Naturvärdesobjekt
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Kan betraktas som
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Fåglar 50%
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Fridlysning
enl 6, 8, 9 §§

Fågeldirektivet

Signalarter
Skogsstyrelsen

Rödlistan 2010

Information om arten

Fåglar
Fiskgjuse
Pandion haliaetus

Fiskgjuse häckar vid sött eller brackt vatten, och observerades födosöka i
närområdet under 2013 enligt artportalen. Den tas upp i fågeldirektivet,
bilaga 1.

x

Gröngöling
Picus viridis

x

Knölsvan
Cygnus olor
Rosenfink
Carpodacus erythrinus

x
Sårbar
(VU)

Rödstjärt
Phoenicurus phoenicurus

x

Skedand
Anas clypeata
Skräntärna
Sterna caspia

x

Spillkråka
Dryocopus martius

Svarthakedopping
Podiceps auritus

Skedanden förekommer främst i grunda sjöar och våtmarker. Den var enligt
artportalen stationär i ett område intill inventeringsområdet under 2014.
Arten tas upp i fågeldirektivet, bilaga 2A och 3B.
Häckar på öar längs kusten och födosöker över stora områden efter fisk.
Skräntärna observerades enligt artportalen födosöka i närområdet under
2014. Arten tas upp i fågeldirektivet, bilaga 1. Arten bedöms kunna nyttja
vattenmiljön inom och intill inventeringsområdet vid födosök.

x

Sårbar
(VU)

Nära
hotad
(NT)

Sångsvan
Cygnus cygnus

x

Spillkråkan häckar i tall- och lövskog och gynnas av äldre träd. Spilllråka
observerades under inventeringen och har enligt artportalen även hörts i
närområdet under 2013. Arten tas upp i fågeldirektivet, bilaga 1.

x

Arten häckar främst i mindre sjöar. I södra och mellersta Sverige minskade
den kraftigt mellan 1972 och 1996 (Ottoson et al. 2012) och tas upp i
fågeldirektivet, bilaga 1. Svarthakedopping var stationär i ett område strax
söder om inventeringsområdet under 2014, enligt artportalen. Arten bedöms
kunna nyttja vattenmiljön inom och intill inventeringsområdet vid födosök.

x

Sångsvanen häckar vanligen i norra Sverige men förekommer även i södra
Sverige. Arten tas upp i fågeldirektivet, bilaga 1, och observerades enligt
artportalen i området under 2014.

Tofsmes
Parus cristatus
Kärlväxter
Blåsippa
Hepatica nobilis

x

x

x

Svart trolldruva
Actaea spicata

x

Vårärt
Lathyrus vernus

x

Nästrot
Neottia nidus-avis

x

x

Skogsknipprot
Epipactis helleborine

x

x

Skalbaggar
Granbarkgnagare
Microbregma emarginata

Gröngöling häckar i öppnare lövskogsmiljöer. Det är en art som har
minskade starkt under 1975-2005. Arten hördes enligt artportalen under
2014.
Knölsvan häckar i vassområden. Häckning i närområdet under 2013 har
rapporterats i artportalen. Arten tas upp i fågeldirektivet, bilaga 2B, och är en
ansvarsart för Svealand.
Rosenfinken är vid häckningen knuten till buskage. Sång av rosenfink
hördes enligt artportalen i ett område strax söder om inventeringsområdet
under 2014.
Rödstjärten förekommer i olika typer av skogsområden. Vid häckning är den
en indikator grövre äldre träd. Arten observerades enligt artportalen i
närområdet under 2014.

1

Används som egen naturvårdsart. Tofsmes är knuten till barrskogar. Arten
sågs i området vid inventeringen.

1

Blåsippa indikerar mullrik mark och lundmiljöer. Arten är fridlyst enligt 9 § i
hela landet. Observerades under naturvärdesinventeringen.

1, 2

Svart trolldruva växer i halvöppen skog och i lundar, vanligen på näringsrik
mark. Arten indikerar rik lundflora. Observerades under
naturvärdesinventeringen.

1, 2

Vårärt indikerar mullrik mark och lundflora. Arten har sin huvudutbredning de
östra delarna av södra och mellersta Sverige. Observerades under
naturvärdesinventeringen.
Nästroten visar på kalkrika lund- och barrskogsmarker. Arten är fridlyst men
spridd över landet. Arten observerades i NVI-området under 2012 (Aronsson
2012).
Skogsknipprot förekommer främst i mullrika marker med hög kalkhalt, både i
lundar och i barrområden. Arten är fridlyst, med huvudutbredning i södra och
mellersta Sverige. Observerades i området under 2012 (Aronsson).

1

1

1

x

Arten lägger ägg i den tjocka barken på gamla och mycket grova levande
granar. Arten observerades i NVI-området under 2012 (Aronsson 2012).

1

x

Hasselticka visar på lundmiljöer och kontinuitet av död hasselved. Arten har
högt signalvärde i regionen. Arten observerades under NVI:n. i flera
exmeplar, men bara med några färska fruktkroppar

1

x

Arten indikerar höga naturvärden och förekommer i gammal, ofta kalkrik
barrskog. Arten har setts i NVI-området under 2012 (Aronsson 2012), där
den har högt signalvärde.

1

Svampar
Hasselticka
Dichomitus campestris
Zontaggsvamp
Hydnellum concrescens

