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Nyckelbiotopstatus: Uppfyller kvalitetskrav på naturvärdesobjekt

Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd

Trädklädd betesmark med hasselbuskar, ek, triviallöv, samt enstaka tall och gran. Området är nyligen gallrat och röjt. Stor
förekomst av naturvårdsarter bl a påträffades elva arter hagvaxskivlingar.

Beståndålder: 70-100

Övrigt: TB, Bete, Slått 2

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1

Okänt

Naturvärdesklass

Äng och betesmark

Trädklädd betesmark

Ingen

Inventerare Fingal Gyllang

911. Trädklädd betesmark

Rödlistade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Rödlistekategori

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer

Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Ttämligen allmän (11
-50/ ha)Värdefulla buskar Hassel

Värdefulla träd Gammal ek
Djupa barksprickor, grövre torrgrenar,
hålträd, hålträd mulm, iinsektshål och
gångar, vidkronig

Brynmiljö Bryn
Förekomst av blommande/bärande
buskar, solexponerat, gamla buskar,
sydvänt

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett högt artvärde och påtagligt biotopvärde. Området klassas till högsta naturvärde på grund av den rikliga
förekomsten av hagvaxskivlingar, samt flera andra naturvårdsarter. En sådan mångfald av marksvamp med högt
indikatorvärde bedöms vara regionalt sällsynt.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Ett stort antal naturvårdsarter förekommer. Flera naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har
livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster.
Artrikedom: Området är mycket artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men enstaka
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning eller vara av större
betydelse för biologisk mångfald.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Mycket högt Källa ArtportalenFingal GyllangSexfläckig bastardsvärmare
(Zygaena filipendulae) Nära hotad (NT)

Mycket högt Källa: Eva GrönlundFingal GyllangScharlakansvaxskivling
(Hygrocybe punicea) Nära hotad (NT)

Mycket högt Källa: Eva GrönlundFingal GyllangLutvaxskivling (Hygrocybe

nitrata) Nära hotad (NT)

Mycket högt Källa: Eva GrönlundFingal GyllangKremlevaxskivling
(Hygrophorus russula) Nära hotad (NT)

Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Mycket högt Källa ArtportalenFingal GyllangSexfläckig bastardsvärmare
(Zygaena filipendulae) typisk art, rödlistad art

Visst Fingal GyllangStor blåklocka (Campanula

persicifolia)
typisk art, ängs- och
betesmarksindikator

Mycket högt Källa: ArtportalenFingal GyllangSpåtistel (Carlina vulgaris) typisk art, ängs- och
betesmarksindikator

Högt Fingal GyllangÄngsvädd (Succisa pratensis)
typisk art, rikkärrsindikator,
ängs- och
betesmarksindikator

Högt Fingal GyllangJungfrulin (Polygala vulgaris) typisk art, ängs- och
betesmarksindikator

Visst Fingal GyllangLiten blåklocka (Campanula

rotundifolia)
typisk art, ängs- och
betesmarksindikator

Högt Fingal GyllangHasselticka (Dichomitus

campestris)
typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Visst Fingal GyllangFärgkulla (Cota tinctoria) Ekologigruppens
naturvårdsart

Flera Mycket högt Fingal GyllangÄngsfingersvamp
(Clavulinopsis corniculata)

signalart skog,
naturvärdesindikator

Mycket högt Källa: Eva GrönlundFingal GyllangScharlakansvaxskivling
(Hygrocybe punicea) signalart skog, rödlistad art

Högt Källa: Eva GrönlundFingal GyllangBlodvaxskivling (Hygrocybe

coccinea)
signalart skog,
naturvärdesindikator

Visst Källa: Eva GrönlundFingal GyllangVit vaxskivling (Hygrocybe

virginea)
signalart skog,
naturvärdesindikator

Högt Källa: Eva GrönlundFingal GyllangÄngsvaxskivling (Hygrocybe

pratensis)
signalart skog,
naturvärdesindikator

Mycket högt Källa: Eva GrönlundFingal GyllangBroskvaxskivling (Hygrocybe

laeta)
signalart skog,
naturvärdesindikator

Mycket högt Källa: Eva GrönlundFingal GyllangSmåvaxskivling (Hygrocybe

insipida)
signalart skog,
naturvärdesindikator

Högt Källa: Eva GrönlundFingal GyllangGul vaxskivling (Hygrocybe

chlorophana)
signalart skog,
naturvärdesindikator

Visst Källa: Eva GrönlundFingal GyllangSpröd vaxskivling (Hygrocybe

ceracea)
signalart skog,
naturvärdesindikator

Högt Källa: Eva GrönlundFingal GyllangPapegojvaxskivling
(Hygrocybe psittacina)

signalart skog,
naturvärdesindikator

Visst Källa: Eva GrönlundFingal GyllangToppvaxskivling (Hygrocybe

conica)
signalart skog,
naturvärdesindikator

Mycket högt Källa: Eva GrönlundFingal GyllangKremlevaxskivling
(Hygrophorus russula) signalart skog, rödlistad art
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Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd

Trädklädd betesmark med riklig förekomst av ek, triviallövträd, samt enstaka barrträd. Sparsam förekomst av död ved.
Området hävdas av kor.

Beståndålder: 40-70

Övrigt: Tb Bete, Slått 2

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Okänt

Naturvärdesklass

Äng och betesmark

Trädklädd betesmark

Ingen

Inventerare Fingal Gyllang

912. Trädklädd betesmark

Skyddade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Skyddsstatus

Visst Fingal GyllangGröngöling (Picus viridis) AFS: § 4 (rödlistad art)

Rödlistade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Rödlistekategori

Visst Fingal GyllangGröngöling (Picus viridis) Nära hotad (NT)

Enstaka Mycket högt Fingal GyllangKandelabersvamp (Artomyces

pyxidatus) Nära hotad (NT)

Övriga naturvårdsarter

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Visst Fingal GyllangStor blåklocka (Campanula

persicifolia)
typisk art, ängs- och
betesmarksindikator

Visst Fingal GyllangGulmåra (Galium verum) ängs- och
betesmarksindikator

Enstaka Mycket högt Fingal GyllangKandelabersvamp (Artomyces

pyxidatus)
typisk art, signalart skog,
rödlistad art
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Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd

Trädklädd betesmark med tall, gran, enstaka ek, samt hassel. Sannolikt förekommer flera naturvårdsarter.

Beståndålder: 40-70

Påverkan/Naturlighet: Luckigt trädskikt, Flerskiktat

Övrigt: Tb Bete, Slått 2

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Okänt

Naturvärdesklass

Äng och betesmark

Trädklädd betesmark

Ingen

Inventerare Fingal Gyllang

1054. Trädklädd betesmark

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer

Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Lågor Barrlåga Barklös

Ttämligen allmän (11
-50/ ha)Värdefulla buskar Hassel

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Torrträd och högstubbar Torrträd Uppsprucken bark, hålträd, hackmärken

efter hackspettar, iinsektshål och gångar

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men enstaka
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning eller vara av större
betydelse för biologisk mångfald.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Natura 2000 Naturtyp: Naturanaturtyp med ej gynnsamt tillstånd

Åkerholme med flera äldre ekar, asp, samt ett slånbärssnår. Generellt biotopsskydd.

Beståndålder: 40-70

Övrigt: Tb Bete 2

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Okänt

Naturvärdesklass

Äng och betesmark

Trädklädd betesmark

Åkerholme (<0,5ha)

Inventerare Fingal Gyllang

1055. Åkerholme

Rödlistade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Rödlistekategori

Enstaka Mycket högt Fingal GyllangKandelabersvamp (Artomyces

pyxidatus) Nära hotad (NT)

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer

Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Lågor Triviallövlåga Grov, barklös

Värdefulla buskar

Ttämligen allmän (11
-50/ ha)Brynmiljö Slån

Brynmiljö Bryn
Förekomst av blommande/bärande
buskar, flikigt, ogödslad naturbetesmark,
förekomst av gläntor

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men enstaka
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning eller vara av större
betydelse för biologisk mångfald.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Enstaka Mycket högt Fingal GyllangKandelabersvamp (Artomyces

pyxidatus)
typisk art, signalart skog,
rödlistad art
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