Bilaga 1. Objektskatalog
I denna objektskatalog beskrivs de enskilda delobjekt (naturvärdesobjekt) som avgränsats vid naturvärdesinventeringen. Beskrivningen uppfyller de krav på dokumentation
som ställs enligt SIS-standard SS 199000:2014 för naturvärdesinventering avseende
biologisk mångfald (NVI). Om bedömning av ekologiska spridningssamband ingått i
uppdraget så redovisas detta också i objektskatalogen. Karta som visar respektive delobjektets läge och utbredning finns redovisad i huvudrapporten och i det GIS-underlag
som vi levererar till beställaren. Utredningsområdet finns också redovisat i huvudrapporten. Objekten är sorterade i stigande nummerordning.

Läsinstruktion
Varje delobjekt beskrivs i ett objektsblad på 1–2 sidor. I beskrivningen ingår administrativa data, ett fotografi som ger en upplevelse av naturmiljön, en sammanfattande
beskrivning, tabell över viktiga strukturer knutna till naturtypen, en motivering till vald
naturvärdesklass, samt en tabell lista över påträffade och kända naturvårdsarter, skyddade arter och rödlistade arter. Där det anges att objektet utgör en natura-naturtyp är
det den naturtyp som anges under rubriken ”Naturtyp” som avses.
Naturvärdesklass

En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för bedömningsgrund art och biotop (se beskrivning i bilaga 2, Metodbeskrivning).
Grund för både art- och biotopvärde redovisas i objektsbladet.
Följande naturvärdeklasser ingår i SIS standard:
• Högsta naturvärde naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk
mångfald
• Högt naturvärde naturvärdesklass 2. Stor positiv betydelse för biologisk mångfald
• Påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3. Påtaglig positiv betydelse för biologisk
mångfald
Som tillägg kan också följande klass ingå:
• Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. Viss positiv betydelse för biologisk
mångfald
Termer och begrepp följer SIS standard med två undantag. Naturtyp enligt SIS kallas i
objektskatalogen Naturtypsgrupp och biotop kallas här naturtyp. Namnsättningen av
respektive naturtyp följer i första hand indelning i enlighet med vägledning för svenska
naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1(Naturvårdsverket 2011). För naturtyper som
inte ingår i habitatdirektivet, eller där behov finns för finare indelning (exempelvis
taiga) används namn i enlighet en tolkningsnyckel som tagits fram av Ekologigruppen
(se bilaga 2, Metodbeskrivning).
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1. Bryn med gamla ekar
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtyp (grupp)

Skog och träd, ädellövskog

Dominerande biotop

Näringsrik ekskog (100%)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Biotop: Näringsrik ekskog (100 %),.
Beskrivning:
Objektet utgjordes av en brynmiljö med gamla ekar varav en klassades som särskilt skyddsvärd. Ekarna är ganska kraftigt
igenväxta och bör snarast frihuggas för att motverka negativ påverkan på träden. Ekticka växer i kronan på en av ekarna.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 120-150 år
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Olikåldrigt

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och högt 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. Åtminstone en rödlistad art har en livskraftig förekomst.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop eller Natura 2000-naturtyp som är hotad i ett nationellt eller internationellt perspektiv.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal ek

Uppsprucken bark, vidkronig

Värdefulla träd

Nästan gammal ek

Grov, uppsprucken bark, vidkronig

Brynmiljö

Bryn

Solexponerat, sydvänt, vidkroniga träd,
flikigt, anslutning till örtrika marker

Naturvårdsarter
Skyddade arter

Frekvens

Diameter
137 cm
81 - 91 cm
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Art

Förekomst

Indikatorvärde Skyddsstatus

Referens

Blåsippa (Hepatica nobilis)

Flera

Visst

Johan Allmer

Art

Förekomst

Indikatorvärde Rödlistekategori

Referens

Kommentar

Ekticka (Phellinus robustus)

Flera

Mycket högt

Johan Allmer

På två gamla ekar.

Art

Förekomst

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp

Referens

Kommentar

Blåsippa (Hepatica nobilis)

Flera

Visst

typisk art, signalart skog,
skyddad art, brynart

Johan Allmer

Ekticka (Phellinus robustus)

Flera

Mycket högt

typisk art, rödlistad art

Johan Allmer

AFS: § 8

Kommentar

Rödlistade arter

Nära hotad (NT)

Övriga naturvårdsarter

På två gamla ekar.
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2. Ädellövskog i västra delen
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtyp (grupp)

Skog och träd, ädellövskog

Dominerande biotop

Nordlig ädellövskog (100%)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Biotop: Nordlig ädellövskog (100 %),.
Beskrivning:
Objektet utgjordes av ädellövskog och låg i en svag sydsluttning. Beståndet var naturligt föryngrat och olikåldrigt. Gamla träd
saknades och bitvis förekom tät slyvegetation, beståndet var påverkat av skogsbruksåtgärder. Död ved av klenare dimensioner
förekom sparsamt.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 70-100 år
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal ek

Lågor

Ädellövträdslåga

Grenar, barklös, klenved, klenlågor

Frekvens

Diameter

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

60 - 75 cm cm

Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

10 - 30 cm cm

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärde Skyddsstatus

Referens

Kommentar
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Blåsippa (Hepatica nobilis)

Flera

Visst

Art

Förekomst

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp

Blåsippa (Hepatica nobilis)

Flera

Visst

typisk art, signalart skog,
skyddad art, brynart

Johan Allmer

Lönnlav (Bacidia rubella)

Enstaka

Visst

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

Vårärt (Lathyrus vernus)

Enstaka

Mycket högt

typisk art, signalart skog

Johan Allmer

AFS: § 8

Johan Allmer

Övriga naturvårdsarter
Referens

Kommentar
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3. Bård med blandlövskog
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtyp (grupp)

Skog och träd, boreal skog

Dominerande biotop

Taiga (100%)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Biotop: Taiga (100 %), undernaturtyper: Blandskog med ädellövinslag (100%).
Beskrivning:
Objektet utgjordes av ett mindre parti med blandlövskog. Asp dominerade, inslag av bland annat yngre ek och lönn förekom
också.
Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 40-70 år
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Självgallrat, Tvåskiktat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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: 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: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Lågor

Triviallövlåga

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Naturvårdsarter

Nyckelelement

Hålträd

Frekvens

Diameter

Enstaka till
sparsamt (1-5
m3/ha)

15 - 30 cm cm

Sällsynt (<1 ha)
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4. Kultiverad gräsmark
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtyp (grupp)

Äng och betesmark

Dominerande biotop

Öppen kultiverad gräsmark (100%)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Biotop: Öppen kultiverad gräsmark (100 %),.
Beskrivning:
Objektet utgjordes av en kultiverad gräsmark som bedömdes vara av visst värde för områdets insekter. I början av juli var
gräset slaget vilket är positivt ur naturvårdssynpunkt.
Kontinuitet: Begränsad hävdkontinuitet (<100 år)
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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: 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: Biotopen är allmänt förekommande.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp
Ängs- och betesmark

Naturvårdsarter

Struktur

Nyckelelement
Rikligt med nektarväxter

Frekvens

Diameter
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5. Ädellövskog
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtyp (grupp)

Skog och träd, ädellövskog

Dominerande biotop

Nordlig ädellövskog (100%)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Biotop: Nordlig ädellövskog (100 %),.
Beskrivning:
Objektet utgjordes en äldre ädellövskog med inslag av bland annat nästan gamla till gammal ek, ask, lönn, lind och död alm.
Beståndet var naturligt föryngrat och olikåldrigt. Död ved och torrträd samt hålträd förekom spritt men sparsamt. Naturvärdena
är i dessa objekt framför allt knutna till ett stort inslag av skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd vilka skapar livsmiljöer för
många mer krävande och hotade arter.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 100-120 år
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Olikåldrigt, Luckigt trädskikt

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt 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. Åtminstone en rödlistad art har en livskraftig förekomst.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är nationellt eller internationellt sällsynt och/eller förekomst av Natura 2000naturtyp.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal ek

Vidkronig, vedsvamprik, uppsprucken
bark, hålträd

Värdefulla träd

Gammal lönn

Hålträd, mossfäll

Värdefulla träd

Nästan gammal ek

Lågor

Ädellövträdslåga

Frekvens

Diameter

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

65 - 90 cm cm
62 cm cm

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

50 - 70 cm cm

Tämligen allmänt (5
-15 m3/ ha)

50 - 90 cm cm
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Naturvårdsarter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärde Skyddsstatus

Referens

Kommentar

Gröngöling (Picus viridis)

Enstaka

Visst

AFS: § 4 (rödlistad art)

Johan Allmer

Födosökande.

Blåsippa (Hepatica nobilis)

Flera

Visst

AFS: § 8

Johan Allmer

Art

Förekomst

Indikatorvärde Rödlistekategori

Referens

Ekticka (Phellinus robustus)

Flera

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Blekticka (Haploporus
tuberculosus)

Enstaka

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Gröngöling (Picus viridis)

Enstaka

Visst

Nära hotad (NT)

Johan Allmer

Födosökande.

Art

Förekomst

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp

Referens

Kommentar

Blekticka (Haploporus
tuberculosus)

Enstaka

Mycket högt

typisk art, rödlistad art

Johan Allmer

Blåsippa (Hepatica nobilis)

Flera

Visst

typisk art, signalart skog,
skyddad art, brynart

Johan Allmer

Ekticka (Phellinus robustus)

Flera

Mycket högt

typisk art, rödlistad art

Johan Allmer

Liten punktlav (Acrocordia
cavata)

Enstaka

Högt

naturvärdesindikator

Johan Allmer

Lönnlav (Bacidia rubella)

Flera

Visst

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

Vårärt (Lathyrus vernus)

Enstaka

Mycket högt

typisk art, signalart skog

Johan Allmer

Rödlistade arter
Kommentar

Övriga naturvårdsarter
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6. Yngre ädellövskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Naturtyp (grupp)

Skog och träd, ädellövskog

Dominerande biotop

Obestämd ädellövskog (100%)

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Biotop: Obestämd ädellövskog (100 %),.
Beskrivning:
Objektet utgjordes av mager ädellövskog som till större delen var bergbunden. Beståndet var naturligt föryngrat och olikåldrigt.
Gamla träd saknas men enstaka träd i klassen nästan gamla förekom sparsamt. Död ved förekom sparsamt som klena lågor
och torrträd.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 40-70 år
Markfuktighet: Torr
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Tvåskiktat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Värdefulla träd

Nästan gammal ek

Värdefulla träd

Nästan gammal lind

Lågor

Ädellövträdslåga

Naturvårdsarter
Övriga naturvårdsarter

Nyckelelement

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)
Sällsynt (<1 ha)

Sällsynt (<1 m3/ha)

Diameter
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Art

Förekomst

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp

Lönnlav (Bacidia rubella)

Flera

Visst

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Referens
Johan Allmer

Kommentar
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7. Allé
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtyp (grupp)

Park och trädgård

Dominerande biotop

Allé (100%)

Skyddsstatus

Biotopskydd generellt, allé

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Johan Allmer

Områdesbeskrivning
Biotop: Allé (100 %),.
Beskrivning:
Objektet utgjordes av en allé inslag av flera gamla träd av lind, ask och lönn varav flertalet är hålträd med mulm vilket kan vara
av stort värde för vedlevande insekter och fladdermöss.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 100-120 år
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är nationellt eller internationellt sällsynt och/eller förekomst av Natura 2000naturtyp.

Ekologiskt viktigaviktiga
strukturer strukturer
Ekologiskt
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Frekvens

Diameter

Värdefulla träd

Gammal ek

Hålträd, hålträd mulm, uppsprucken
bark, vidkronig

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

117 - 165 cm
cm

Värdefulla träd

Gammal ask

Hålträd, hålträd mulm, uppsprucken
bark, spår av hamling, solexponerad

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

70 - 110 cm

Värdefulla träd

Gammal parklind

Hålträd, hålträd mulm, spår av hamling,
solexponerad

Tämligen allmän
(11-50/ ha)

75 - 90 cm cm

Värdefulla träd

Gammal lönn

Hålträd, hålträd mulm, spår av hamling,
solexponerad, uppsprucken bark,
skorpbark grov

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

60 - 80 cm cm

Naturvårdsarter

Objektskatalog 8108_NVI_Ekerö
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärde Rödlistekategori

Referens

Grå punktlav (Acrocordia
gemmata)

Flera

Högt

Johan Allmer

Art

Förekomst

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp

Referens

Grå punktlav (Acrocordia
gemmata)

Flera

Högt

Tidigare rödlistad art

Johan Allmer

Liten punktlav (Acrocordia
cavata)

Flera

Högt

naturvärdesindikator

Johan Allmer

Lönnlav (Bacidia rubella)

Flera

Visst

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Johan Allmer

Ingen

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Kommentar

