas 

alvaroxbär, bergskrabba, blåsippa, kattfot, spåtistel, smultronvisslare, svinrot och sankt pers nycklar.

Natura 2000-naturtyp: 9070 Trädklädd betesmark och 9010 Taiga

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till naturligheten i trädskiktet, den ljusöppna miljön med alvar

vegetation mellan träd och buskar, stor solinstrålning, lång kontinuitet och gamla träd. Påtagligt artvär

de (på gränsen till högt) i och med förekomst av ett antal rödlistade arter och andra naturvårdsarter.

34 Trädbärande mark som hålls öppen genom torkstress i objekt 36.
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Beskrivning: Fuktig svacka med alvarvät, fuktäng och kalkgräsmark. Starr, blåtåtel och älväxing domi

nerar vegetationen i de fuktigaste delarna. På torrare mark mer blottat kalkgrus, tunt växttäcke, moss 

och lavkuddar. Liten fläck med basisk berghäll. Enstaka enbuskar, en hel del döda enbuskar, lite grövre 

tallar, torraka och enstaka oxel. Välutvecklade bryn i slänter med små kalkstensavsatser. Dessa bryn 

har en lång kontinuitet. Slänterna är ca 1 m höga. 

I objektet har ett antal rödlistade arter observerats; apollofjäril NT, backtimjan NT, bergjohannesört NT, 

gulpannad lavspinnare NT, hedmätare NT, jordtistel NT, ljus solvända NT, mindre blåvinge NT, nipsippa NT, 

väpplingblåvinge NT och ängsstarr NT. Det finns även uppgift om kalkkoppmossa NT och två exemplar 

av väddnätfjäril VU från objektet. Av övriga naturvärdsarter kan nämnas alvarglim, bergskrabba, blå

sippa, brudsporre, kattfot, langes maskros, murruta, sankt pers nycklar, skogsnattviol, smultronvisslare, 

strandmaskros, vätmaskros, ängsnycklar, ängsvädd och östersjömaskros.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar, 6410 Fuktängar och 6210 Kalkgräsmarker

Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till de öppna miljöerna som naturligt är relativt konstanta, bryn 

med lång kontinuitet och variationsrikedom. Förekomst av ett stort antal rödlistade arter och natur

vårdsarter ger ett högt artvärde. Att väddnätfjärilen här uppehåller sig i en lämplig livsmiljö stärker 

artvärdet. 

35 I objekt 37 finns välutvecklade bryn med lång kontinuitet.



39

138

Beskrivning: Litet och naturligt öppet område med alvarvegetation på kalkgrus och blåtåteldominerad 

vegetation på fuktigare mark. Här finns grov tall och torrakor. Brynen mot omgivande glesa skog är dif

fus och innehåller såväl tall som enbuskar. 

I objektet har en handfull rödlistade arter observerats; apollofjäril NT, backtimjan NT, ljus solvända NT 

och ängsstarr NT. Det finns även uppgifter om ett exemplar av väddnätfjäril VU från objektet. Av andra 

naturvårdsarter kan nämnas brudsporre, grå vårtbitare, praktsporre, smultronvisslare, strandmaskros, 

tvåblad, ängsnycklar, ängsvädd och vätmaskros

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar och 6410 Fuktängar

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Biotopvärdet är högt och knutet till öppenheten, miljö med lång kontinuitet, grov tall och 

torrakor. Förekomst av ett flertal rödlistade arter och naturvårdsarter ger ett påtagligt artvärde. Vädd

nätfjärilen verkar inte vara knuten till det här objektet.

36 Naturligt öppen mark med diffusa bryn i objekt 38.
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Beskrivning: Tallskog i ett relativt kuperat område där en höjdterass slingrar sig i nordsydlig riktning. 

Höjdskillnaden utgör ett par meter. Trädskiktet är talldominerat. Gallring/plockhuggning har resulterat 

i att träden står relativt jämnt utställda. Riktigt gamla träd saknas naturlig omfattning och det finns en 

hel del stubbar. Den naturliga föryngringen med ung tall gör att det finns en åldersfördelning (så när 

som på riktigt gamla träd) och succession mot en mer gruppställd struktur. Inslag av gran och buskskikt 

av enbuskar. Markvegetation domineras av ljung, älväxing, piggrör, kruståtel, lingon och andra skogsar

ter. Genom objektet löper flera slingrande stigar som används för motorcross.

Rödlistade arter som observerats i objektet är brun blåvinge VU, gulpannad lavspinnare NT, jordtistel NT, 

jungfrulinfly NT, liten kraterlav NT, mindre blåvinge NT, nipsippa NT, nåldvärgmossa NT, rosabrun nopping 
NT, sexfläckig bastardsvärmare NT, svartgrön spindling VU, ädelguldbagge NT, ängssmörblomma NT samt 

gnagspår av Cassida sp på krissla (samltiga Cassidaarter på krissla är rödlistade). Bland andra natur

vårdsarter kan nämnas anisspindling, barrskogsfagerspindlig, blåsippa, kattfotslav, knägräs, kragjord

stjärna, kryddspindling, midsommarblåvinge, nästrot, olivspindling, olivklotterlav, praktsporre, rödbrun 

jordstjärna, rödgul trumpetsvamp, sankt pers nycklar, slemmig klibbskivling, stor stjärnfruktslav och 

tvåblad.

Natura 2000-naturtyp: 9010 Taiga

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

37 I objekt 39 har skogsbruksåtgärder utförts vilket resulterat i att de äldre träden är relativt jämnt utställda i beståndet.
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1Motivering: Biotopvärdet är påtagligt och knutet till skogens naturliga strukturer som åldersfördelning, 

ljusinsläpp och höjdskillnader. Detta trots att skogsbruksåtgärder utförts. Artvärdet är högt med före

komst av ett flertal rödlistade och enstaka hotade arter.

40

Beskrivning: Trädbärande alvarmark. Marken består fläckvis av kalkgrus. Markvegetationen är dock rela

tivt sluten med bland annat älväxing och darrgräs. Fukt finns i marken. Objektet är öppet med enbuskar 

som bitvis står glest och bitvis tätare. En del grov tall, torrakor och yngre tall på väg upp. Objektet är 

igenväxande men processen mycket långsam. 

I objektet har ett flertal rödlistade arter observerats; backtimjan NT, bergjohannesört NT, gulpannad 

lavspinnare NT, hedmätare NT, jordtistel NT, ljus solvända NT, brokigt timjansmott NT, sexfläckig bastard

svärmare NT och väpplingblåvinge NT. Av övriga naturvårdsarter kan nämnas brudsporre, flugblomster, 

grönvit nattviol, kattfot, langes maskros, spåtistel, ormtunga, praktsporre, sankt pers nycklar, skogsnatt

viol, sumpgentiana, tvåblad och vätmaskros.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar, 9070 Trädklädd betesmark och 5130 Enbuskmarker

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till öppenheten, relativt konstant miljö, grov tall och torrakor. Före

komst av ett flertal rödlistade arter och naturvårdsarter ger ett påtagligt artvärde på gränsen till högt.

38 Trädbärande alvarmark med fuktigare partier i objekt 40.
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Beskrivning: En trädklädd mark där trädskiktet domineras av ung och medelålders tall. Träden står glest 

och gruppställt. Enstaka gran förekommer. Markvegetationen utgörs av en blandning av skogsarter 

och öppenmarksarter på ett bottenskikt av förna och skogsmossor. I enstaka gläntor finns fragment av 

alvarvegetation. 

Rödlistade arter som noterats i objektet är backtimjan NT, bergjohannesört NT, bittermusseron NT, gran

rotspindling VU, jordtistel NT, kantig krabbspindel NT, brunt timjansmott NT, ljus solvända NT, majviva NT, 

nipsippa NT, slåtterfibbla VU, stampansarbi NT, svärdskrissla NT, väpplingblåvinge NT och ängsnätfjäril NT. 

Bland övriga naturvårdsarter kan nämnas alvararv, alvarklofibbla, anisspindling, axag, blåsippa, gam

melgranslav, kragjordstjärna, kryddspindling, langes maskros, spåtistel, praktsporre, sankt pers nycklar, 

skogsgräshoppa, skogsknipprot, skogsnattviol, sumpgentiana, slemmig klibbskivling och tvåblad.

Natura 2000-naturtyp: 9070 Trädklädd betesmark och 9010 Taiga

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Påtagligt biotopvärde knutet till ljusinsläppet och de naturliga strukturer som trädskiktet 

har tack vare naturlig föryngring. Att trädskiktet är förhållandevis ungt tar ner värdet. Förekomst av ett 

flertal rödlistade arter ger ett högt artvärde.

39 Objekt 41 är en trädklädd mark med lite yngre trädskikt (mestadels medelålders tallar).
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Beskrivning: Litet hygge i ostvänd sluttning. Yngre tall, gran och enstaka idegran har lämnats. Stubbar 

finns. Marken har inte planterats utan utgör en ljusare glänta. Markvegetationen domineras av skogs

arter som örnbräken, piggrör, ljung, mjölon och stenbär men det finns även inslag av älväxing, ängshav

re, darrgräs och ljusföredragande örter.

Naturvårdsarter som noterats i objektet är backtimjan NT, gullviva, jordtistel NT, ljus solvända NT, rosa

brun nopping NT, vitkransad spindling och sankt pers nycklar.

Natura 2000-naturtyp: 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Visst biotopvärde knutet till relativt naturlig markvegetation. Enstaka förekomster av rödlis

tade arter och naturvårdsarter med relativt svagt indikatorvärde ger ett visst artvärde.

43

Beskrivning: Fuktsvacka med alvarvätar. I ob

jektet finns dels grusvätar med bållevermossor 

och revfibbla, dels tuvigare mark med älväxing. 

Området är orkidérikt. Enbuskar och tall växer 

på små öar med lite mer jordtäcke. Rakt genom 

objektet går en väg och även utanför denna finns 

körskador.

Rödlistade arter och anda naturvårdsarter som 

observerats i objektet är ask EN, backtimjan NT, 

bergjohannesört NT, jordtistel NT, kalknarv VU, ljus 

solvända NT, majviva NT, svärdskrissla VU, ängs

smörblomma NT, alvarglim, alvargräslök, blod

topp, brudsporre, enlav, fjällgröe, flugblomster, 

gullviva, kronlav, nattviol, ormtunga, praktsporre, 

purpurknipprot, sankt pers nycklar, skogsvisslare, 

smultronvisslare, svinrot, tvåblad, vinriska och 

ängsnycklar.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Trots väg och körskador ett påtagligt 

biotopvärde knutet till fukten. Artvärdet är högt 

med förekomst av bland annat majviva, kalknarv 

och ett flertal olika orkidéarter.

40 Objekt 43 är en orkidérik fuktsvacka som omges av skog.
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Beskrivning: Ett mycket orkidérikt fuktstråk med kalkfuktäng, alvarvät och mindre fläckar av rikkärr. 

Vegetationen domineras av starr, älväxing, fårsvingel och blåtåtel i olika fuktgradienter. I kanterna finns 

även alvarvegetation. Kalkgrus och finare material förekommer mellan tuvorna. Att marken inte hävdas 

syns som förnaansamling i markvegetationen. Objektet är också igenväxande med en, brakved och tall 

från kanterna. Tvärs igenom objektet går en körväg och det finns körspår även vid sidan om denna. Dike 

längs närliggande väg kan ha effekt på områdets hydrologi.

I objektet har ett flertal olika rödlistade arter noterats; backtimjan NT, blodtoppsblomvecklare VU, 

gnagspår av Cassida sp på krissla (samtliga arter på krissla är rödlistade), jordtistel NT, ljus solvända NT, 

majviva NT, nipsippa NT, sexfläckig bastardsvärmare NT, slåtterfibbla VU, svärdkrissla VU, väpplingblåvinge 
NT, ängssmörblomma NT, ängsstarr NT. Det har även hittats enstaka larvkolonier av väddnätfjäril VU i 

objektet. Av övriga naturvårdsarter kan nämnas blodnycklar, blodtopp, brudsporre, flugblomster, gull

viva, kattfot, langes maskros, murruta, nattviol, näbbstarr, spåtistel, praktsporre, purpurknipprot, sankt 

pers nycklar, skogsknipprot, smultronvisslare, strandmaskros, svinrot, tvåblad, vaxnycklar, vit skogslilja, 

vätmaskros och ängsnycklar.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar, 6410 Fuktängar och 7230 Rikkärr

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Fukt, förekomst av Natura 2000naturtyp och relativt naturlig vegetation ger ett påtagligt 

biotopvärde. Körskador och tendenser till igenväxning tar ner biotopvärdet något. Förekomst av ett 

stort antal rödlistade och hotade arter ger ett högt artvärde.

41 Orkidérikt fuktstråk i objekt 44. Till höger i bild syns körskador i marken.
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Beskrivning: Högvuxen skog med främst tall och gran. Inslag av idegran, brakved och björk samt små 

skott av ask EN. Måttlig mängd död ved. Riktigt gamla träd saknas i naturlig omfattning. I markvegetatio

nen märks lundskafting, stenbär, liljekonvalj och olika skogsmossor. De naturvårdsarter som påträffats 

är nästrot, tvåblad och rosabrun nopping NT.

Natura 2000-naturtyp: 9010 Taiga

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Påtagligt biotopvärde knutet till naturskogsstrukturerna och framför allt till granen. Före

komst av enstaka naturvårdsarter ger visst artvärde.

46

Beskrivning: Fuktäng med blåtåteldominerad vegetation och mycket ängsvädd. Bitvis kalkgrus och 

slankstarr. Öppen småtuvig mark med mindre dungar av tall och en. Igenväxande från kanterna där 

skogen trycker på med ung tall, en och brakved. Körspår finns.

Rödlistade arter som observerats i objektet är väddnätfjäril VU (flertal larvkolonier), apollofjäril NT, 

jordtistel NT, kantig krabbspindel NT, ljus solvända NT, majviva NT, svärdkrissla VU och ängsstarr NT. Bland 

övriga naturvårdsarter kan nämnas blodnycklar, blodtopp, blåsippa, brudsporre, flugblomster, gullviva, 

johannesnycklar, nattviol, näbbstarr/jämtstarr, purpurmott, sankt pers nycklar, styv kalkmossa, tvåblad, 

tätört, vaxnycklar, svinrot, vätmaskros, och ängsnycklar.

Natura 2000-naturtyp: 6410 Fuktängar och 6280 Alvar

Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till fuktig miljö och naturtyp med lång kontinuitet trots tendens till 

igenväxning i kanterna. Förekomst av väddnätfjäril, ett stort antal rödlistade arter och naturvårdsarter 

ger ett högt artvärde.

47

Beskrivning: Högväxt skog med tall och gran. Det här är en riktigt gammal skog med lång kontinuitet. 

Trädskiktet är gruppställt med ljusinsläpp i gläntor och har en stor åldersspridning. Död ved finns både 

stående och liggande. Enbuskar förekommer rikligt. Markvegetationen karaktäriseras av skogsmossor 

som väggmossa och husmossa, lingon med flera skogsarter.

Vid inventeringen hittades en handfull rödlistade arter; bittermusseron NT, bullspindling VU, kronskål NT 

och pluggtrattskivling VU. Bland övriga naturvårdsarter som noterats i objektet kan nämnas anisspind

ling, barrskogsfagerspindling, brandrussling, Cortinarius subgracilis, Entoloma alvarense, doftvaxskivling, 

fransig jordstjärna, gammelgranslav, kattfotslav, kryddspindling, lejonriska, havstulpanlav, nattviol, 

nästrot, olivspindling, rödbrun jordstjärna och slemmig klibbskivling. Det finns även tidigare uppgifter 

om Cortinarius barbarorum NT, Cortinarius spectabilis VU, fjällfotad fingersvamp VU, flattoppad klubb
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42 Objekt 45 är ett mindre bestånd med högvuxen blandskog. I förgrunden brakved, i bakgrunden tall och gran.
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1svamp NT, granrotspindling VU, lammticka VU, Ramaria batailli VU, siljansspindling EN, skarp dropptagg

svamp och zontaggsvamp.

Natura 2000-naturtyp: 9010 Taiga

Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till naturskogsliknande skog med lång trädkontinuitet. Förekomst 

av ett stort antal rödlistade svampar, varav flera hotade, ger ett högt artvärde.

43 Objekt 47 utgörs v en högväxt skog med naturskogsstrukturer och lång skoglig kontinuitet.

44 Objekt 46 utgörs av en fuktäng som omges av skog.
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Beskrivning: Fuktäng med vegetation som domineras av blåtåtel och ängsvädd. Objektet är flikigt och 

öppet men i kanterna långsamt igenväxande med en, ung tall och brakved. Körskador finns. I objektet 

finns en livskraftig förekomst av väddnätfjäril VU. Andra rödlistade arter som påträffats är ask EN, Cassida 

ferruginea NT, jordtistel NT, majviva NT, större borstspinnare NT och ängsstarr NT. Bland övriga naturvårds

arter kan nämnas axag, blodnycklar, blodtopp, brudsporre, flugblomster, nattviol, purpurknipprot, styv 

kalkmossa, tvåblad, vaxnycklar, vätmaskros, ängsnycklar, ängsvädd och ärtstarr. Det finns även uppgift 

om krisslesorgmott NT och mindre blåvinge NT från objektet.

Natura 2000-naturtyp: 6410 Fuktängar

Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till fuktig miljö och naturtyp med lång kontinuitet trots tendens till 

igenväxning i kanterna. En livskraftig förekomst av väddnätfjäril och förekomst av ett flertal rödlistade 

arter ger ett högt artvärde.

45 Fuktäng med blåtåteldominerad vegetation i objekt 48.
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Beskrivning: En naturskogslik skog där tall dominerar trädskiktet men här finns också en hel del gran

kloner. Trädskiktet är luckigt och gruppställt. Stubbar saknas i stor utsträckning. Buskskikt av enbuskar. 

Enstaka hassel och ek. Markvegetationen är mestadels sluten med dominans av skogsarter som mjö

lon och piggrör jämte älväxing och ängshavre. Marken är relativt kuperad med några mindre fuktsvackor 

och öppnare gläntor med alvarvegetation på kalkgrus. I objektet finns även små fläckar med karsthäll

mark. Död ved finns.

En lång rad rödlistade arter förekommer i objektet; apollofjäril NT, backtimjan NT, bergjohannesört NT, 

blåfotad fagerspindling VU, bullspindling VU, gulsträngad fagerspindling EN, hedmätare NT, jordtistel NT, 

ljus solvända NT, nipsippa NT, sexfläckig bastardsvärmare NT, svartfläckig blåvinge NT, svartgrön spind

ling VU, äggspindling NT och ängsstarr NT. Av övriga naturvårdsarter kan nämnas alvararv, alvargräslök, 

anisspindling, barrskogsfagerspindling, enlav, fransig jordstjärna, gammelgranslav, blåsippa, kattfotslav, 

kragjordstjärna, kryddspindling, langes maskros, spåtistel, murruta, mindre vattensalamander, nästrot, 

olivspindling, sankt pers nycklar, skogsnattviol, skogsvisslare, smultronvisslare, tvåblad, svartbräken, 

vätmaskros och ängsnycklar.

Natura 2000-naturtyp: 9070 Trädklädd betesmark, 9010 Taiga, 6280 Alvar och 8240 Karsthällmarker

Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till en ljusöppen skog med naturlig åldersfördelning och gamla 

grankloner. Lång skoglig kontinuitet. Högt artvärde med ett flertal hotade arter och ett stort antal röd

listade arter.

46 Objekt 49 utgörs av naturskog med tall som dominerande art och inslag av grankloner.
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150 Slättflis provbrott

Beskrivning: Ett gammalt kalkbrott i mindre skala. Brottet är ca 34 meter djupt och vattenfyllt till ca 

0,51 meter. I vattnet växer kransalger, ag och högväxt starr. Brottets kanter är strukturrika med sprickor, 

block och hyllor. Här finns gott om skrymslen för smådjur och ormbunkar. Marken närmast brottet har 

avbanats vilket gör att berghällen blottats. På denna växer endast mosskuddar och vegetation längs 

sprickor. Ett stenblock med alvarplacodlav VU har transporterats hit från pågående täktområde. I yt

terområdet finns hällar som troligen är naturligt bara, med kalkgrus i kanterna. Täkten omges av öppen 

alvarmark med kalkgrus och tunt växttäcke. Övergången mot omgivande skog är diffus. Här växer en, 

tall, oxel, nypon och vägtorn. En väg går genom objektet, den består delvis av bar kalkhäll.

I objektet finns ett stort antal rödlistade arter; alvarplacodlav VU, apollofjäril NT, backtimjan NT, bergjo

hannesört NT, brun blåvinge VU, gulpannad lavspinnare NT, hedmätare NT, jordtistel NT, kalkkoppmossa NT, 

kalknarv VU, kantig krabbspindel NT, kornrullmossa NT, källnate VU, ljus solvända NT, sexfläckig bastard

svärmare NT, slåtterfibbla VU, svart ljusmott NT och svartfläckig blåvinge NT. Av övriga naturvårdsarter 

kan nämnas alvararv, alvarklofibbla, bergskrabba, blåvingad gräshoppa, bronspraktbagge, brudsporre, 

enlav, grusbräcka, kattfot, jordtuss, kragjordstjärna, spåtistel, maskfläta, mindre vattensalamander 

(reproduktion), murruta, praktsporre, röd klockmossa, praktbryum, sankt pers nycklar, skogsnattviol, 

smultronvisslare, stenkrassing, svartbräken, tvåblad vanlig padda reproduktion, vit skogslilja och ängs

nycklar.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar och 6110 Basiska berghällar

Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Mångformigheten bidrar till objektets höga biotopvärde. Vattenmiljö, strukturer i brottet och 

berghällar utgör för området sällsynta småbiotoper. Öppenheten och den naturliga alvarvegetationen 

utan igenväxning bidrar också till naturvärdet. Förekomst av ett stort antal rödlistade arter varav några 

hotade ger ett högt artvärde.

51

Beskrivning: Högvuxen sluten barrskog med tall och gran. Inslag av idegran, rönn och oxel. Död ved finns 

både stående och liggande. Marken är frisk med högvuxet gräs och skogsmossor. I markvegetationen 

märks arter som örnbräken, salmbär, blåbär, stenbär, blåsippa och lundskafting. 

I objektet har en handfull rödlistade arter hittats; barrviolspindling NT, denises spindling NT, ekvaxskivling 
NT och granrotspindling VU samt några andra naturvårdsarter; gammelgranslav, kryddspindling, nästrot 

och skogsknipprot,

Natura 2000-naturtyp: 9010 Taiga

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Påtagligt till högt biotopvärde knutet till naturskogsstrukturerna. Att riktigt gamla träd 

saknas i naturlig omfattning tar ner biotopvärdet något. Förekomst av ett antal rödlistade svampar 

och några andra skogliga naturvårdsarter samt en hotad art ger ett påtagligt till högt artvärde.  Den 

samlade bedömningen är högt naturvärde även om de båda bedömningsgrunderna ligger på gränsen 

till högt.
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47 Objekt 50 utgörs av ett äldre kalkbrott som nu är vattenfyllt och rikt på olika strukturer och småbiotoper.

48 Högvuxen barrskog i objekt 51. I förgrunden syns salmbär och lundskafting.
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Beskrivning: Ett litet rikkärr som vuxit igen med ag. I kanterna zonerat med bård av blåtåtel och knapp

agdominerad vegetation. Större delen domineras av ag. I objektet finns ett uppslag av brakved och 

enstaka ung tall. Tallskogen kryper in i kärret från kanterna. Igenväxningen kan eventuellt vara en effekt 

av diken i omgivande skogsmark.

Naturvårdsarter som noterats är loppstarr VU, majviva NT, ängsstarr NT, axag, blodnycklar, brudsporre, 

grönvit nattviol, knappag, kärrknipprot, rosmarinvide, spikblad, tätört och ängsnycklar.

Natura 2000-naturtyp: 7210 Agkärr, 6410 Fuktängar och 7230 Rikkärr

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Biotopvärde knutet till vegetationszonring samt små fragment av Natura 2000naturtyper. 

Objektets ringa storlek och pågående igenväxning tar ner biotopvärdet till visst. Förekomst av ett flertal 

naturvårdsarter och enstaka rödlistade arter ger ett påtagligt artvärde.

49 Objekt 52 är ett rikkärr vars vegetation idag domineras av ag.
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Beskrivning: Talldominerad skog med stort inslag av enbuskar och brakved samt enstaka grankloner. 

Trädskiktet är relativt ungt, riktigt gamla träd saknas i naturlig omfattning. Marken är torr, frisk och fuk

tig. I skogen finns små gläntor med fuktig mark. Markvegetationen består i stor utsträckning av skuggfö

redragande arter.  

Rödlistade arter som påträffats i objektet är ask EN, backfryle NT, backsmörblomma NT, backtimjan 
NT, bergjohannesört NT, brun blåvinge VU, bullspindling VU, Cassida ferruginea NT, hedmätare NT, hårig 

dolkstekel NT, jordtistel NT, kungsspindling NT, ljus solvända NT, majviva NT, mindre blåvinge NT, Platysoma 

lineare NT, rosabrun nopping NT, sexfläckig bastardsvärmare NT, skogsalm CR, småtörel VU, svart ljusmott 
NT, svart taggsvamp NT, svartfläckig blåvinge NT, svärdkrissla VU, tallticka NT, väddnätfjäril VU (både frifly

gande och larvkolonier, i kanten mot objekt 60), ängsnätfjäril NT, ängssmörblomma NT och ängsstarr NT. 

Bland övriga naturvårdsarter kan nämnas anisspindling, blodtopp, blåsippa, brudsporre, flugblomster, 

fläcknycklar, grönnopping, grönvit nattviol, kal tallört, kattfot, kattfotslav, krutbrännare, kryddspindling, 

spåtistel, lönnlav, nattviol, nordfladdermus, nästrot, praktsporre, purpurknipprot, sankt pers nycklar, 

skogsknipprot, skogsvisslare, slemmig klibbskivling, späd frullania, svinrot, svartfläckig glanssmygare, 

tvåblad, vinriska, vit skogslilja, vätmaskros, ängsnycklar och ängsvädd.

Det finns även uppgifter om ett stort antal naturvårdsintressanta svampar i objektet; barrviolspindling 
NT, barrskogsfagerspindling, blå slemskivling, blåfotad fagerspindling VU, Cortinarius barbarorum NT, 

Cortinarius spectabilis VU, duvspindling VU, diskvaxskivling, granrotspindling VU, gulsträngad fagerspind

ling EN, lammticka VU, mörkfjällig olivspindling VU, Ramaria bataillei VU, skarp dropptaggsvamp, svartgrön 

spindling VU, violettrandad spindling VU och äggspindling NT samt gnagspår efter blodtoppsblomvecklare 
VU.

En mindre del av objektet har av Skogsstyrelsen klassats som naturvärdesobjekt med beskrivningen 

barrskog.

Natura 2000-naturtyp: 9010 Taiga och 6410 Fuktängar

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Biotopvärde knutet till naturlig föryngring vilket ger värdefulla strukturer i trädskiktet, 

enstaka grankloner samt fuktiga gläntor. Den relativt låga medelåldern på trädskiktet där gamla träd 

saknas i naturlig omfattning tar ner biotopvärdet till påtagligt. Förekomst av ett stort antal rödlistade 

arter, bland annat flera hotade svampar, ger ett högt artvärde.
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51 Objekt 54 är ett mindre rikkärr som håller på att växa igen med ag.

50 Talldominerad skog med naturlig föryngring i objekt 53. Trädskiktet är relativt ungt, riktigt gamla träd saknas.
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Beskrivning: Ett mindre rikkärr med dominans av knappag och axag. Det finns även mindre bestånd 

av ag vilket tyder på igenväxning, detta kan eventuellt bero på diken i omgigande skogsmark. En viss 

förnaansamling kan skönjas i vegetationen. Brakved kommer upp i kanterna. Bland de naturvårdsarter 

som observerats kan nämnas blodtopp, brudsporre, kärrknipprot och ängsstarr NT.

Natura 2000-naturtyp: 7230 Rikkärr

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Påtagligt naturvärde knutet till Natura 2000naturtyp som trots igenväxningstendenser 

fortfarande är öppen. Förekomst av en handfull naturvårdsarter ger ett visst artvärde.

55

Beskrivning: En distinkt glänta med naturalvar. Objektet sträcker sig vidare norrut utanför invente

ringsområdet. Öppen mark med kalkgrus, mindre berghällar och låga uppspruckna kalkkhällar/klintar. 

Markvegetationen är gles med dominans av mosskuddar, lavar och backtimjan NT. Den återkommande 

torkstressen håller området öppet. Brynen utgör en diffus övergång mot omgivande gles, ljusöppen 

skog.

I objektet har ett antal rödlistade arter påträffats; backtimjan NT, bergjohannesört NT, gulpannad lav

spinnare NT, ljus solvända NT, mjukdån NT, svartfläckig blåvinge NT och väpplingblåvinge NT. Av övriga 

naturvårdsarter kan nämnas bergskrabba, brudsporre, enlav, spåtistel, murruta och sankt pers nycklar.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar och 6110 Basiska berghällar

Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till öppenheten, naturlig alvarvegetation, konstant miljö med lång 

kontinuitet och ingen igenväxning. Livskraftig förekomst av ett antal rödlistade arter och andra natur

vårdsarter ger ett högt artvärde.

52 Objekt 55 utgörs av en glänta med alvarvegetation.
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Beskrivning: En trädklädd, halvöppen mark. Det äldre trädskiktet utgörs av glest växande tallar och 

gamla grankloner. Riktigt gamla träd saknas. Istället finns det gott om ung tall och gran samt inslag av 

oxel. Stubbar efter plockhuggning finns. Markvegetationen domineras av skogsarter som mjölon, krus

tåtel, piggrör och stenbär där trädskiktet är slutet. I öppnare delar är marken bitvis torr med kalkgrus 

och alvarvegetation samt ett tätt enbuskskikt. I en mindre glänta finns ett litet agkärr.

I objektet har ett stort antal rödlistade arter påträffats; apollofjäril NT, backsmörblomma NT, backtimjan 
NT, bergjohannesört NT, bittermusseron NT, bullspindling VU, brun blåvinge VU, gnagspår av Cassida sp på 

krissla (samtliga arter på krissla är rödlistade), denises spindling NT, dubbelbandat ljusmott NT, gulpan

nad lavspinnare NT, hedmätare NT, jordtistel NT, jungfrulinfly NT, kantig krabbspindel NT, ljus solvända NT, 

loppstarr VU, majviva NT, mindre blåvinge NT, sexfläckig bastardsvärmare NT, siljansspindling EN, slåt

terfibbla VU, småtörel VU, svart ljusmott NT, svartfläckig blåvinge NT, svartgrön spindling VU, svärdskrissla 
VU, violettrandad spindling VU, väpplingblåvinge NT, ängsnätfjäril NT, ängssmörblomma NT och ängsstarr 
NT. Bland övriga naturvårdsarter kan nämnas alvarglim, anisspindling, bergskrabba, blodtopp, blåsippa, 

brudsporre, brun klibbskivling, fransig jordstjärna, grå vårtbitare, grönnopping, grönvit nattviol, johan

nesnycklar, kattfot, krutbrännare, kryddspindling, spåtistel, mindre vattensalamander, murruta, nattviol, 

olivspindling, praktsporre, purpurknipprot, nästrot, rödbrun jordstjärna, sankt pers nycklar, skogsknipp

rot, skogsnattviol, svinrot, tvåblad, vinriska, åttafläckig praktbagge och ängsnycklar.

Det finns även uppgifter om lammticka VU, zontaggsvamp och enstaka väddnätfjäril VU från området.

Natura 2000-naturtyp: 9070 Trädklädd betesmark, 9010 Taiga, 6280 Alvar och 7210 Agkärr

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Biotopvärde knutet till trädskiktets naturliga strukturer, gläntor, ljusinsläpp och blomrike

dom. Spår efter avverkning och den relativt unga trådåldern tar ner biotopvärdet till påtagligt. Det stora 

antalet rödlistade arter och flertalet hotade arter ger ett högt artvärde.

57

Beskrivning: Skog på frisk, fuktig och blöt mark. Trädskiktet domineras av tall, gran och idegran. Trädens 

åldersfördelning är relativt naturlig frånsett att riktigt gamla träd inte förekommer i naturlig omfattning. 

Trädskiktet är bitvis tätt med idegran. Äldre tall och gran växer gruppställt. I blötare delar finns sump

skog med högväxta starrtuvor i markvegetationen. Marken är dikad med ett flertal diken som påverkar 

hydrologin i objektet. 

Rödlistade arter som observerats är ask EN, bergjohannesört NT, bullspindling VU, duvspindling VU, dvärg

fjällskivling VU, granrotspindling VU, jordtistel NT, loppstarr VU, majviva NT, poppelspindling NT, rosabrun 

nopping NT, svartgrön spindling VU, äggspindling NT, ängssmörblomma NT och ängsstarr NT. Bland övriga 

naturvårdsarter kan nämnas anisspindling, axag, blodtopp, blå slemspindling, blåmossa, blåsippa, 

brudsporre, citronticka, doftvaxskivling, dvärgviol, Entoloma caesiocinctum, fläcknycklar, fransig jord

stjärna, gammelgranslav, havstulpanlav, Hygrophorus persicolor, johannesnycklar, kamjordstjärna, katt

fotslav, knappag, kornspindling, kryddspindling, kärrknipprot, kärrlilja, långfliksmossa, lönnlav, nästrot, 
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54 Objekt 58 utgörs av ett rikkärr med axag.

53 Skogen i objekt 57 har ett trädskikt av tall, gran och idegran och ett tätt buskskikt av en.

57
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1olivspindling, rödbrun jordstjärna, sankt pers nycklar, skogsknipprot, skogsnattviol, skogsnycklar, slåt

terblomma, svinrot, tvåblad, vinriska, zontaggsvamp och ängsnycklar. 

Sedan tidigare finns uppgifter om blekspindling NT, blåfotad fagerspindling VU, Cortinarius violaceoma-

culatus VU, denises spindling NT, flattoppad klubbsvamp NT, gulsträngad fagerspindling EN, lammticka VU 

och svart taggsvamp NT från objektet.

Natura 2000-naturtyp: 9010 Taiga

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Biotopvärde knutet till trädslagsvariation, åldersspridning och struktur i trädskiktet samt 

måttlig mängd död ved. Att marken är dikad tar ner biotopvärdet till påtagligt. Stort antal rödlistade 

arter och andra naturvårdsarter, däribland ett flertal hotade svamparter, ger ett högt artvärde.

58

Beskrivning: Rikkärr och fuktäng med tuvig mark dominerad av axag och blåtåtel. Mycket artrik vegeta-

tion med bland annat olika orkidéer, kärrlilja, majviva NT och slåtterblomma. Andra naturvårdsarter som 

observerats är guldgräshoppa NT, ängsstarr NT, blodnycklar, blodtopp, brudsporre, flugblomster, knapp

ag, kärrknipprot, kärrlilja, praktsporre, skogsnattviol, sumpnycklar, svinrot, tvåblad och tätört. I objektet 

finns relativt många småväxta och knotiga tallar samt en del enbuskar. En långsam igenväxning kan 

skönjas liksom en förnaansamling i markvegetationen. Detta kan eventuellt bero på diken i omgivande 

skog. I kanterna finns några torrträd.

Natura 2000-naturtyp: 6410 Fuktängar och 7230 Rikkärr

Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Högt naturvärde knutet till välutvecklad naturtyp. Förekomst av ett flertal naturvårdsarter 

och rödlistade arter ger ett högt artvärde.

59

Beskrivning: Öppet område med ett litet agkärr omgivet av fuktäng, vittringsgrus, uppfrysningsmark 

och alvar. Gradient i fuktighet ger en välutvecklad vegetationszonering. Alvarmarken utgörs av blot

tat kalkgrus med gles vegetation och lågväxta buskar. En svag sluttning vettande mot sydost utgör ett 

välutvecklat bryn med lång kontinuitet. Värmeinstrålningen gör att det här finns gott om blommor och 

insekter. Körspår finns i objektet.

Rödlistade arter som påträffats i objektet är apollofjäril NT, backtimjan NT, bergjohannesört NT, hedmä

tare NT, jordtistel NT, ljus solvända NT, mindre blåvinge NT, mjukdån NT, brun blåvinge VU, sexfläckig bas

tardsvärmare NT, svärdskrissla VU, väpplingblåvinge NT och ängsnätfjäril NT. Bland övriga naturvårdsarter 

kan nämnas blodtopp, brudsporre, kattfot, knappag, krutbrännare, ormtunga, praktsporre, sankt pers 

nycklar, skogsnattviol, tvåblad och skogsvitvinge.

Natura 2000-naturtyp: 7210 Agkärr, 6410 Fuktängar, 7230 Rikkärr och 6280 Alvar

Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till öppenhet, zonering, fuktgradient och välutvecklat bryn. Före

komst av flertal rödlistade och hotade arter ger ett högt artvärde.
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60

Beskrivning: Ett större öppet område som till stor del utgörs av uppfrysningsmark där kalkgrus och 

finare material förekommer i mosaik. Fläckvis finns även mycket artrik fuktäng. Trots att växttäcket är 

tunt är vegetationen artrik med ett stort antal olika orkidéer. Uppfrysningsmarkerna har sannolikt en 

lång kontinuitet av ny mark att kolonisera vilket gör att konkurrenssvaga arter har en bra livsmiljö här. I 

objektet finns en del buskage och dungar med tall som skapar vindskyddade varma lägen där insekter 

kan trivas. Genom objektet löper en markväg och det finns gott om körskador efter terrängkörning på 

de fuktiga markerna. Marken ansluter direkt till den pågående täktens verksamhetsområde och hade 

tidigare en större utbredning.

I objektet finns en livskraftig förekomst av väddnätfjäril VU. Andra rödlistade arter som påträffats är 

apollofjäril NT, backtimjan NT, brun blåvinge VU, gnagspår av Cassida sp på krissla (samtliga arter på 

krissla är rödlistade), hedmätare NT, jordtistel NT, kalknarv VU, kantig krabbspindel NT, ljus solvända NT, 

majviva NT, mindre blåvinge NT, mjukdån NT, sexfläckig bastardsvärmare NT, silversmygare NT, småtörel 
VU, Squamapion atomarium NT, svart ljusmott NT, svartfläckig blåvinge NT, svärdkrissla VU, svävdagsvär

mare NT, väpplingblåvinge NT, ängssmörblomma NT och ängsstarr NT. Det finns även tidigare uppgif

ter om blodtoppsblomvecklare VU i objektet. Bland övriga naturvårdsarter kan nämnas blodnycklar, 

blodtopp, blåsippa, brudsporre, dvärgviol, flugblomster, grå vårtbitare, grönvit nattviol, johannesnyck

lar, spåtistel, nattviol, kattfot, ormtunga praktsporre, purpurknipprot, purpurmott, sankt pers nycklar, 

skogsvisslare, strandmaskros, sumpgentiana, smultronvisslare, sumpåkerskivling, svinrot, tvåblad, 

vaxnycklar, vit skogslilja, vinriska, vätmaskros, ängsnycklar och ängsvädd.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar, 6410 Fuktängar och 5130 Enbuskmarker

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till sällsynt biotop formad av froströrelser och torkstress.  En väg 

rakt genom objektet samt körskador innebär att hydrologin har påverkats vilket på sikt kan innebära en 

förändrad miljö. Dessa skador sänker biotopvärdet till påtagligt. En livskraftig förekomst av väddnätfjäril 

och förekomst av ett stort antal rödlistade arter, både växter och insekter, ger ett högt artvärde.

55 Fuktgradienten i objekt 59 ger en naturlig vegetationszonering. I bakgrunden syns ett välutvecklat bryn.
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56 I objekt 61 har skogsbruksåtgärder utförts vilket resulterat i ett glest trädskikt.

57 Uppfrysningsmark med kalkgrus där konkurrenssvaga arter kan kolonisera i objekt 60. Miljön är dock känslig för körskador 
vilket det finns gott om i objektet.
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Beskrivning: I denna del av skogen har skogsbruksåtgärder utförts. Ingrepp i form av gallring/plockhugg

ning har lämnat en hel del stubbar och en relativt öppen skog. Riktigt gamla träd saknas. Trädskiktet 

består av gran och tall med inslag av oxel. Buskskiktet domineras av enbuskar. Marken är småkuperad. 

Markvegetationen är av skogskaraktär och det finns små kalkklippor i dagen. De naturvårdsarter som 

hittats i objektet är bronspraktbagge, kattfotslav och bittermusseron NT.

Natura 2000-naturtyp: 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Påtagligt biotopvärde knutet till relativt naturlig markvegetation, ljusöppenhet och gamla 

grankloner. Att en del av de äldre träden avverkats tar ner värdet. Enstaka förekomster av rödlistad art 

och naturvårdsarter ger ett visst artvärde.

62 Avbanad mark

Beskrivning: Avtäckt yta i anslutning till pågående täktverksamhet. Området är helt öppet och utgörs av 

kalkhäll med relativt grovt kalkgrus. Det finns ett par svackor med tillfälliga småvatten. I västra kanten 

finns även ett mer permanent småvatten. I det senare växer nate i vattnet och längs kanterna finns 

blekeutfällning, starr och lite kaveldun. I kalkgruset växer backtimjan NT, spåtistel, liten blåklocka, ljus 

solvända NT, bergskrabba, fårsvingel, grusslok och enstaka blåeld. Det finns även enstaka småväxta 

nypon, vide och tallplantor. Längs körvägen i västra kanten växer småtörel VU. I denna kant finns även 

ett par jordhögar. Runt 1000 plantor av kalknarv VU växer i västra delen av objektet. Ränngaffelmossa, 

alvarglim, blåsippa, sankt pers nycklar, fältsippa, bergjohannesört NT, slåtterfibbla VU och väpplingblå

vinge NT är andra naturvårdsarter i objektet.

Natura 2000-naturtyp: 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Visst biotopvärde knutet till en mark som är på väg att utvecklas mot ett grusalvar med 

förutsättningar för konkurrenssvaga växter. Småvatten bidrar till biotopvärdet. Livskraftig förekomst av 

kalknarv och förekomst av ett antal andra naturvårdsarter ger ett högt artvärde. Den samlade bedöm

ningen är trots det påtagligt naturvärde.

63 Jordvall

Beskrivning: Mellan det avtäckta området i anslutning till den aktiva kalkstenstäkten och uppfrysnings

marken i objekt 60 ligger en vall med avbaningsmassor. Vallen är ca 2 m hög och består av relativt 

grovt kalkmaterial. Massorna har legat ca 1020 år och hunnit koloniseras av arter som grusslok, blåeld, 

fibbla, tulkört och liten sandlilja. Här finns relativt gott om bärande buskar som nypon, slån, rönn, oxel, 

vägtorn och vildapel. Vallen skyddar objekt 60 från vindexponering. Vallen löper längs hela kanten.

Natura 2000-naturtyp: 

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Visst biotopvärde knutet till de bärande buskarna och pollenkällan som blåeld och rosor 

utgör. Artvärdet är obetydligt.
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58 Den avbanade marken i objekt 62 håller på att koloniseras av alvararter.

59 Objekt 64 är en alvarmark med träd och beskridåer.
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Beskrivning: Igenväxande alvar med ett glest trädskikt av tall. I objektet finns även tätare ridåer av ung 

och medelålders tall. Enbuskar växer tätt i trädridåerna och glesare utanför. I buskskiktet finns även 

slån, vägtorn och liguster. Mellan buskar och trädrader finns relativt öppna ytor. Marken utgörs av kalk

grus med ett lavtäcke och en ganska tät alvarvegetation med mycket ängshavre. Det finns även några 

mindre fuktiga marker med älväxing, blåtåtel, starr och ängsvädd i objektet. I de fuktiga delarna syns 

körskador. I hela objektet växer tätt med små tallplantor (13 år). Det finns en relativt stor mängd död 

ved.

Rödlistade arter som påträffats är backtimjan NT, bergjohannesört NT, brun blåvinge VU, Dermoloma jos-

serandii VU, ekvaxskivling NT, hedmätare NT, jordtistel NT, jungfrulinfly NT, kantig krabbspindel NT, kungs

spindling NT, ljus solvända NT, mjukdån NT, nipsippa NT, rosabrun nopping NT, sexfläckig bastardsvär

mare NT, silversmygare NT, slemringad vaxskivling VU, småtörel VU, svärdkrissla VU och toppjungfrulin VU. 

Dessutom finns det uppgifter om larvkolonier av väddnätfjäril VU i objektet. Bland övriga naturvårdsarter 

kan nämnas blodnycklar, blodtopp, blåsippa, brandmusseron, brandrussling, brudsporre, flugbloms

ter, grönnopping, grönvit nattviol, huggorm, johannesnycklar, kattfot, spåtistel, näbbstarr, praktsporre, 

purpurknipprot, sankt pers nycklar, rostfjällskivling, skogsnattviol, strandmaskros, sumpgentiana, 

strimspindling, tvåblad, vinriska och vätmaskros.

Delar av objektet har av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop med beskrivningen barrnaturskog 

med stort inslag senvuxna träd och rikligt med död ved.

Natura 2000-naturtyp: 9070 Trädklädd betesmark, 6280 Alvar och 6410 Fuktängar

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Biotopvärde knutet till de öppna blomrika miljöerna med alvarvegetaton samt död ved. För

naansamling och igenväxning som syns i markvegetationens artsammansättning och plantor av en och 

tall tar ner biotopvärdet till påtagligt. Förekomst av ett stort antal rödlistade arter ger ett högt artvärde.

65

Beskrivning: Kalhygge med skärmställd tall. Ung tall, ca 1020 år, är på väg upp. Inslag av en, hassel, ek 

och gran finns. Marken är gropig efter tunga maskiner. Marken är frisk och i markvegetationen märks 

örnbräken, ängshavre, älväxing och krissla. Här finns en hel del block.

De rödlistade arter som observerats är bergjohannesört NT, ekvaxskivling NT, hagnopping NT, jordtistel 
NT, tovsippa NT, brun blåvinge VU, ängsstarr NT samt äldre gnagspår av smedock NT. Bland övriga natur

vårdsarter kan nämnas brudsporre, brun klibbskivling, dvärgviol, knappag, kornspindling, purpurmott, 

sankt pers nycklar, skogsknipprot, skogsnattviol, svinrot och vinriska.

Natura 2000-naturtyp: 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Visst biotopvärde knutet till stor mängd äldre tallar och luckig struktur i det unga trädskiktet. 

Förekomst av ett flertal naturvårdsarter varav en handfull rödlistade ger ett påtagligt artvärde.
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60 Hygge med skärmställd tall, enstaka granar och unga tallar på väg upp i objekt 65.

61 I objekt 66 har trädskiktet kalavverkats.
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Beskrivning: Alvarmark där trädskiktet har kalavverkats. Ett buskskikt av enbuskar finns kvar och emel

lan dem rester av alvarvegetation på kalkgrus men även uppfrysningsmark och glesare vegetation. Där 

vegetationen är som tätast är det älväxing som dominerar. I objektet finns högar med avbanat material. 

Enstaka torraka, oxel och rosor.

Rödlistade arter som påträffats är backtimjan NT, Cassida ferruginea NT, hedmätare NT, kantig krabbspin

del NT, ljus solvända NT sexfläckig bastardsvärmare NT, slåtterfibbla VU och väpplingblåvinge NT. Bland 

övriga naturvårdsarter kan nämnas brudsporre, grönvit nattviol, kattfot, nattviol och tvåblad.

Natura 2000-naturtyp: 6080 Alvar

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Visst biotopvärde knutet till resterna av alvarvegetationen. Förekomst av ett antal rödlis

tade arter och andra naturvårdsarter ger ett påtagligt artvärde.

67

Beskrivning: Tallskog med ett glest trädskikt som domineras av äldre tall. I objektet finns enstaka gran 

och ek samt gott om enbuskar. Död ved finns i form av lågor och torrakor. Stubbar utgör spår efter tidi

gare plockhuggning. Lång skoglig kontinuitet och en hel del naturskogsstrukturer även om riktigt gamla 

träd saknas. Genom objektet löper en ås i nordsydlig riktning. Små fuktmarker finns i objektet.

Rödlistade arter som hittats i objektet är backtimjan NT, bittermusseron NT, blodtoppsblomvecklare VU, 

denises spindling NT, gulsträngad fagerspindling EN, jordtistel NT, ljus solvända NT, loppstarr VU, majviva 
NT, mindre blåvinge NT, silversmygare NT, svartgrön spindling VU, ängssmörblomma NT och ängsstarr NT. 

Bland övriga naturvårdsarter kan nämnas alvararv, blodnycklar, blodtopp, brandrussling, brudsporre, 

flugblomster, grönvit nattviol, spåtistel, kragjordstjärna, kryddspindling, nattviol, praktsporre, pur

purknipprot, rödbrun jordstjärna, sankt pers nycklar, svinrot, tvåblad och ängsnycklar.

Natura 2000-naturtyp: 9010 Taiga

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Biotopvärde knutet till äldre tall, lång trädkontinuitet och död ved. Spår efter avverkning 

och avsaknad av riktigt gala träd tar ner biotopvärdet till påtagligt. Ett stort antal rödlistade arter, bland 

dem en del hotade svampar, ger ett högt artvärde.
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62 Objekt 68 utgörs av en mindre fuktäng.

63 Gles tallskog med naturskogsstrukturer i objekt 67.
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Beskrivning: En mindre fuktäng som omges av hygge med ungskog. Vegetationen domineras av blåtå

tel, starr, blodrot, kärrknipprot, krypvide och krissla. Mindre blåvinge NT och vit skogslilja har noterats i 

objektet. Vegetationen är relativt artfattigt vilket antyder att marken har påverkats av avverkningen på 

omgivande mark. Marken är helt öppen med ett antal stenblock. 

Natura 2000-naturtyp: 6410 Fuktängar

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Visst biotopvärde knutet till öppen miljö med relativt naturlig vegetation om än med utar

mad artsammansättning efter påverkan från intilliggande hygge. Förekomst av enstaka naturvårdsarter 

ger ett visst artvärde.

69

Beskrivning: Fuktig glänta med dels kalkbleke och dels fuktäng. I fuktängen domineras vegetationen av 

blåtåtel, starr, majviva NT och ängsvädd. Objektet är litet men helt öppet. Öppenheten är ett resultat 

av naturgivna förutsättningar och kontinuiteten som öppen miljö är lång. Ett bryn som ligger i en svag 

sluttning är ett gammalt bryn med längre kontinuitet. Övriga bryn är långsamt igenväxande med tall, en 

och brakved.

Naturvårdsarter som noterats i objektet är mjukdån NT, svartfläckig blåvinge NT, ängsstarr NT, flugbloms

ter, nattviol, praktsporre, purpurknipprot, skogsvisslare, smultronvisslare och tätört.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar och 6410 Fuktängar

Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till förekomst av Natura 2000naturtyper, lång kontinuitet och 

äldre bryn. Förekomst av en handfull rödlistade arter, varav åtminståne två med livskraftig förekomst, 

och några andra naturvårdsarter ger ett högt artvärde.

70

Beskrivning: Två alvargläntor med kalkgrus och ett glest vegetationstäcke. Fårsvingel och mosskuddar 

dominerar den östra gläntan. Bitvis ingen vegetation alls utan bara grus och en liten kalkhäll. Enstaka 

enbuskar men mestadels öppet. Den västra gläntan liknar mer en grusvät som är från kanterna igen

växande med ung tall och en. Diffusa körspår finns.

De rödlistade arterna som förekommer är backtimjan NT, bergjohannessört NT, jordtistel NT, mjukdån NT, 

nipsippa NT, mindre mårfältmätare NT och svärdkrissla VU. Bland övriga naturvårdsarter kan nämnas al

varklofibbla, brudsporre, flugblomster, johannesnycklar, spåtistel, nattviol, praktsporre, purpurknipprot, 

purpurmott, sankt pers nycklar, skogsvisslare, sumpmaskros, tvåblad, vit skogslilja och vätmaskros.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar och 6110 Basiska berghällar

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Biotopvärde knutet till relativt naturliga miljöer utgörande Natura 2000naturtyp. Antydan 

till igenväxning och körspår tar ner biotopvärdet till påtagligt. Förekomst av mjukdån, svärdkrissla och 

en handfull andra rödlistade arter ger ett högt artvärde.
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64 Objekt 71 (till vänster) utgörs av de stora upplagen med avbaningsmassor i anslutning till den aktiva kalkstenstäkten. Objekt 
70 (till höger) utgörs av mindre gläntor med alvarvegetation.

65 Objekt 69 utgörs dels av kalkbleke (till vänster) och dels av fuktäng (till höger).
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171 Avbaningsmassor

Beskrivning: Stora upplag med avbaningsmassor. I norra delen utgörs upplaget av grovt material, re

lativt nyupplagt och delvis med vegetation på. Vegetationen består av ruderatväxter. I södra delen lite 

äldre upplag av massor med finare fraktioner. Dessa är gräsbeväxta och salmbär förekommer rikligt. På 

en mindre yta finns mycket blåeld och färgreseda vilket är viktiga pollenkällor för bin. Här observerades 

lusernbi NT, stortapetserarbi NT och sexfläckig bastardsvärmare NT födosökande jämte flera andra bi

arter. Andra naturvårdsarter som förekommer enstaka i objektet är alvarglim, backtimjan NT, bergjohan

nesört NT och purpurknipprot. Upplagen har branta slänter.

Natura 2000-naturtyp: 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Biotopvärdet är obetydligt. Förekomst av flera rödlistade bin och fjäril som födosöker i ob

jektet ger ett påtagligt artvärde.

72

Beskrivning: Igenväxningsmark mellan före detta naturbetesmark och en åkermark. Marken är sanno

likt näringspåverkad från intilliggande åker. Markvegetationen består av högvuxet gräs, främst röds

vingel, hundäxing och ängshavre och ett tjockt förnatäcke. Fläckvis är vegetationen mer lågvuxen med 

fårsvingel, backtimjan NT och axveronika men även i dessa delar syns en förnaansamling. Små rester 

av torrängsflora. Buskage med slån, en, try, nypon och vägtorn. I objektet finns även en del askar EN, de 

flesta dock döende. I objektet finns en stenmur och rester av en trägärdsgård. 

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar och 6210 Kalkgräsmarker

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Visst biotopvärde knutet till buskage med bärande buskar, rester av torrängsflora och askar. 

Enstaka naturvårdsart och rödlistad art ger ett visst artvärde även om förekomsterna inte är livskraftiga. 
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70

67 Trädskiktet i objekt 73 utgörs av relativt jämnt utställda tallar. 

66 Näringspåverkad och igenväxande mark i objekt 72.
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Beskrivning: Skog med relativt jämnt utställda träd. Tall dominerar trädskiktet och buskskiktet utgörs av 

en. Endast enstaka inslag av oxel och grankloner. Stubbar efter skogsbruksåtgärder finns. Död ved finns 

men inte i naturlig omfattning. I markvegetationen märks älväxing, ängshavre, ljung, blåsippa, stenbär, 

lingon och väggmossa. I mindre gläntor finns igenväxande alvarvegetation. 

Rödlistade arter som påträffats i objektet är backfryle NT, backsmörblomma NT, backtimjan NT, berg

johannesört NT, brun blåvinge VU, dvärgängsfly NT, gulsträngad fagerspindling EN, jordtistel NT, mindre 

blåvinge NT, mjölrödskivling NT, sexfläckig bastardsvärmare NT, svart ljusmott NT, svartfläckig blåvinge 
NT, tovsippa NT, vallrovfluga VU och väpplingblåvinge NT. Bland övriga naturvårdsarter kan nämnas 

anisspindling, barrskogsfagerspindling, brudsporre, grönnopping, kryddspindling, nästrot, olivspindling, 

prydlig pärlemorfjäril, sankt pers nycklar, skogsknipprot, skogsvisslare, vinriska,  och vit skogslilja.

En del av objektet har av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop med beskrivningen barrskog, en 

annan del har klassats som naturvärdesobjekt.

Natura 2000-naturtyp: 9010 Taiga, 9070 Trädklädd betesmark och 6280 Alvar

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Biotopvärde knutet till naturliga strukturer i trädskiktet, viss mängd död ved och rester av 

alvarvegetation. Spår efter avverkning tar ner biotopvärdet till påtagligt. Förekomst av stort antal rödlis

tade arter varav några hotade ger ett högt artvärde.

74

Beskrivning: Liten torrängsrest i anslutning till körväg. Hävden har upphört sedan länge och även om ve

getationen fortfarande är lågväxt så finns det en antydan till förnaansamling och mer slutet mosstäcke 

än det tidigare varit. I objektet finns även igenväxningsbuskage med en, ask, vägtorn och tall. Markvege

tationen är fårsvingeldominerad med mycket backtimjan NT och ljus solvända NT. Andra naturvårdsarter 

som påträffats är ask EN, jordtistel NT, jungfrulinfly NT, slåtterfibbla VU, ängsnätfjäril NT, grönvit nattviol, 

johannesnycklar, krutbrännare och murruta. I objektet finns ett odlingsröse.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Påtagligt biotopvärde knutet till torrängsvegetationen och öppen glänta. Förekomst av en 

handfull rödlistade arter om än med svagt indikatorvärde ger ett påtagligt artvärde.
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68 Varma, vindskyddade gläntor med kalkbleke i objekt 75 (till vänster) och snårig igenväxningsskog i objekt 76 (till höger).

69 Objekt 74 utgörs av en liten torräng, här finns även ett odlingsröde och igenväxningsbuskage.
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Beskrivning: Objektet utgörs av ett antal mer eller mindre sammanhängande gläntor med kalkgrus och 

kalkbleke. Stora ytor är helt fria från vegetation. Marken är mer eller mindre fuktig men torkstressen och 

froströrelserna är påtagliga. Konkurrenssvaga arter som småtörel VU, mjukdån NT och purpurknipprot 

växer här. Bitvis finns mer vegetation i form av blåtåtel, starr, älväxing och en del orkidéer. Ung tall bildar 

täta bryn och växer långsamt in i objektet. Det finns även mindre enbuskar och träddungar med mesta

dels yngre tall. En del bryn är mer konstanta och har en lång kontinuitet. I norra delen har vegetationen 

mer karaktären av alvar med ett glest växttäcke dominerat av fårsvingel på kalkgrus. Enbuskar, ungtall 

och enstaka ekar förekommer spritt.

Rödlistade arter som påträffats är backtimjan NT, blodtoppsblomvecklare VU, hedmätare NT, jordtistel NT, 

ljus solvända NT småtörel VU och svärdkrissla VU. Bland övriga naturvårdsarter kan nämnas alvararv, al

varglim, alvarklofibbla, blodtopp, brudsporre, flugblomster, johannesnycklar, kattfot, spåtistel, nattviol, 

ormtunga, praktsporre, sankt pers nycklar, sumpgentiana, svinrot, tvåblad, vit skogslilja och ängsvädd.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar

Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till bryn och skyddade varma gläntor med speciell naturmiljö och 

lång kontinuitet. Rik förekomst av småtörel och svärdkrissla samt enstaka förekomst av blodtopps

blomvecklare ger ett högt artvärde.

76

Beskrivning: Igenväxningsmark som är på väg mot skog. Tall, ask EN, ek, gran, vägtorn, try, en, oxel, 

idegran och vildapel bildar en snårig, lågväxt skog. De flesta askar är döende. Spår efter äldre stenbryt

ning syns i form av låga klintkanter. De naturvårdsarter som påträffats utöver ask är johannesnycklar, 

krutbrännare, mandelblomma och svart ljusmott NT.

Natura 2000-naturtyp: 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Påtagligt biotopvärde knutet till de naturliga strukturerna som den unga skogen har tack 

vare naturlig föryngring, inslag av ask och ek samt förekomst av död ved. Förekomst av enstaka rödlis

tade och andra naturvårdsarter ger ett visst artvärde.

77

Beskrivning: Kalhygge där alla träd avverkats. Oxel och enbuskar står kvar. Stubbar och grenar har läm

nats. Markvegetationen är av skogskaraktär med dominans av skogsmossor, ängshavre, piggrör, mjölon 

och ljung tillsammans med kalkgräsmarksarter som brudbröd, darrgräs, blodnäva och bergjohannesört. 

Mindre kalkklippor finns i objektet.

Rödlistade arter som påträffats är backtimjan NT, bergjohannessört NT, brun blåvinge VU, Cassida fer-

ruginea NT, hedmätade NT, jordtistel NT, ljus solvända NT, loppstarr NT, piggtistel NT, röd guldskivlav VU, stor 

stjärnfruktslav, större borstspinnare NT, svartfläckig blåvinge NT, svärdkrissla VU, ängssmörblomma NT 

och ängsstarr NT. Bland övriga naturvårdsarter kan nämnas grönvit nattviol, langes maskros, spåtistel, 

praktsporre, sankt pers nycklar, smultronvisslare, svinrot och tvåblad. I objektet observerades under 

våren både större strandpipare och tofsvipa kraftigt varnande och sannolikt häckande.
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70 Kalavverkad mark i objekt 77.

71 I objekt 78 finns rester av en gammal kalkugn. I södra kanten löper ett kraftigt dike.
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1Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Att trädskiktet har kalavverkats gör att biotopvärdet är obetydligt. Förekomst av flertal 

rödlistade arter och enstaka hotade ger ett högt artvärde. Flera av arterna drar fördel av att trädskiktet 

tagits bort och mer ljus når ner till marken. Det ger dock en gödslingseffekt och igenväxning i markve

getationen vilket på sikt innebär att artförekomsterna inte är livskraftiga. Den samlade bedömningen är 

trots det påtagligt naturvärde.

78

Beskrivning: Skog av främst yngre och medelålders tall. Riktigt gamla träd saknas i naturlig omfatt

ning. Det är tydligt att en igenväxning och förtätning pågår. Marken är torr till fuktig. Den fuktiga marken 

är tuvig och här finns ett stort inslag av brakved. I objektet finns många mindre gläntor. Gläntorna är 

krympande med mycket ungtall i kanterna. Naturlig föryngring ger naturliga strukturer i trädskiktet med 

luckighet. I buskskiktet märks enbuskar och slån. I södra kanten av objektet löper ett kraftigt dike som 

spettats upp genom kalkstenen. Massorna har lagts upp som en hög vall längs diket. I objektet ligger 

ruinen efter en kalkugn. Runt denna har skogen avverkats och här växer idag buskage av berberis, try, 

rönn, björk, gran och ek. I anslutning till kalkugnen växer nipsippa NT. En trolig anledning till att mar

ken tycks ha varit betydligt öppnare tidigare är att verksamheten vid kalkugnen krävde en stor mängd 

bränsle.

Rödlistade arter som påträffats; ask EN, backfryle NT, backsmörblomma NT, backtimjan NT, bergjohan

nesört NT, bittermusseron NT, blomjordstjärna VU, bullspindling VU, Cortinarius barbarorum NT, Cortinarius 

spectabilis VU, denises spindling NT, ekvaxskivling NT, gulsträngad fagerspindling EN, jordtistel NT, kalknarv 
VU, ljus solvända NT, längsbandad strimmätare NT, mindre blåvinge NT, mörkfjällig olivspindling VU, 

nipsippa NT, Plegaderus saucius NT, sexfläckig bastardsvärmare NT, silversmygare NT, skrynklig skinn

lav VU, slemringad vaxskivling VU, slåtterfibbla VU, småtörel VU, svart ljusmott NT, svartfläckig blåvinge 
NT, svartgrön spindling VU, svärdkrissla VU, tallpraktspindling VU, vit taggsvamp VU, väpplingblåvinge NT, 

ängsnätfjäril NT och ängsstarr NT. Bland övriga naturvårdsarter kan nämnas anisspindling, alvarklofibbla, 

bitter vaxskivling, blå slemskivling, brandrussling, brudsporre, brun klibbskivling, flugblomster, fransig 

jordstjärna, grönnopping, grönvit nattviol, johannesnycklar, kryddspindling, kärrantennmal, spåtistel, 

nattviol, olivspindling, ormtunga, praktsporre, prydlig pärlemorfjäril, purpurknipprot, purpurmott, sankt 

pers nycklar, skogsknipprot, skogsvisslare, smultronvisslare, sumpmaskros, tvåblad, vinriska, vit skogs

lilja och vätmaskros.

Det finns även uppgifter om att grovfjällig malörtssäckmal NT, större vitbandsvecklare VU och svartvit 

säckmal EN har observerats i objektet.

Natura 2000-naturtyp: 9010 Taiga

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Biotopvärde knutet till varma gläntor, lång trädkontinuitet och bra förutsättningar för my

korrhizasvamp. Trädskiktets relativt låga genomsnittsålder och pågående förtätning sänker biotopvär

det till påtagligt. Förekomst av flera hotade svamparter och även i övrigt ett stort antal rödlistade arter 

ger ett högt artvärde.
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72 Objekt 80 är en liten fuktäng som omges av hygge.

73 Kraftiga diken genom objekt 81 har en dränerande effekt vilket syns som ett kraftigt uppslag av buskar och träd.



77

179

Beskrivning: Litet objekt i anslutning till aktivt täktområdet. Genom objektet löper två djupa diken med 

höga dikesvallar längs kanterna. Markslitaget är stort och vegetationen domineras av igenväxningsbus

kage. Inga naturvårdsarter är noterade.

Natura 2000naturtyp: -

Naturvärdesklass: 

Motivering: Både biotopvärde och artvärde är obetydliga.

80

Beskrivning: En mindre fuktäng som tidigare legat som en glänta i en skog men som nu omges av kal

hygge. Vegetationen domineras av blåtåtel med inslag av knappag och ängsstarr NT.

Natura 2000-naturtyp: 6410 Fuktängar

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Visst biotopvärde knutet till öppen miljö med relativt naturlig vegetation om än med utar

mad artsammansättning efter påverkan från intilliggande hygge. Förekomst av enstaka rödlistad art 

och naturvårdsart ger ett visst artvärde.

81

Beskrivning: En glänta med fuktig mark, mestadels bestående av kalkbleke och kalkgrus. Tvärs igenom 

objektet går ett par djupa diken som avvattnar täkten och som har en påtagligt dränerande effekt på 

objektet. Denna effekt syns som ett kraftigt uppslag av buskar och träd, framför allt en, brakved och ung 

tall. Längs dikena har höga dikesvallar lagts upp. Markvegetationen består av dels slankstarr och dels 

tuvor av blåtåtel. Majviva NT finns spritt i objektet. Andra naturvårdsarter som förekommer är blodtopp, 

jordtistel NT, pururknipprot och smultronvisslare.

Natura 2000-naturtyp: 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Visst biotopvärde knutet till de små ytorna med kalkbleke mellan igenväxningsvegetatio

nen. Förekomst av majviva och enstaka andra naturvårdsarter ger ett visst artvärde.
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75 I objekt 83 finns spår efter äldre tiders småskaliga stenbrytning.

74 Högvuxen skog med tall och gran i objekt 82.
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Beskrivning: Högvuxen talldominerad skog med ett betydande inslag av gran. Enstaka ek, hassel, ide

gran och en del brakved finns också i objektet. Trädskiktet är gruppställt. Här finns torrakor och lågor av 

gran och tall. Markvegetationen domineras av piggrör, stenbär, blåsippa och skogsmossor. Lång skoglig 

kontinuitet har format en naturskogslik skog.

Naturvårdsarter som observerats i objektet är gulsträngad fagerspindling EN, svartgrön spindling VU, 

jordtistel NT, anisspindling, johannesnycklar, kryddspindling, vinriska och tvåblad.

Natura 2000-naturtyp: 9010 Taiga

Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde

Motivering: Högt biotopvärde knutet till naturskogsstrukturer och gamla grankloner. Förekomst av en

staka hotade arter och andra naturvårdsarter ger ett högt artvärde.

83

Beskrivning: Högvuxen talldominerad skog med ett betydande inslag av gamla grankloner. Trädskiktet 

har en naturlig åldersfördelning så när som på riktigt gamla tallar som saknas. Många av tallarna är 

unga till medelålders. Skogen är igenväxande med en hel del diffusa gläntor vilket tyder på att marken 

tidigare varit mer öppen. Markvegetationen är bitvis gräsdominerad med ängshavre och piggrör, bitvis 

med mjölon och bitvis med ett större örtinslag. Här finns spår efter äldre tiders kalkbrytning i form av 

småskaliga stenbrott. Dessa är övergivna för länge sedan och har koloniserats av stenlevande lavar. 

Längst i öster finns en slagghög och rester av en kalkugn. En trolig anledning till att marken tycks ha 

varit betydligt öppnare tidigare är att verksamheten vid kalkugnen krävde en stor mängd bränsle.

Rödlistade arter som observerats i objektet är alvarplacodlav VU, backsmörblomma NT, backtimjan 
NT, bergjohannesört NT, brun blåvinge VU, bullspindling VU, denises spindling NT, Dermoloma josserna-

dii VU, ekvaxskivling NT, fyrflikig jordstjärna NT, granrotspindling VU, gulsträngad fagerspindling EN, ljus 

solvända NT, mindre blåvinge NT, Platysoma lineare NT, röd guldskivlav VU, sexfläckig bastardsvärmare 
NT, stortapetserarbi NT, svartfläckig blåvinge NT, svartgrön spindling VU, tallpraktspindling VU, tallticka NT 

och tovsippa NT. Bland övriga naturvårdsarter kan nämnas anisspindling, barrskogsfagerspindling, blå 

slemspindling, brandmusseron, brandrussling, brudsporre, brun klibbskivling, fjällig taggsvamp, fransig 

jordstjärna, grönvit nattviol, johannesnycklar, kryddspindling, murruta, nattviol, nästrot, olivspindling, 

purpurknipprot, rödbrun jordstjärna, sankt pers nycklar, skogsknipprot, slemmig klibbskivling, smultron

visslare, svartbräken, vit skogslilja, traslav, vinriska, vitkransad spindling och zontaggsvamp.

Natura 2000-naturtyp: 9010 Taiga

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Biotopvärde knutet till naturskogsstrukturer, gamla grankloner, kalksten i dagen och gläntor 

med stor blomrikedom. Att trädskiktet domineras av relativt unga tallar tar ner biotopvärdet till påtag

ligt. Förekomst av flera hotade svampar och hotade lavar på kalkklippa ger ett högt artvärde.
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Beskrivning: Högvuxen talldominerad skog med ett betydande inslag av gran. Trädskiktet har en naturlig 

åldersfördelning så när som på riktigt gamla träd som saknas. Skogen har gallrats/plockhuggits så att 

de äldre träden är jämnt utställda. Här finns gott om stubbar. Inslag av ek och stor mängd enbuskar. 

Markvegetation domineras av gräs, skogsmossor och blåsippa.

Rödlistade arter som hittats är bergjohannesört NT, Cortinarius barbarorum NT, gulsträngad fagerspind

ling EN, jordtistel NT, svartgrön spindling VU, tallpraktspindling VU, tovsippa NT och violettrandad spindling 
VU. Bland övriga naturvårdsarter kan nämnas anisspindling, blå slemspindling, brudsporre, fransig jord

stjärna, grönvit nattviol, kryddspindling, olivspindling, lejonriska, vinriska, praktsporre och skogsknipprot.

Natura 2000-naturtyp: 9010 Taiga

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Biotopvärde knutet till måttlig mängd död ved, gamla grankloner och äldre skogsstrukturer. 

Spår efter avverkning, fragmentering och närhet till transportvägen tar ner biotopvärdet till påtagligt. 

Förekomst av flera hotade svamparter ger ett högt artvärde.
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1Landskapsobjekt
A Mosaikmark i norr

Den norra delen av inventeringsområdet utgörs av välutveckade mosaikmarker med blöta och torra 

marker, öppna och trädbärande och en naturlig vegetationszonering som följer fuktgradienten. Här 

finns även välutvecklade hällar och mindre karster. I detta område finns också ett stort antal riktigt 

gamla tallar. Miljöerna är relativt konstanta vilket gör att det finns utrymme för arter med långsam 

spridningsförmåga, bland annat mossor och lavar knutna till häll. Här finns också många insekter som 

drar nytta av både de blöta miljöerna och de torra. Området ligger långt från väg och har en vildmarks

prägel. 

B Mosaikmark centralt

Centralt i det inventerade området finns en mindre mosaik med öppna miljöer som omges av glest 

trädbärande marker. Det är dels fuktsvackor och dels torrare mark. En del av brynen utgörs av syd

vända, låga sluttningar där solinstrålning och ett glest buskskikt skapar en varm, vindskyddad miljö. 

Området är blomrikt och därmed även rikt på insekter. I området finns en hel del död solbelyst ved.

C Alvarmark söder om Gamla brottet

I anslutning till Gamla brottet finns ett större område med alvarmark. Alvarmarken har ett glest 

trädskikt och rikligt med buskar. Det gör att det bildas varma vindskyddade gläntor. Torkstress och 

froströrelser gör att marken, trots sedan länge upphörd hävd, inte växer igen. Gamla grankloner, inslag 

av berghällar och karsthällar samt mindre fuktsvackor bidrar till mångformigheten. Här finns en stor 

blomrikedom och mycket artrik insektsfauna.

D Gläntor med vittringsgrus

Öster om den aktiva kalkstenstäkten finns ett mosaikartat område med varma gläntor. Marken i glän

torna utgörs av vittringsgrus av sådan kvalitet så att få växter klarar av att leva här. Därmed kommer 

gläntorna att bestå som gläntor. Växter som klarar av den speciella miljön och förekommer här i stor 

mängd är svärdkrissla VU, mjukdån NT och småtörel VU. I fuktigare partier växer en hel del olika orkidé

arter. Gläntorna omges av tallskog, på en del håll relativt tät. Detta bidrar till ett varmt och vindskyd

dat klimat vilket gynnar såväl insekter som svampar. Brynen är viktiga miljöer för många rödlistade 

svamparter. Flera av arterna som finns här hör till ett varmare medelhavsklimat.


