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Naturvärdesobjekt
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Figur 1. Avgränsade naturvärdesobjekt Byleden



Naturvärdesobjekt 1: Obestämd natura-gräsmark/icke natura-gräsmarkNaturvärdesobjekt 1: Obestämd natura-gräsmark/icke natura-gräsmarkNaturvärdesobjekt 1: Obestämd natura-gräsmark/icke natura-gräsmarkNaturvärdesobjekt 1: Obestämd natura-gräsmark/icke natura-gräsmarkNaturvärdesobjekt 1: Obestämd natura-gräsmark/icke natura-gräsmarkNaturvärdesobjekt 1: Obestämd natura-gräsmark/icke natura-gräsmark

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4 - Visst naturvärde Säker Mova Hebert Äng och 
betesmark

Obestämd 
natura- 
gräsmark/icke 
natura- 
gräsmark

Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Förekomst av gamla grova björkar med grov bark, opåverkat fältskikt och 
bärande buskar.
Förekomst av gamla grova björkar med grov bark, opåverkat fältskikt och 
bärande buskar.

Visst Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Bildtext

Öppen gräsmark med tre grövre björkar i kanterna (60 cm i diameter i 
brösthöjd). En Ornäsbjörk växer närmast vägkorset. Fältskiktet består av 
gräs och örter bl.a. johannnesört och backsmultron. Buskskiktet består av 
ask, björksly, slån, hallon och nypon och växer i form av ett bryn mot 
villorna.

Öppen gräsmark med tre grövre björkar i kanterna (60 cm i diameter i 
brösthöjd). En Ornäsbjörk växer närmast vägkorset. Fältskiktet består av 
gräs och örter bl.a. johannnesört och backsmultron. Buskskiktet består av 
ask, björksly, slån, hallon och nypon och växer i form av ett bryn mot 
villorna.

I naturvärdes- 
objektet finns flera 
gamla björkar varav 
ett par är av sorten 
Ornäsbjörk.
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Naturvärdesobjekt 2: BuskmarkNaturvärdesobjekt 2: BuskmarkNaturvärdesobjekt 2: BuskmarkNaturvärdesobjekt 2: BuskmarkNaturvärdesobjekt 2: BuskmarkNaturvärdesobjekt 2: Buskmark

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4 - Visst naturvärde Säker Mova Hebert Igenväxnings-
mark

Övrig 
igenväxnings- 
mark

Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Lövrikt område med förekomst av död ved.Lövrikt område med förekomst av död ved. Visst Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Bildtext

Avgränsat område är en dunge med ung lönn, sälg och björk. Angränsande 
gräsmark har näringsgynnad vegetation med tistlar och ryssgubbe.
Avgränsat område är en dunge med ung lönn, sälg och björk. Angränsande 
gräsmark har näringsgynnad vegetation med tistlar och ryssgubbe.

Lövrikt område 
omgivet av gräsmark
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Naturvärdesobjekt 3: SmåvattenNaturvärdesobjekt 3: SmåvattenNaturvärdesobjekt 3: SmåvattenNaturvärdesobjekt 3: SmåvattenNaturvärdesobjekt 3: SmåvattenNaturvärdesobjekt 3: Småvatten

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

3 - Påtagligt naturvärde Säker Mova Hebert Småvatten Naturliga 
småvatten

Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Förekomst av småvatten med öppen vattenyta och block. Förekomst av småvatten med öppen vattenyta och block. Stjärtmes Påtagligt Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Bildtext

Småvatten med öppen vattenyta och del som är täckt av videbuskar. 
Området bedöms kunna vara lekmiljö för groddjur. Förekomst av skräppa, 
revsmörblomma, rosendunört, slokstarr och knapptåg i vattnet. Frisk men 
näringspåverkad gräsmark runtomkring. Block förekommer.

Småvatten med öppen vattenyta och del som är täckt av videbuskar. 
Området bedöms kunna vara lekmiljö för groddjur. Förekomst av skräppa, 
revsmörblomma, rosendunört, slokstarr och knapptåg i vattnet. Frisk men 
näringspåverkad gräsmark runtomkring. Block förekommer.

Småvatten med 
vattenälskande 
vegetation, bla 
slokstarr och 
vänderot
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Naturvärdesobjekt 4: TriviallövskogNaturvärdesobjekt 4: TriviallövskogNaturvärdesobjekt 4: TriviallövskogNaturvärdesobjekt 4: TriviallövskogNaturvärdesobjekt 4: TriviallövskogNaturvärdesobjekt 4: Triviallövskog

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

3 - Påtagligt naturvärde Säker Mova Hebert Skog och träd Triviallövskog Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Lövskog med småvatten. Riklig förekomst av död ved. Lövskog med småvatten. Riklig förekomst av död ved. Stjärtmes,
gärdsmyg, stenknäck

Påtagligt Visst Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Bildtext

Triviallövskog med inslag av sumpskog mot den öppna marken. På den 
friskare marken dominerar asp, med inslag av grova träd. Sälg och björk 
förekommer spritt i området. Björk med björkticka, fnöskticka och platticka 
förekommer. Rikligt med död ved. 

I den fuktigare delen dominerar glasbjörk i trädskiktet. Här är träden 
klenare. Ask förekommer som unga träd och sly, särskilt i de fuktigare 
delarna. Det är endast i trädskiktet man kan hitta karaktärer som indikerar 
sumpskog. Vitmossor och även andra mossor saknas i hög grad. Fältskikt 
saknas också till stora delar, särskilt i de fuktigare partierna. Enstaka 
humleblomster förekommer.

Triviallövskog med inslag av sumpskog mot den öppna marken. På den 
friskare marken dominerar asp, med inslag av grova träd. Sälg och björk 
förekommer spritt i området. Björk med björkticka, fnöskticka och platticka 
förekommer. Rikligt med död ved. 

I den fuktigare delen dominerar glasbjörk i trädskiktet. Här är träden 
klenare. Ask förekommer som unga träd och sly, särskilt i de fuktigare 
delarna. Det är endast i trädskiktet man kan hitta karaktärer som indikerar 
sumpskog. Vitmossor och även andra mossor saknas i hög grad. Fältskikt 
saknas också till stora delar, särskilt i de fuktigare partierna. Enstaka 
humleblomster förekommer.

I naturvärdes- 
objektet finns gott 
om död ved och 
översvämmade 
vattenytor.
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Naturvärdesobjekt 5: HällmarkstallskogNaturvärdesobjekt 5: HällmarkstallskogNaturvärdesobjekt 5: HällmarkstallskogNaturvärdesobjekt 5: HällmarkstallskogNaturvärdesobjekt 5: HällmarkstallskogNaturvärdesobjekt 5: Hällmarkstallskog

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

3 - Påtagligt naturvärde Säker Mova Hebert Skog och träd Hällmarkstall- 
skog

Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Förekomst av grova gamla träd, block och små hällar.Förekomst av grova gamla träd, block och små hällar. Påtagligt Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Bildtext

Del av större område med hällmark med grov tall. På höjden glest fältskikt, 
slitet, men grova tallar. I sluttning finns visst jordtäcke med lågörtsflora som 
bl.a. består av vårfryle, smultron, blåbär och smalbladiga gräs. Fina 
enbuskar. I norr växer grov lönn och björk.

Del av större område med hällmark med grov tall. På höjden glest fältskikt, 
slitet, men grova tallar. I sluttning finns visst jordtäcke med lågörtsflora som 
bl.a. består av vårfryle, smultron, blåbär och smalbladiga gräs. Fina 
enbuskar. I norr växer grov lönn och björk.

Grov tall och 
fristående granar
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Naturvärdesobjekt 6: ÄdellövskogNaturvärdesobjekt 6: ÄdellövskogNaturvärdesobjekt 6: ÄdellövskogNaturvärdesobjekt 6: ÄdellövskogNaturvärdesobjekt 6: ÄdellövskogNaturvärdesobjekt 6: Ädellövskog

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

2 - Högt naturvärde Preliminär Hanna Nilsson Skog och träd Ädellövskog Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Förekomst av gamla grova ädellövträd (ca 40-50 cm i diameter i brösthöjd), 
buskbryn, fruktträd (apel, fågelbär) hällar och block.
Förekomst av gamla grova ädellövträd (ca 40-50 cm i diameter i brösthöjd), 
buskbryn, fruktträd (apel, fågelbär) hällar och block.

Påtagligt Ej bedömt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Bildtext

Igenvuxen gammal gårdsmiljö som numer är skogsmark med gamla 
ädellövträd av ek, lind och lönn och med inslag av medelålders sälg, björk, 
fågelbär, tall, gran samt äppelträd. I kanten mot den öppna gräsmarken i 
söder och väster växer täta buskar med bl.a. syren och spirea. 

Marken är delvis igenväxande med lövsly av framförallt lönn. Gräs och 
smultron dominerar fältskiktet. Små berghällar och block förekommer. Död 
ved förekommer i form av döda ekgrenar samt en död lönn. En gammal 
jordkällare finns i buskbrynet.

Igenvuxen gammal gårdsmiljö som numer är skogsmark med gamla 
ädellövträd av ek, lind och lönn och med inslag av medelålders sälg, björk, 
fågelbär, tall, gran samt äppelträd. I kanten mot den öppna gräsmarken i 
söder och väster växer täta buskar med bl.a. syren och spirea. 

Marken är delvis igenväxande med lövsly av framförallt lönn. Gräs och 
smultron dominerar fältskiktet. Små berghällar och block förekommer. Död 
ved förekommer i form av döda ekgrenar samt en död lönn. En gammal 
jordkällare finns i buskbrynet.

Ädellövträd av ek 
och lind samt 
buskar.
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Naturvärdesobjekt 7: IgenväxningsmarkNaturvärdesobjekt 7: IgenväxningsmarkNaturvärdesobjekt 7: IgenväxningsmarkNaturvärdesobjekt 7: IgenväxningsmarkNaturvärdesobjekt 7: IgenväxningsmarkNaturvärdesobjekt 7: Igenväxningsmark

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4 - Visst naturvärde Säker Hanna Nilsson Igenväxnings- 
mark

Övrig 
igenväxnings- 
mark

Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Förekomst av grova björkar, död ved av björk, sälg, hällmark och buskar.Förekomst av grova björkar, död ved av björk, sälg, hällmark och buskar. Visst Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Bildtext

Litet område med hällmark och gräsmark med inslag av medelålders tall, 
grov björk, sälg, olika sorters granar, tujor, ung ek, olika buskar, högvuxet 
gräs och block. Trädgårdsavfall från villaträdgårdarna har lagts här, vilket 
göder marken som börjar växa igen. Stående och liggande död ved av 
björk med både björkticka och fnöskticka förekommer.

Litet område med hällmark och gräsmark med inslag av medelålders tall, 
grov björk, sälg, olika sorters granar, tujor, ung ek, olika buskar, högvuxet 
gräs och block. Trädgårdsavfall från villaträdgårdarna har lagts här, vilket 
göder marken som börjar växa igen. Stående och liggande död ved av 
björk med både björkticka och fnöskticka förekommer.

Gräsmark med tall, 
björk och tuja.
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Naturvärdesobjekt 8: Ej brukad åkermarkNaturvärdesobjekt 8: Ej brukad åkermarkNaturvärdesobjekt 8: Ej brukad åkermarkNaturvärdesobjekt 8: Ej brukad åkermarkNaturvärdesobjekt 8: Ej brukad åkermarkNaturvärdesobjekt 8: Ej brukad åkermark

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4 - Visst naturvärde Preliminär Hanna Nilsson Åkermark Åker ej brukad Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Öppen gräsmark med inslag av örter, sälg och två grova björkar. Biotopen 
kan vara betydelsefull för insekter och fåglar. Stor areal är viktig för 
möjligheten att fåglar ska kunna häcka.

Öppen gräsmark med inslag av örter, sälg och två grova björkar. Biotopen 
kan vara betydelsefull för insekter och fåglar. Stor areal är viktig för 
möjligheten att fåglar ska kunna häcka.

Visst Ej bedömt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Bildtext

Före detta åkermark med högvuxet gräs och brännässlor, skräppa, gråbo, 
kardborre och tistlar m.fl. örter. Två grova björkar, sälg och videbuskar 
växer i objektet. Marken är täckt av mossa, är skräpig och har ett stort 
inslag av snäckskal.

Före detta åkermark med högvuxet gräs och brännässlor, skräppa, gråbo, 
kardborre och tistlar m.fl. örter. Två grova björkar, sälg och videbuskar 
växer i objektet. Marken är täckt av mossa, är skräpig och har ett stort 
inslag av snäckskal.

Högvuxet gräs och 
örter samt björkar.
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Naturvärdesobjekt 9: Ej brukad åkermarkNaturvärdesobjekt 9: Ej brukad åkermarkNaturvärdesobjekt 9: Ej brukad åkermarkNaturvärdesobjekt 9: Ej brukad åkermarkNaturvärdesobjekt 9: Ej brukad åkermarkNaturvärdesobjekt 9: Ej brukad åkermark

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4 - Visst naturvärde Preliminär Hanna Nilsson Åkermark Åker, ej brukad Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Förekomst av örter, bärande buskar, sälg, äppelträd, ek och lönn samt ett 
fuktigt område. Området kan vara betydelsefullt för insekter och fåglar.
Förekomst av örter, bärande buskar, sälg, äppelträd, ek och lönn samt ett 
fuktigt område. Området kan vara betydelsefullt för insekter och fåglar.

Visst Ej bedömd Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Bildtext

Före detta åkermark i igenväxningsfas med högvuxet gräs och örter, rikligt 
med rosenbuskar samt björk och sälg. Centralt växer en grov flerstämmig 
sälg med kuddticka, I sydöstra hörnet växer ek, lönn, tall och gamla 
äppelträd. I norr finns ett blött område med veketåg.

Före detta åkermark i igenväxningsfas med högvuxet gräs och örter, rikligt 
med rosenbuskar samt björk och sälg. Centralt växer en grov flerstämmig 
sälg med kuddticka, I sydöstra hörnet växer ek, lönn, tall och gamla 
äppelträd. I norr finns ett blött område med veketåg.

Högvuxet gräs med 
inslag av örter, 
rosenbuskar samt 
sälg.
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Naturvärdesobjekt 10: Ej brukad åkermarkNaturvärdesobjekt 10: Ej brukad åkermarkNaturvärdesobjekt 10: Ej brukad åkermarkNaturvärdesobjekt 10: Ej brukad åkermarkNaturvärdesobjekt 10: Ej brukad åkermarkNaturvärdesobjekt 10: Ej brukad åkermark

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4 - Visst naturvärde Säker Hanna Nilsson Åkermark Åker, ej brukad Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Förekomst av örter, lövträd, block, videbuskar och vattendrag. Området kan 
vara intressant för insekter, fåglar och reptiler.
Förekomst av örter, lövträd, block, videbuskar och vattendrag. Området kan 
vara intressant för insekter, fåglar och reptiler.

Gärdsmyg, mistel Visst Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Bildtext

Före detta åkermark med bl.a. tistlar, gråbo, kardborre, brännässlor, 
högvuxet gräs, vass, videbuskar och någon björk. Ett tidigare fuktområde 
har fyllts med schaktmassor av stenblock och här har det vuxit upp sälg, 
asp, björk och videbuskar. I detta område finns även inslag av död ved. I 
den norra delen löper ett 3-4 m meter brett dike där det växer rikligt med 
vass och en allé med poppel växer allra längst i norr. I en poppel 
observerades mistel.

Före detta åkermark med bl.a. tistlar, gråbo, kardborre, brännässlor, 
högvuxet gräs, vass, videbuskar och någon björk. Ett tidigare fuktområde 
har fyllts med schaktmassor av stenblock och här har det vuxit upp sälg, 
asp, björk och videbuskar. I detta område finns även inslag av död ved. I 
den norra delen löper ett 3-4 m meter brett dike där det växer rikligt med 
vass och en allé med poppel växer allra längst i norr. I en poppel 
observerades mistel.

Videbuskar och död 
ved.
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Naturvärdesobjekt 11: VattendragNaturvärdesobjekt 11: VattendragNaturvärdesobjekt 11: VattendragNaturvärdesobjekt 11: VattendragNaturvärdesobjekt 11: VattendragNaturvärdesobjekt 11: Vattendrag

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4 - Visst naturvärde Säker Hanna Nilsson Vattendrag Öppna diken 
och uträtade 
vattendrag

Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Vatten som bidrar med livsmiljöer i ett annars torrt landskapVatten som bidrar med livsmiljöer i ett annars torrt landskap Visst Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Bildtext

Ett ca 2-4 m brett uträtat vattendrag/dike med branta kanter omgivet av 
vass. Groddjur eftersöktes men påträffades inte vid inventering under 
försommaren 2016.

Ett ca 2-4 m brett uträtat vattendrag/dike med branta kanter omgivet av 
vass. Groddjur eftersöktes men påträffades inte vid inventering under 
försommaren 2016.

Dike omgivet av 
vass
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Naturvärdesobjekt12: AlléNaturvärdesobjekt12: AlléNaturvärdesobjekt12: AlléNaturvärdesobjekt12: AlléNaturvärdesobjekt12: AlléNaturvärdesobjekt12: Allé

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4 - Visst naturvärde Säker Mova Hebert och Hanna 
Nilsson

Skog och träd Allé Nej

MotiveringMotivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Lövträdsmiljö som även skapar en linjär form som kan fungera för spridning 
för t ex insekter
Lövträdsmiljö som även skapar en linjär form som kan fungera för spridning 
för t ex insekter

Visst Obetydligt Nej

BeskrivningBeskrivning BildBildBild Bildtext

Allé med en enkelrad av popplar på upp till 80 cm i diameter i brösthöjd. 
Många av träden har kapade grenar. Litet inslag av död ved.
Allé med en enkelrad av popplar på upp till 80 cm i diameter i brösthöjd. 
Många av träden har kapade grenar. Litet inslag av död ved.

Popplar varav vissa 
grova i en enkelsidig 
allé.
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