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Naturvärdesinventering vid Storsand, Gräsö (Gräsö 1:1), juli 2021 

 

Med anledning av en planerad mindre båthamn vid Storsand på Gräsös västra kust (södra 

delen av Gräsö 1:1, Figur 1) har Hydrophyta Ekologikonsult genomfört en naturvärdesinven-

tering i området. Inventeringen har omfattat både land- och vattenmiljöer och utfördes 29 juli 

2021 av Gustav Johansson på uppdrag av Solgläntan Fastigheter. 

 

 
Figur 1. Inventeringsområdet Storsand i södra delen av Gräsö 1:1. 

 

Metoder 
Inför inventeringen utfördes en mindre förstudie av redan befintliga data som förelåg från om-

rådet. Endast fynddata från Artportalen fanns tillgängliga och dessa laddades ner för en yta 

något större än det aktuella inventeringsområdet.  

Eftersom landområdet endast omfattade ca 1 ha utfördes en fullständig artinventering av kärl-

växter. Området delades under inventeringen in i områden med likartad naturtyp enligt Figur 

3. Gränsdragningarna var olika svåra att göra och är mer diffusa i t.ex. skogsmiljöerna än vid 



stranden. Detta är av mindre betydelse då alla arter identifierats. Tidpunkten för inventeringen 

spelar naturligtvis roll och exempelvis har sannolikt en del vårarter inte kunnat påträffas. Alla 

artfynd kommer att läggas in i Artportalen med lämplig positionering, vanligen på nivån av-

gränsade objekt i Figur 2. Vetenskapliga namn och TaxonID för påträffade arter återfinns i 

Bilaga 1, Artlistor. 

 

Figur 3. Indelning av landområdet vid Storsand i naturtypsobjekt enligt förklaring. Områden med 

samma naturtyp har numrerats för att kunna skilja objekten. 

 

Naturvärden för avgränsade områden bedömdes som en kombination av Biotopvärde och Art-

värde. Biotopvärdena är bedömda utifrån ett Gräsöperspektiv vad gäller vanlighet och hot. 

Artvärdet väger in dels artantal, dels förekomst av Naturvårdsintressanta arter. De senare ut-

görs av rödlistade arter, fridlysta arter, typiska arter för relevanta Natura 2000-naturtyper och 

signalarter från Skogsstyrelsen och Jordbruksverket. Klasser för naturvärden är: 
 

• 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  

• visst naturvärde naturvärdesklass 4 – viss positiv betydelse för biologisk mångfald 

 



Vattendelen inventerades genom mer eller mindre heltäckande snorkling av hela det aktuella 

vattenområdet. Samtidigt mättes vattendjupet på 32 koordinatsatta punkter (Figur 2). På grund 

av stark vind blev punkter djupare än 1,5 m något osäkert positionerade. Avvikelsen uppgår 

dock till högst tre meter. Vattenståndet var mindre än 1 decimeter över medelvattenstånd 

under mätningarna. Samtidigt vågade det ganska rejält vilket gör djupmätning svårare men 

värdena kan anses vara i förhållande till medelvattenståndet. Området kan delas in i de två 

naturtyperna sandbotten (närmast Natura 2000-naturtyp Sandbankar 1110) och hårdbotten 

(Natura 2000-naturtyp Rev 1170 eller möjligen Skär i Östersjön 1620). 

 

 
Figur 2. Det inventerade vattenområdet inramat med rött. De blå punkterna anger djupmätningar med 

djupet i meter. De grönskuggade ytorna visar läget för de stenkistor som anlades för kol- och vedut-

skeppning från Gräsö till Forsmarks bruk. Vattendjupet här är endast runt halvmetern. 

 

Resultat 

Förstudie 

Förstudien gav få ytterligare fynd av arter som inte påträffades under inventeringen. Krissla 

(Pentanema salicinum) och sumpförgätmigej (Myosotis laxa) kan möjligen ha förbisetts. De 

har med säkerhet påträffats inom området den senaste tioårsperioden. Ingen av dessa räknas 

som Naturvårdsintressanta. Den mest intressanta arten som påträffats i närområdet var vit 

skogslilja (Cephalanthera longifolia), vilken noterades 2009 endast några hundra meter norr 

om inventeringsområdet. Denna art eftersöktes särskilt men påträffades ej. 

 

Vattenområdet 

Närmast land var botten i stort sett fri från högre vegetation. Här var bottenmaterialet också 

blandat med både sten, grus och sand. Utåt vidtog huvudsakligen sandbottnar. Först från 

några decimeters djup uppträdde större växter. Mattor av kransalgen borstnate var vanligast ut 



till den större vinklade stenkistan men här förekom även rikligt med borstnate och sparsamt 

med övriga vattenväxter. Stenkistorna och grynnorna längst ut täcktes huvudsakligen av smal-

tång och eventuellt blåstång. Dessa två arter låter sig inte skiljas säkert i fält men flertalet 

plantor visade karaktärer som tydde på smaltång. Smalskägg var också mycket vanligt före-

kommande liksom molnslick och ullsläke. Mer sparsamt påträffades krulltrassel, grönslick, 

trådslick, fjäderslick och violettslick. Sudare växte både på hård och mjukbotten. I det senare 

fallet alltid fäst vid små stenar. De djupare sandbottnarna, utanför stenkistan dominerades av 

borstnate men i hela området förekom även rikligt med borststräfsemattor. Nästan överallt var 

också småvuxen skruvnating vanlig. Fläckvis dominerade skruvnatingen och den var då van-

ligen mer högvuxen med ett fåtal exemplar nästan i blom. Större bestånd av högvuxen vit-

stjälksmöja förekom också här och var. 

I Östersjönaturtyperna klassas i stort sett alla arter som typiska arter och därmed som Natur-

vårdsarter. I det aktuella fallet är det i stort sett bara storsärv som inte räknas som typisk. 

Detta beror på att arten först på senare år skiljts från hårsärv som är typisk art. Det här ställer 

till en del problem vid bedömning av naturvärden enligt den standard som används då före-

komst av Naturvårdsarter automatiskt höjer naturvärdet. Enligt min bedömning, som baseras 

på närmare 25 års erfarenhet av inventering av marina miljöer vid Uppsala läns kust, är vat-

tenområdet utanför Storsand inget exceptionellt. I jämförelse med det område längre norrut på 

fastigheten, som inventerades 2018, är t.ex. artdiversiteten på mjukbotten lägre vilket beror på 

mindre variation i exponering och därmed bottensubstrat. Med detta inte sagt att området sak-

nar värde men miljöerna som skulle påverkas av en eventuell båthamn är ingen bristvara på 

den här delen av kusten och det är bättre att koncentrera båtar till ett fåtal större hamnar än att 

varje båt har sin egen förtöjningsplats. Sammantaget kan vattenområdet bedömas ha Natur-

värdesklass 3.  

 

Strandmiljöerna 
 

 
Strandmiljöerna från söder där den bara stranden, driftvegetationen och den konserverade stranden 

tydligt kan urskiljas. 



Bar strand  

Inga arter kärlväxter noterades och området bedömdes ha Naturvärdesklass 4. 

Strand med driftvegetation 

Driftvegetationen dominerades av spjutmålla, smal trampört och kvickrot. I den övre delen i 

norr växte rikligt med saltarv. Relevanta Naturvårdsarter var spjutmålla, smal trampört, bråd-

målla och saltarv. Området bedömdes ha Naturvärdesklass 3. 

 

  

  
Driftvegetationen dominerades av spjutmålla och smal trampört. Här påträffades även t.ex. höstmålla, 

saltarv, kustgroblad och en synnerligen mäktig tomatplanta. 

 

Konserverad strand med aspsly, havtorn och höga gräs  

Större delen av området domineras av aspsly, rörsvingel, kvickrot och såpnejlika. I norr finns 

rikligt med havtornsbuskar. Endast havtornet kan betraktas som relevant Naturvårdsart i om-

rådet som bedömdes ha Naturvärdesklass 4. 



   

Den konserverade stranden med havtorn, såpnejlika, aspsly och höga gräs. 

 

Vassområdet 

Mellan sand och grusstranden och klippområdet norr om båtrampen finns ett låglänt parti som 

domineras av bladvass i den norra delen. Mot söder övergick vassen i andra högvuxna gräs 

med stort inslag av strandväxter, särskilt ned mot vattnet. Relevanta Naturvårdsarter som på-

träffades här var kärrvial, havssälting, strandaster, strandkrypa och liten ärtstarr. Området be-

dömdes ha Naturvärdesklass 3. 

 

  
Vassområdet från söder och från norr. 

  



Kustklippor  

 

 
Stora delar av kustklipporna utgjordes av kala hällar med skorplavar. 

Kustklipporna var förhållandevis fattiga på skrevor där högre vegetation kunde förekomma. 

Närmast havet påträffades endast ett fåtal arter av vilka fackelblomster och gul fetknopp kan 

betraktas som relevanta Naturvårdsarter. Högre upp från havet förekom en del djupare sänkor 

av vilka vissa hade våtmarksvegetation. Där kan sumpstarr och tuvull betraktas som relevanta 

Naturvårdsarter. Där tallskog började dominera ovanför kustklipporna hade ett mindre område 

brunnit relativt nyligen. Större delen av brandområdet låg dock utanför fastigheten. Områdena 

med kustklippor bedömdes ha Naturvärdesklass 3. 

 
Ett mindre område ovan kustklipporna hade drabbats av brand relativt nyligen. 



Skogsmiljöer 

Torr aspskog 

Ovanför den konserverade stranden vidtog en torr aspskog där naturligtvis aspen dominerade 

om än huvudsakligen i ganska klena dimensioner. Här förekom även små gran- och rönnplan-

tor. Mot gränsen i norr växte en imponerande tall med en diameter i brösthöjd på närmare 2,5 

m. I detta område påträffades endast tibast som relevant Naturvårdsart. Området bedömdes ha 

Naturvärdesklass 4. 

     

Klen asp dominerade den torra aspskogen. Här påträffades tibast och, i norr, en imponerande tall. 

Fuktsänkan 

Ett något fuktigare stråk tar vid ner mot stranden söder om den torra aspskogen. Här växte ett 

antal större klibbalar samt större aspar med hägg, rönn, ask och brakved i det högre buskskik-

tet. Skogsknipprot och ask var relevanta Naturvårdsarter i området som bedömdes ha Natur-

värdesklass 3. 

 
Grövre asp och klibbal i fuktsänkan 



Blandskogsområden 

Områdena 1–4 i Figur 3 har här betecknats som blandskog. Särskilt i den norra delen (område 

1) kan man nog med fog hävda att det rör sig om Natura 2000-naturtypen 9050 Näringsrik 

granskog då flera för naturtypen typiska arter påträffades. Detta område var också överlägset 

artrikast av skogsområdena. I detta område förekom de relevanta Naturvårdsarterna blåsippa, 

skogsknipprot, nästrot, ängsskära, tibast och ask och bedömdes ha Naturvärdesklass 2. Nästrot 

och blåsippa förekom endast i blandskogsområde 1 och tibast i 1 och 2. Övriga blandskogs-

områden hyste alla skogsknipprot och ask.  
 

  
Skogsknipprot var relativt vanlig i blandskogen och även i vägkanten. Nästrot förekom dock endast 

med ett fåtal plantor i områdets norra del. 

 
Vy från område 1 med piprör, spenört och liljekonvalj som dominerar markskiktet. 



Ett antal stora klibbalar, aspar och björkar utgjorde huvuddelen av skogen i område 2 men här 

förekom också rönn, gran, tall och sälg samt ett antal mycket unga lönnar. Mot parkeringen 

var detta skogsparti mycket tätt med lägre hägg och asp. Även runt det, troligen mestadels ut-

torkade, dike som går igenom skogen var det mycket snårigt. Vattengynnade arter saknades i 

diket som därför inte klassades som ett eget objekt. I området närmare mot stranden var sko-

gen mer öppen. Flera vindfällen fanns varav åtminstone ett (asp) var grovt. Området bedöm-

des ha Naturvärdesklass 2. 

 

  
Det uttorkade diket som dock sannolikt fört vatten under de större regnväder som rådde i området 

dagarna före inventeringen. 

 

 
Grov asplåga i område 2. 



 

Områdena 3 och 4 var av fattigare karaktär än 1 och 2 och i område 3 gjordes inga artnoterin-

gar då detta var det sista området som inventerades. Inga nya arter tillkom här. Markskiktet i 

blandskogsområdena dominerades starkt av liljekonvalj, spenört och piprör. Områdena 3 och 

4 bedömdes ha Naturvärdesklass 3. 
 

Blandskog med hällar 

  

Område 6 och 5, det senare med vindfällen. 

I blandskogsområdena förekom ett antal större hällområden (område 5–8 som oftast kunde 

avgränsas ganska väl från omgivande skog. Gemensamt för dessa var en något glesare träd-

täckning med större inslag av en, kruståtel, kärleksört, backsmultron och stensöta. Främst 

område 5 och 6 hyste relevanta Naturvårdsarter nämligen ask, skogsknipprot, ängsskära och 

blåsippa. De två senare förekom endast i område 5. I område 5 fanns också ett större antal 

vindfällen och det bedömdes till Naturvärdesklass 2. Övriga hällområden bedömdes ha Natur-

vårdsklass 3. 
 

Vägar/stigar ner mot stranden inklusive brynområden 

Dessa områden var tämligen artrika eftersom de gick från hårt slitna, människopåverkade ytor 

till frodiga brynmiljöer. Ask, skogsknipprot, tibast och brudborste10 var dock de enda rele-

vanta Naturvårdsarterna som påträffades. De två senare endast i område 10 och skogsknipp-

roten endast i område 9. Ett flertal mindre gråalar växte i brynen. Ner mot havet vid den södra 

vägen fanns en grov död tall och längst ner en liten apel 
 

  
Område 9 upp mot huvudvägen och nedre delen av område 10 med den döda stående tallen. 



Eftersom en eventuell hamnanläggning sannolikt kommer att öka behovet av parkeringsmöj-

ligheter är viss exploatering av dessa områden nödvändig. Vid båda de nuvarande öppna 

ytorna närmast vägen finns möjlighet att utöka parkeringsytan utan att påverka naturvärdena. 

Längs den södra infarten (område 10) bör möjligen en extra kontroll av skogsknipprotsföre-

komst utföras direkt före eventuell utökning av parkeringsytan. Områdena bedömdes ha 

Naturvärdesklass 3. 

Slagen artrik vägkant längs huvudvägen 

Vägkanten i områdets östra kant slås regelbundet vilket ger en hög artdiversitet. Här påträffa-

des också flest arter av alla avgränsade områden. Relevanta Naturvårdsarter var ask, back-

smultron, liten blåklocka, skogsknipprot, backklöver, slankstarr, ängsskära, klasefibbla och 

slåtterfibbla. Området bedömdes ha Naturvärdesklass 1. 
 

  
Toppklocka och ängsskära längs vägkanten vid Storsand. 

Sammanfattning Naturvärdesklasser 

Bedömningar av Naturvärdesklass för samtliga avgränsade områden ges i Figur 4. 

 

Figur 4. Naturvärdesklassning av samtliga avgränsade ytor i landområdet vid Storsand. 



Spärroxbär 

I hela området och i de flesta habitaten förekommer relativt rikligt med spärroxbär. Denna art 

klassas som mycket invasiv och kan allvarligt förändra habitat som den kommer in i. Detta 

sker främst genom utskuggning av lägre arter på grund av det täta bladverket. Arten spås 

också gynnas av klimatförändringarna då den är mycket torktålig och dessutom gynnas av 

varmare vintrar. Det rekommenderas att arten aktivt tas bort genom regelbunden nedklipp-

ning. Då den lätt skjuter nya skott från jordstammen. 

  



Bilaga artlista 

Arter som påträffats vid inventeringen vid Storsand, Gräsö 1:1 29 juli 2021. Listan är grovt sorterad 

efter habitat varför arter kan förekomma på flera sidor. T-ID = TaxonID enligt Dyntaxa, 

RL=rödlistningskategori, F=fridlyst, TA=typisk art i Natura 2000, Ja betyder att arten är typisk i det 

habitat som avses, (Ja) att den är typisk i liknande habitat. Förekomst i blandskogsområdena anges 

med siffra från Figur 3, Det gäller även vägarna. 

Svenskt namn T-ID Vetenskapligt namn RL F TA Sandb. Stenb. Driftstr. Vassomr. 
borststräfse 225236 Chara aspera   Ja x    
havsrufse 1566 Tolypella nidifica   Ja x    
borstnate 219594 Stuckenia pectinata   Ja x    
ålnate 219594 Potamogeton perfoliatus   Ja x    
vitstjälksmöja 224928 Ranunculus baudotii   Ja x    
storsärv 223535 Zannichellia major    x    
skruvnating 219603 Ruppia spiralis    Ja x    
axslinga 223347 Myriophyllum spicatum   (Ja) x    
sudare 232750 Chorda filum   Ja x x   
grönslick 232826 Cladophora glomerata   Ja x x   
molnslick 232662 Ectocarpus siliculosus   Ja x x   
havsstenhinna 232536 Hildenbrandia rubra   Ja  x   
ullsläke 232612 Ceramium tenuicorne   Ja  x   
smal-/blåstång 6020447 Fucus radicans/vesiculosus   Ja  x   
krulltrassel 232718 Stictyosiphon tortilis   Ja  x   
smalskägg 232660 Dictyosiphon foeniculaceus   Ja  x   
fjäderslick 232633 Vertebrata fucoides   Ja  x   
violettslick 232632 Polysiphonia  fibrillosa   (Ja)  x   
trådslick 232711 Pylaiella littoralis   Ja  x   
baldersbrå 220394 Tripleurospermum inodorum      x  
brunskära 220001 Bidens tripartita      x  
brådmålla 223909 Atriplex longipes subsp. praecox   Ja   x  
kustgroblad 224302 Plantago major subsp. winteri      x  
saltarv 220801 Honckenya peploides   Ja   x  
smal trampört 223976 Polygonum aviculare ssp. neglectum      x  
spjutmålla 220668 Atriplex prostrata   Ja   x  
strandklo 221947 Lycopus europaeus      x  
strandpilört 223965 Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia      x  
svinmålla 220704 Chenopodium album      x  
svärdslilja 219836 Iris pseudacorus      x  
tomat 223486 Solanum lycopersicum      x  
strandråg 219687 Leymus arenarius      x  
gul fetknopp 223397 Sedum acre   Ja   x  
fackelblomster 222087 Lythrum salicaria   Ja   x x 
åkertistel 220080 Cirsium arvense      x x 
bladvass 219733 Phragmites australis       x 
blåsäv 222661 Schoenoplectus tabernaemontani       x 
kustarun 224192 Centaurium littorale var. littorale       x 
kärrvial 221227 Lathyrus palustris   Ja    x 
salttåg 222535 Juncus gerardii       x 
strandaster 264791 Tripolium pannonicum   Ja    x 
strandkrypa 222844 Lysimachia maritima   Ja    x 
strandmynta 224282 Mentha aquatica subsp. litoralis       x 
liten ärtstarr 224693 Carex oederi var. pulchella   Ja    x 
gåsört 222792 Argentina anserina       x 
havssälting 219612 Triglochin maritima   Ja    x 
krypven 222198 Agrostis stolonifera       x 
ryltåg 222524 Juncus articulatus       x 
krusskräppa 220877 Rumex crispus      x  
åkermolke 220332 Sonchus arvensis      x x 
kråkvicker 221361 Vicia cracca       x 
agnsäv 222436 Eleocharis uniglumis      x x 
sandrör 219926 Ammophila arenaria        
flockfibbla 222024 Hieracium umbellatum      x  
hundäxing 221193 Dactylis glomerata      x  
höstfibbla 220227 Scorzoneroides autumnalis      x  
klibbal 219758 Alnus glutinosa       x 
ogräsmaskrosor 220375 Taraxacum sect. Taraxacum       x 
renfana 220346 Tanacetum vulgare      x  
rörflen 222606 Phalaris arundinacea       x 
rörsvingel 222474 Schedonorus arundinaceus      x x 
strandlysing 221112 Lysimachia vulgaris       x 
älggräs 223026 Filipendula ulmaria       x 
 



Svenskt namn T-ID Vetenskapligt namn RL F TA Aspstr. Klippor Torrasp Fuktsänk. 
krusskräppa 220877 Rumex crispus    x    
åkermolke 220332 Sonchus arvensis    x    
kråkvicker 221361 Vicia cracca    x    
gulsporre 221698 Linaria vulgaris    x    
strandråg 219687 Leymus arenarius     x   
gul fetknopp 223397 Sedum acre   Ja  x   
fackelblomster 222087 Lythrum salicaria   Ja  x   
agnsäv 222436 Eleocharis uniglumis     x   
våtarv 220959 Stellaria media     x   
havtorn 221206 Hippophaë rhamnoides    x    
såpnejlika 220912 Saponaria officinalis    x    
sandrör 219926 Ammophila arenaria   Ja x x   
bergssyra 220869 Rumex acetosella     x   
gråstarr 222292 Carex canescens     x   
ask 220785 Fraxinus excelsior EN      x 
asp 223265 Populus tremula    x  x x 
bergsslok 222584 Melica nutans   (Ja)   x x 
björkar  6011951 Betula pendula agg.       x  
blodnäva 221487 Geranium sanguineum    x  x x 
brakved 223033 Frangula alnus      x x 
brudbröd 223027 Filipendula vulgaris   (Ja)    x 
ekorrbär 222857 Maianthemum bifolium   (Ja)    x 
flockfibbla 222024 Hieracium umbellatum   (Ja) x x x  
fårsvingel 222479 Festuca ovina     x x  
getrams 219879 Polygonatum odoratum   (Ja) x x x x 
gran 220850 Picea abies      x x 
gråvide 225111 Salix cinerea     x   
gullris 220329 Solidago virgaurea      x  
hagfibblor 220200 Hieracium sect. Vulgata      x  
hundkex 219627 Anthriscus sylvestris    x   x 
hundäxing 221193 Dactylis glomerata      x  
hägg 223083 Prunus padus       x 
höstfibbla 220227 Scorzoneroides autumnalis     x   
klibbal 219758 Alnus glutinosa       x 
knapptåg 222531 Juncus conglomeratus     x   
kruståtel 222416 Avenella flexuosa   (Ja)  x x  
kvickrot 222449 Elytrigia repens    x  x  
kärleksört 223343 Hylotelephium telephium    x x   
liljekonvalj 222812 Convallaria majalis   (Ja)   x x 
lingon 221160 Vaccinium vitis-idaea     x x  
liten blåklocka 220023 Campanula rotundifolia   Ja   x  
ljung 221615 Calluna vulgaris   (Ja) x x   
lundgröe 222632 Poa nemoralis       x 
lönn 223315 Acer platanoides    x    
mjölke 222063 Chamaenerion angustifolium     x   
måbär 223362 Ribes alpinum      x x 
nyponros 223106 Rosa vosagiaca agg.       x 
odon 221159 Vaccinium uliginosum     x   
ogräsmaskrosor 220375 Taraxacum sect. Taraxacum     x   
piprör 220450 Calamagrostis arundinacea      x x 
rödklint 220054 Centaurea jacea    x  x  
rödven 222188 Agrostis capillaris     x   
rölleka 219906 Achillea millefolium    x    
rönn 223209 Sorbus aucuparia      x x 
rörsvingel 222474 Schedonorus arundinaceus    x x   
skogsknipprot 219798 Epipactis helleborine  Ja Ja    x 
skogssallat 220563 Lactuca muralis   (Ja)   x  
smalkaveldun 222714 Typha angustifolia     x   
spenört 219685 Laserpitium latifolium      x  
stenbär 223185 Rubus saxatilis   (Ja)   x  
strandlysing 221112 Lysimachia vulgaris      x  
strätta 219624 Angelica sylvestris       x 
sumpstarr 222335 Carex magellanica   Ja  x   
tall 222163 Pinus sylvestris      x  
tibast 222412 Daphne mezereum   Ja   x  
tuvull 222470 Eriophorum vaginatum   Ja  x   
vitmåra 221418 Galium boreale      x  
vårfryle 222577 Luzula pilosa      x  
åkerfräken 219802 Equisetum arvense    x    
åkervädd 222025 Knautia arvensis       x 
älggräs 223026 Filipendula ulmaria       x 
ängsgröe 222634 Poa pratensis    x    
ängskovall 221705 Melampyrum pratense   (Ja)   x x 
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apel 223045 Malus domestica      10  
ask 220785 Fraxinus excelsior EN   1 6 9, 10 x 
asp 223265 Populus tremula    1, 2, 4 5, 6, 7, 8 9, 10  
backsmultron 223032 Fragaria viridis   Ja 2 5, 6  x 
berberis 222795 Berberis vulgaris    1    
bergsslok 222584 Melica nutans   (Ja) 1, 2, 4 5, 6 9, 10 x 
björkar  6011951 Betula pendula agg.     2  9 x 
blodnäva 221487 Geranium sanguineum    1 5, 6 9 x 
blåbär 221157 Vaccinium myrtillus   (Ja) 1, 2, 4 5, 6, 7, 8   
blåsippa 222498 Hepatica nobilis   Ja 1 5   
bockrot 219706 Pimpinella saxifraga   (Ja)   9, 10 x 
brakved 223033 Frangula alnus    1    
brudborste 220083 Cirsium heterophyllum   Ja 1  10  
brudbröd 223027 Filipendula vulgaris   (Ja) 1 6   
ekorrbär 222857 Maianthemum bifolium   (Ja) 1, 2    
en 222146 Juniperus communis    1, 2, 4 5, 6, 7, 8   
femfingerört 223053 Potentilla argentea    1    
flockfibbla 222024 Hieracium umbellatum   (Ja)  5  x 
fårsvingel 222479 Festuca ovina     5, 6 10  
getrams 219879 Polygonatum odoratum   (Ja) 1 5, 6 10  
getväppling 219628 Anthyllis vulneraria      10  
gran 220850 Picea abies    1, 2, 4 5, 6, 7, 8 10  
groblad 221776 Plantago major      10  
gråal 221388 Alnus incana      9, 10  
gråvide 225111 Salix cinerea      10 x 
gullris 220329 Solidago virgaurea    1, 4 5  x 
gullviva 221141 Primula veris   (Ja) 1  9  
gulmåra 221439 Galium verum     6   
hagfibblor 220200 Hieracium sect. Vulgata    1, 2, 4   x 
hallon 223156 Rubus idaeus    2  9  
harstarr 222346 Carex leporina        
hassel 222823 Corylus avellana    1, 2    
hundkex 219627 Anthriscus sylvestris    2 6 9, 10  
hundäxing 221193 Dactylis glomerata    2 6 9, 10 x 
hägg 223083 Prunus padus    1, 2 8 9, 10  
hässlebrodd 219851 Milium effusum   (Ja) 2  10  
höstfibbla 220227 Scorzoneroides autumnalis      10  
klibbal 219758 Alnus glutinosa    2   x 
knapptåg 222531 Juncus conglomeratus       x 
kruståtel 222416 Avenella flexuosa   (Ja)  5, 6, 7   
kärleksört 223343 Hylotelephium telephium     5, 6   
liljekonvalj 222812 Convallaria majalis   (Ja)  5, 6, 7, 8 9, 10 x 
lingon 221160 Vaccinium vitis-idaea    1 5, 6, 7, 8  x 
liten blåklocka 220023 Campanula rotundifolia   Ja 1   x 
ljung 221615 Calluna vulgaris   (Ja)    x 
lönn 223315 Acer platanoides    2, 4 6, 7, 8  x 
midsommarblomster 221489 Geranium sylvaticum    1, 2  9, 10 x 
måbär 223362 Ribes alpinum    1, 2, 4 5, 6, 8  x 
nyponros 223106 Rosa vosagiaca agg.    2 6 9, 10 x 
nästrot 219862 Neottia nidus-avis  Ja  1    
ogräsmaskrosor 220375 Taraxacum sect. Taraxacum      9 x 
olvon 221587 Viburnum opulus    1, 2    
oxel 223213 Sorbus intermedia    1, 2   x 
piprör 220450 Calamagrostis arundinacea    2, 4 5, 6, 7, 8 9 x 
renfana 220346 Tanacetum vulgare      10 x 
rödklint 220054 Centaurea jacea    1 6 9, 10 x 
rödblära 220927 Silene dioica      9  
rödklöver 221338 Trifolium pratense      10 x 
rödven 222188 Agrostis capillaris     6 9, 10  
rölleka 219906 Achillea millefolium      9, 10 x 
rönn 223209 Sorbus aucuparia    1, 2, 4 5, 6, 8 9, 10 x 
rörflen 222606 Phalaris arundinacea    2    
rörsvingel 222474 Schedonorus arundinaceus       x 
skogsknipprot 219798 Epipactis helleborine  Ja Ja 1, 2, 4 5, 6 9 x 
skogsklöver 221331 Trifolium medium    1, 4  9, 10 x 
skogsnarv 220823 Moehringia trinervia     7   
skogssallat 220563 Lactuca muralis   (Ja) 2 7 10  
skogstry 221041 Lonicera xylosteum    1    
skogsviol 222008 Viola riviniana    1    
spenört 219685 Laserpitium latifolium    4 6 9, 10 x 
spärroxbär 222991 Cotoneaster divaricatus    1, 2 5, 6, 8 9, 10  
stenbär 223185 Rubus saxatilis   (Ja) 1, 4 5  x 
stensöta 220863 Polypodium vulgare     5, 6, 7   
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stormåra 221421 Galium mollugo      10 x 

strandkvanne 223543 
Angelica archangelica ssp 
littoralis   

Ja 2 
   

strandlysing 221112 Lysimachia vulgaris    2  9, 10  
styvfibblor 220198 Hieracium sect. Tridentata    1 5, 6 9  
svartkämpar 221774 Plantago lanceolata   (Ja)   9, 10  
sälg 223284 Salix caprea   (Ja) 2  9, 10 x 
tall 222163 Pinus sylvestris    2, 4 5, 7, 8 10  
teveronika 221887 Veronica chamaedrys     5   
tibast 222412 Daphne mezereum   Ja 1, 2  10  
tjärblomster 220975 Viscaria vulgaris   (Ja)  6 9  
träjon 222749 Dryopteris filix-mas     7   
vispstarr 222300 Carex digitata     5, 6   
vitklöver 221339 Trifolium repens      9  
vitmåra 221418 Galium boreale    1 5, 6, 7  x 
vårfryle 222577 Luzula pilosa     5, 6   
åkerfräken 219802 Equisetum arvense       x 
åkervädd 222025 Knautia arvensis      9, 10 x 
äkta johannesört 221980 Hypericum perforatum     6 10 x 
älggräs 223026 Filipendula ulmaria    1, 2    
ängsgröe 222634 Poa pratensis      9, 10  
ängskovall 221705 Melampyrum pratense   (Ja) 1 5  x 
ängsskära 220320 Serratula tinctoria NT  (Ja) 1 5  x 
bergrör 222270 Calamagrostis epigejos   Ja    x 
klasefibbla 220103 Crepis praemorsa NT  Ja    x 
kärrgröe 222637 Poa trivialis       x 
backklöver 221333 Trifolium montanum NT  Ja    x 
slankstarr 222311 Carex flacca   Ja    x 
smörblomma 222887 Ranunculus acris       x 
slåtterfibbla 220204 Hypochaeris maculata NT  Ja    x 
svartvide 223296 Salix myrsinifolia       x 
timotej 222618 Phleum pratense       x 
toppklocka 220013 Campanula glomerata       x 
örnbräken 220865 Pteridium aquilinum       x 
 

 


