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Sammanfattning 
Heby kommun utreder möjligheterna att exploatera ytterligare mark för att expandera tätorten 

Morgongåva med både bostäder och industrifastigheter. Naturföretaget fick därför i uppdrag att utföra 

en naturvärdesinventering som kan fungera som underlag för planeringen. Den utförda 

naturvärdesinventeringen följer svensk standard för Naturvärdesinventering avseende biologisk 

mångfald (NVI) (SS 199000:2014).  

 

Inom det inventerade området identifierades 32 naturvärdesobjekt. Morgongåva är en gammal bygd, 

med en rik naturhistoria. Högst naturvärde finns i bäckravinen i Stora Ramsjö, men hasseldungarna i 

Knubbo och svinrotsbestånden söder om Tjustavägen är också väldigt värdefulla. Det finns gott om 

gräsmark, glest bevuxen med lövträd, det är värdefullt liksom förekomster av gammal tall och ek. Där 

det är motiverat föreslås kompensationsåtgärder och skydd. 
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Bakgrund 
Heby kommun utreder möjligheterna att exploatera ytterligare mark för att expandera tätorten 

Morgongåva med både bostäder och industrifastigheter. På uppdrag av Heby kommun har 

Naturföretaget därför gjort en naturvärdesinventering av området den 26, 27 och 30 november 2020. 

Metodik 
Naturvärdesinventering  
Området inventerades den 26, 27 och 30 november 2020. Inventeringen utfördes enligt svensk 

standard för Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014). 

Inventeringen utfördes på fältnivå med detaljeringsgrad Medel, och med tilläggen Naturvärdesklass 4 

och Detaljerad redovisning av artförekomst.  

 

Syftet med naturvärdesinventering är att identifiera områden (naturvärdesobjekt) som är av positiv 

betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesobjekt som hittas inom inventeringsområdet avgränsas, 

beskrivs i text och deras naturvärdesklass bedömds. Naturvärdesklassen baseras på områdets 

biotopvärde och artvärde. Biotopvärdet bedöms utifrån områdets biotopkvaliteter och på biotopens 

sällsynthet eller hur hotad den är. Artvärdet bedöms utifrån förekomst av naturvårdsarter, rödlistade 

arter, hotade arter samt artrikedom. 

 

Naturvärdesbedömningen resulterar i antingen lågt naturvärde (områden av ingen eller ringa betydelse 

för biologisk mångfald) eller någon av följande naturvärdesklasser: 

 

 
Figur 1. Matris ur svensk standard för NVI, som visar hur utfallet för artvärde respektive biotopvärde leder till 

en viss naturvärdesklass. 

 

Klass 1. Högsta naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

nationell eller global nivå. 

 

Klass 2. Högt naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

regional eller nationell nivå. Motsvaras ungefär av t.ex. Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 

Våtmarksinventeringens klass 1 och 2 och skogsbrukets klass Urvatten. 

 

Klass 3. Påtagligt naturvärde: Området behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse 



 

7 

 

att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet 

upprätthålls eller förbättras. Motsvaras ungefär av Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, 

Våtmarksinventeringens klass 3 och 4 och skogsbrukets klass Naturvatten. 

 

Klass 4. Visst naturvärde: Området behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av 

dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det 

trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre 

produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas.  

 

  
Figur 2. Definition av begreppet naturvårdsarter. 

 
Datainsamling 
Insamlade fältuppgifter registreras med hjälp av appen Collector for ArcGIS i surfplatta, med ortofoto 

som bakgrund. Polygoner, punkter och linjer ritas in i appen, och synkroniseras direkt in i ArcGIS. 

Registrerat data kan sedan tas ut från ArcGIS i olika format, t.ex. som shapefiler. Noggrannheten är ca 

5-10 m. Det koordinatsystemet som används är Sweref 99 TM.  

 

Rapportering av arter 
Alla naturvårdsintressanta arter rapporteras in till Artportalen. Rödlistade och skyddade arter 

rapporteras med en koordinat för varje förekomst, med undantag för om många förekomster av samma 

art fanns inom samma naturvärdesobjekt. Övriga naturvårdsintressanta arter rapporteras normalt bara 

med en koordinat per naturvärdesobjekt som de förekommer i.  

 

Arter inom Artskyddsförordningen 
Arter som omfattas av juridiskt skydd enligt Artskyddsförordning (SFS 2007:845) tas upp under 

rubriken Skyddade och fridlysta arter. Där sammanfattas vilka skyddade arter som har påträffats i 

området, och vad fynden kan innebära vid en eventuell exploatering.  

 

Främmande invasiva arter 
Om främmande invasiva arter påträffas under inventeringen redovisas detta under rubriken Områdets 

naturvärden. 

 

Naturvårdsarter 

är ett samlingsbegrepp för arter som är särskilt skyddsvärda eller indikerar områden med 

höga naturvärden. I begreppet ingår bl.a. rödlistade arter, signalarter, skyddade arter och 

typiska arter. 

 

Rödlistade arter 

Arter som bedöms löpa risk att försvinna ur landet. 

 

Signalarter 

Arter som med sin närvaro indikerar att ett område har höga naturvärden. Frekvens och 

kombination av signalarter kan dessutom förstärka eller ge ytterligare information om 

områdets naturvärdeskvalitet. 

 

Skyddade arter 

Fridlysta arter eller arter listade i EU:s art- och habitatdirektiv eller fågeldirektiv. 

 

Typiska arter 

Arter som indikerar bevarandestatus för olika N2000-naturtyper. 
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Förstudie 
Fynd av arter från området har inhämtats från ArtDatabanken. Uppgifter om naturvärden och 

områdesskydd har inhämtats från Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor och Naturvårdsverkets 

karttjänst Skyddad natur.  

 

Osäkerhet i bedömningen 
Inventeringen var en naturvärdesinventering med detaljeringsgrad medel, ingen artgrupp har 

inventerats detaljerat. Eftersom inventeringen gjordes så pass sent på året kan vissa arter vara 

förbisedda som t ex kärlväxter eller ettåriga svampar. Men bedömningen av strukturer, element och 

andra biotopkvalitéer var tillräckligt för att göra en rättvis klassning av naturmiljöerna. 

 

Övergripande beskrivning av området och dess naturvärden  
Övergripande beskrivning 
Det inventerade området är cirka 128 hektar stort fördelat på 10 områden i och runt centrala 

Morgongåva. Flera naturtyper fanns representerade, både sådana med naturvärden såsom skog på 

hällmark, sumpskog, bäckravin, hassellundar och betesmark, men det fanns också gott om 

trädplanteringar och en del hyggen. De riktigt värdefulla områdena var inte stora, men det fanns ändå 

mycket fint. Inom det inventerade området fanns ett gravfält med en bäckravin alldeles intill, 

betesmark med träddungar och solbelysta bryn, sumpskogar med död ved, gammal äldre tall i yngre 

skog, åkerholmar och en blockrik höjd. Hela området är fullt av fornlämningar och lämningar från 

historisk tid. I övrigt berörs området inte av några riksintressen, områdesskydd eller av nyckelbiotoper 

eller naturvärdesobjekt.  

 

Områdets naturvärden 
Det fanns gott om värdefulla biotopkvalitéer i Morgongåva. De många blandade biotoperna i närhet av 

varandra innebär att många olika organismer kan trivas. 

 

I den östra delen av området dominerar jordbruksmarken, med glest trädbevuxen gräsmark, öppna 

solbelysta bryn och stor andel lövträd, även gamla. Där finns också ett gravfält med höga naturvärden 

och en bäckravin, som är väldigt värdefull. Lite sumpskog finns insprängt här och där med gott om 

död ved. Gamla jordbruk är väldigt värdefulla med den mosaikartade, ljusa miljön och den låga 

växthöjd de har byggt upp under lång tid. Sumpskog är en värdefull biotop där många arter trivs i den 

permanent fuktiga och skyddade miljön med sin stora variation, framför allt sumpskogen i Knubbo har 

Påtagligt naturvärde.   

 

Norr om samhället sträcker skogsmarken ut sig, där den inte har ersatts med en kraftledningsgata. 

Skogen är inte gammal, men enstaka gamla träd finns och de är värdefulla. Även här finns några 

sumpskogar, varav en med påtagligt naturvärde. 

 

I en triangel mellan Mossboda, Snesholm och Björknäs fanns en åker med åkerholmar och en 

åsformation med barrblandskog. Åsens träd var gamla, mellan 100-150 år, och åsen kan därmed sägas 

vara värdefull. Gamla träd är inte vanliga längre.  

 

Flera fynd av naturvårdsintressanta arter gjordes under inventeringen, trots att inventeringen utfördes 

sent i november. I hasseldungarna vid gården Knubbo fanns det förutom blåsippa också gott om 

hasselticka. På och runt den blockrika höjden vid gården Axsjö 1:2 fanns det vårärt och 

blomkålssvamp. Mellan Tjusarvägen och väg 72 hittade kommunekologen svinrot.  

 

Söder om väg 72, på Lilla Ramsjö 1:30 vid sumpskogen, växte ett par invasiva arter, lupin och 

kandensiskt gullris. Enstaka lupiner hittades även i gräsmarken mellan Tjusarvägen och väg 72.  
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Tabell 1. Naturvårdsarter som påträffades i området. Rödlistade arter: med förkortningar enligt rödlistan 2020 

signalarter: arter som är utpekade som signalarter enligt Skogsstyrelsen (SKS) eller ängs- och 

betesmarksinventeringen (ÄoB), skyddade arter: arter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen, typiska 

arter: arter som är lämpliga indikatorer på en Natura 2000-naturtyps bevarandestatus. 
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Kommentar 

Kärlväxter      

Blåsippa  X X X Signalart enligt SKS, Typisk art 9050 Näringsrik 

granskog, 9020 Nordlig ädellövskog, Fridlyst 

Vårärt  X  X Signalart enligt SKS, Typisk art 9050 Näringsrik 

granskog, 9020 Nordlig ädellövskog, 9160 

näringsrik ekskog 

Gulmåra  X   Signalart enligt ÄoB 

Revlummer   X  Fridlyst 

Ask EN     

Praktbrunört  X   Signalart enligt ÄoB 

Gökärt    X Typisk art 9070 trädklädd betesmark 

Backsmultron    X Typisk art 6210 kalkgräsmarker 

Fåglar      

Kråka NT  X   

Lavar      

Sotlav  X  X Signalart enligt SKS, typisk art 9010 taiga, 9070 

trädklädd betesmark 

Gammelgranslav    X Typisk art 9070 trädklädd betesmark 

Svampar      

Blomkålssvamp  X   Signalart enligt SKS 

Hasselticka  X  X Signalart enligt SKS, typisk art 9020 nordlig 

ädellövskog, 9160 näringsrik ekskog 

Insekter      

Granbarkgnagare  X  X Signalart enl. SKS, typisk art 9010 Taiga 

 

 

Tidigare artfynd 

Flera intressanta arter har noterats i Morgongåva genom åren. Klasefibbla, tibast och krusfrö är några 

av dem. Tibast bedömdes kunna finnas kvar i objekt 21, men är svår att hitta vid denna tid på året. 

Solvända hittades i gräsmarkerna vid Ramsjö gård 1996, när de markerna troligtvis var hävdade. I 

skogsbrynet SSO om Ramsjö gård har orkidén grönkulla noterats, även den 1996. Den kan finnas kvar 

även om den inte hittades nu. 
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Skyddade och fridlysta arter 

Dokumenterad förekomst 

I området har tre skyddade arter påträffats: blåsippa, revlummer, och kråka (tabell 1). 

 

Blåsippa fanns utspritt i hassellundarna i Knubbo, i lunden vid betesmarken vid Lilla Ramsjö, nära 

Apotea, söder om Tjusarvägen och i barrskogen på åsen vid Röcklinge. Revlummer fanns i området 

söder om Tjusarvägen. 

 

De två påträffade kärlväxterna är vanliga i regionen, och en utredning av bevarandestatus skulle 

troligen visa att deras bevarandestatus inte riskerar att påverkas av en eventuell exploatering. Även 

kråkan är ännu vanlig, men är rödlistad eftersom den har minskat mycket de senaste 18 åren. Man bör 

därför iaktta försiktighet med dess livsmiljöer och särskilt häckningsplatser.  
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Beskrivning av naturvärdesobjekt 
 

Inom området identifierades 32 naturvärdesobjekt. För kartor över de olika objekten, se Bilaga 1-2. 

Här nedan beskrivs objekten i text och bild.  

 
Tabell 2. Sammanfattning av objekten och deras naturvärdesklasser.  

Objektnummer Namn Naturvärdesklass 

Stora Ramsjö 1:17, Nordöstra Morgongåva 

1  Granskog med stort inslag av lövträd 

och tall 

3 

2  Blandskog med inslag av 

sumpskogskaraktär 

4 

3  Blandskog med stort inslag av tall 4 

4  Yngre tallskog med inslag av björk  4 

5  Ung sumpskog 4 

6  Granskog 3 

Lilla Ramsjö2:52, Östra Morgongåva 

7 Variabel blandskog 3 

8  Gräsmark 4 

9  Hagmark 3 

10  Gravfält 3 

11  Bäckravin 2 

12  Åkerholme 4 

13  Betesmark med dunge 2 

Lilla Ramsjö 1:30, S. om väg 72 

14   Sumpskog 4 

Knubbo1:1 vid Widbecksäng 

15   Sumpskog 3 

16  Beteshagar med åkerholmar och 

hasseldunge 

2 

Morgongåva 15:14, S. om Tjusarvägen 

17  Äldre barrblandskog 3 

18  Gräsmark 4 

19  Lövrik blandskog 3 

Morgongåva 15:14 m fl, Centrala Morgongåva 

20  Kraftledningsgata och brynmiljöer 4 

21 Äldre blandskog 3 

22 Blandskog 3 

23 Tallskog med stort inslag av löv 4 

Stora Ramsjö 1:17, N om Apotea 

24 Lövsumpskog 3 

25 Ung lövrik tallskog 4 

26 Äldre barrblandskog 3 

27 Lövsumpskog 4 

28 Triviallövskog 4 

Röcklinge 4:1 m fl 

29 Åsformation och åkerholmar 3 

30 Fuktskog 3 

Axsjö 1:2 (4) Ramsjöhöjden 

31 Tallskogshöjd 3 

32 Strandbryn 3 
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Stora Ramsjö 1:17, Nordöstra Morgongåva  
 

Ur offertförfrågan: Fastigheten består av skogsmark och har en blockrik terräng. Området avses 

exploateras för bostadsbebyggelse med inslag av bevarad natur.  

1. Granskog med inslag av lövträd och tall 

 

 
Figur 3. Blockig skog. 

 

Beskrivning 
En avskild mindre skog som till viss del är avverkad och där har det kommit upp sly. Marken är 

blockrik och det finns enstaka äldre tallar med pansarbark och granar med gammelgranslav samt 

enstaka aspar. Spritt i området står det några äldre björkar samt högstubbar och torrakor. Stort 

lövinslag men det beror mest på slyuppslag efter avverkning.  

 
Naturvårdsarter 
Gammelgranslav 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på Påtagligt biotopvärde, på grund av äldre träd, att det är 

lövrikt och blockrikt. Men det är en låg klass 3. Visst artvärde eftersom miljön är bra för fåglar.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
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Området hyser inga högra naturvärden men får dock gärna sparas vid exploatering, för att gynna fåglar 

och artspridningen i landskapet. 

 

2. Blandskog med stort inslag av sumpskogskaraktär 

 

 
Figur 4. Sumpskogsinslag i blandad skog. 

 

Beskrivning 
Ca 50-årig blandskog med lika andel tall, björk och gran. Stor del av skogen har sumpskogskaraktär 

som är på god väg att växa igen. Allmänt med socklar finns spritt i området och mellan socklarna finns 

vitmossor och starr. Marken är fuktig till frisk, finns troligen ett dike i närheten. Finns även några 

klibbalar och äldre björkar på socklarna.  

 
Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde på grund av förekomst av socklar 

och stubbar, och fuktig mark är alltid biotophöjande. Artvärdet är Obetydligt på grund av att inga 

naturvårdsarter påträffades och artrikedomen inte är större än omgivningens. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
- 
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3. Blandskog med stort inslag av tall 

 

 
Figur 5. Ung gallrad tallskog. 

 

Beskrivning 
Påverkad blandskog med stort inslag av tall varav några enstaka äldre och även en del ca 50-årig 

björk. Även sparsamt med gran och enstaka aspar. Marken är av blåbärstyp och har mycket husmossa, 

blockrik och med inslag av mindre hällar. Död ved finns i form av yngre tall och björk.  

 

Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Bedömningen Visst biotopvärde baseras på förekomst av enstaka äldre tallar, 

lövträdsinslag och blockrikt. Artvärdet bedömdes till Obetydligt eftersom inga naturvårdsarter 

påträffades och inga förutsättningar fanns.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
- 
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4. Yngre tallskog med inslag av björk 

. 

 

Figur 6. Blockrik skog 

 

Beskrivning 
30–40 årig tallskog med stort inslag av björk, även en del gran och några enstaka andra triviala 

lövträd. Marken är blockrik och husmossa och blåbärsris dominerar fältskiktet. Sparsamt med 

skägglav på träden. Död ved finns med bara av yngre slag. Enstaka äldre träd finns spritt, dock inte 

äldre än 100 år.  Kungsfågel, som var rödlistad i 2015 års rödlista, men numera klassas som 

Livskraftig, sågs. 

 

Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde med avseende på att det är 

lövrikt, även om det är triviala arter, samt att det är blockrikt och att det finns död ved. Artvärdet 

klassades som Obetydligt, då inga naturvårdsarter påträffades.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
- 
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5. Ung sumpskog 

 

 
Figur 7. Ung sumpskog 

 

Beskrivning 
Ung lövsumpskog som är väldigt påverkad av mänsklig aktivitet. Det finns flera äldre grova stubbar 

och i norr även ett dike. Trädslagen är björk och klibbal, men även någon enstaka gran. Det finns en 

del yngre socklar och mindre sänkor med vatten. I övrigt så består marken av mossa och bredbladigt 

gräs.  

 
Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde på grund av socklar, stubbar och 

sänkor med vatten och på Obetydligt artvärde, eftersom inga naturvårdsarter påträffades. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
- 
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6. Granskog 

 

 
Figur 8. Dike i granskog 

 

Beskrivning 
En granskog på 70-80 år med enstaka äldre granar. Sparsamt med lågor men spritt med viss 

lågakontinuitet. Ett äldre dike eller rätat vattendrag går rakt igenom skogen. Inga naturvårdsarter 

observerades men lågorna har potential.  

 
Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på Påtagligt biotopvärde, på grund av lågakontiniutet, 

enstaka äldre träd och diket. Men det är en låg klass 3. Obetydligt artvärde eftersom det fanns lågor 

som var typiska för ullticka. Någon art kan vara förbisedd.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
Lugnt vatten är bra miljö för groddjur och vissa insekter, om det här området bebyggs så kan man 

gräva en damm på något annat ställe för att gynna insekter och groddjur. 
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Lilla Ramsjö 2:52, Östra Morgongåva  
 

Ur offertförfrågan: Fastigheten består av äldre jordbruksmark och skogspartier. Det finns flera 

fornlämningar inom området. Tidigare arkeologisk utredning har genomförts över området. Är utpekat 

i Länsstyrelsens karta över mark- och vattenanvändning i Uppsala län som odlingslandskapets 

bevarandeområden, regional kulturmiljövård samt en ängs- och betesmarksinventering har utförts. 

Området avses exploateras för bostadsbebyggelse. Kulturminnen och rekreationsvärden avses bevaras 

och utvecklas. 

 

7. Variabel blandskog 

 

 
Figur 9. Blockig blandskog 

 

Beskrivning 
Blockig äldre skog på en höjd med blandade åldrar, gott om gammal sälg och krokig asp. Mycket 

björk, tall, stora granar, enstaka äldre tallar med pansarbark och platt krona, men inga jättegrova träd. 

Gott om död ved. Hackspettshål.  

 
Naturvårdsarter 
Sotlav 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på Påtagligt biotopvärde, på grund av förekomst av döda 

stående och liggande träd, blockighet, stort lövträdinslag med äldre lövträd. Artvärdet bedöms som 

Obetydligt då inga naturvårdsarter hittades förutom signalarten sotlav, men förutsättningar finns. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
Detta område med sin branta blockighet och inslag av döda träd är lämpligt för fågel och det kan 

därför vara lämpligt att spara vegetationen för fri utveckling.  
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8. Gräsmark 

 

 
Figur 10. Tidigare betesmark 

 

Beskrivning 
Betesmark som inte har betats i år, täckt med höga örter och gräs. Hundäxing, äkta johannesört, 

hundloka, röllika, träjon mm. Stora enar och unga tallar i trädskiktet. 

 
Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde på grund av att öppna gräsmarker 

ger mat och gömställe åt många organismer. Är den dessutom betad och ogödslad, kan den innehålla 

många växtarter. Obetydligt artvärde, eftersom inga naturvårdsarter påträffades, men det är möjligt att 

naturvårdsarter kan hittas tidigare under året. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
- 
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9. Hagmark 

 

 
Figur 11. Hagmark  

 

Beskrivning 
Blockig höjd i gräsmarken, med lägre flora än omgivningen. En hel del stor en, gran och mindre tall i 

trädskiktet. Igenväxning pågår. Gråfibbla, vitmåra, backsmultron och gulmåra i fältskiktet.  

 
Naturvårdsarter 
Backsmultron, gulmåra 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde, då trädbevuxen betesmark är 

en värdefull naturtyp som gynnar många arter och ett Visst artvärde, eftersom några naturvårdsarter 

påträffades. Artvärdet, och därmed klassen, skulle kunna höjas vid ett sommarbesök eftersom arter kan 

ha varit helt bortvissnade vid den här tiden på året. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
Denna höjd skulle behöva skötas på samma sätt som gravfältet, så att det kan fortsätta bestå av 

lågvuxen, konkurrenskänslig flora. Mycket skulle också vara vunnet om en del en och gran togs bort, 

här har igenväxning pågått en tid. Naturbetesmarker som denna bör helst undantas från exploatering, 

om exploatering ändå sker här kan en kompensationsåtgärd vara att börja hävda en annan igenväxande 
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naturbetesmark (observera att det är en skillnad mellan naturbetesmark och bete på gammal 

åkermark). 

 

 

10. Gravfält 

 

 
Figur 12. Trädbevuxen gräsmark på gravfältet 

 

Beskrivning 
Gravfält i form av en välhävdad gräsmark med björk, sälg och tall. I fältskiktet fanns gökärt och 

vitmåra. Sotlav fanns på flera av björkarna. 

 
Naturvårdsarter 
Gökärt, sotlav 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 3 Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde då öppna gräsytor med gles 

trädvegetation är värdefull för många naturvårdsarter, och på ett Visst artvärde, då naturvårdsarter 

förekom och det fanns goda förutsättningar för flera. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
Den öppna, glest trädbevuxna miljön är mycket värdefull och bör bevaras. Det är bra om 

vegetationsnivån fortsätter att hållas låg, gärna med bete. Floran på platsen är anpassad till en låg nivå 
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av vegetation. Med tanke på gravarna utgår vi från att gräsmarken inte ska exploateras, så vi föreslår 

ingen kompensationsåtgärd här.  

 

 

11. Bäckravin 

 

 
Figur 13. Bäckravin med meandrande bäck. 

 

Beskrivning 
Slingrande bäck i botten av en mer eller mindre bred ravin. Bäcken rinner från norr till söder. En 

gångbro korsar den och det är olika naturtyper på var sida om gångbron. Norr om den är det en mycket 

ung skog med låga naturvärden, men söder om den går bäcken genom gräsmark med dominerande 

lövträd. Precis söder om gångbron är bäckravinen grund för att sedan breddas och fördjupas söderut, 

mot gravfältet. På ett par ställen är den grenad och på ett par ställen breddas bäcken i en våtmark. I det 

strömmande vattnet i den södra delen växte näckmossa på flera ställen och i ravinen växte lövträd som 

al och björk. Alen bildade socklar.  

 

Naturvårdsarter 
Gökärt, sotlav 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 2. Bedömningen baseras på ett Högt biotopvärde på grund av att bäckraviner och 

slingrande bäckar är ovanliga biotoper med gott om förutsättningar för naturvårdsarter och att den kan 

klassas som habitat enligt Natura 2000-definitionen. Visst artvärde, eftersom enstaka naturvårdsarter 

påträffades, och det sannolikt finns gott om dem. 

 

Natura 2000-naturtyp 
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3260 mindre vattendrag 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
Bäckravinen är mycket värdefull och bör skyddas. Dess värde ligger i hög grad i att den är så 

opåverkad som den är. Uppströms går bäcken genom ungskog. Det vore värdefullt om mark avsattes 

runt bäcken även där för att påverkan även i framtiden ska kunna vara så låg som möjligt.  

 

12. Åkerholme 

 

 
Figur 14. Åkerholme 

  

Beskrivning 
Åkerholme med block och enstaka dött träd. Trädskiktet utgörs av en aspklon.  

 
Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde på grund av död ved, block och 

att åkerholmar ofta kan vara refugier för arter som inte kan växa i åkern. Obetydligt artvärde, eftersom 

inga naturvårdsarter påträffades. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 



 

24 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
- 

13. Betesmark med träddunge 

 

 
Figur 15. Solbelyst dunge med dött stående träd 

 

Beskrivning 
Beteshage med lövträdsdunge, sannolikt har avgränsningen mellan dungen och hagen varierat över 

tiden. Dungens bryn låg i nuvarande hage och det fanns tecken på att bete förekommit i dungen med. 

Spridda block och flera värdefulla grova träd, bland annat ek och bok. Välhävdad beteshage med 

vitmåra, backsmultron, gökärt, främst i det soliga och välhävdade brynet. Trädskiktet består av sälg, 

björk, asp och någon annan poppelart, grov ek och grov bok. Döda träd finns i kanten av hagen och 

inne i dungen.  

 

I träddungen fanns blandade lövträd och en, alla i varierande skick och ålder, flera döda. Skägglavar 

finns. Asp, rönn, sälg, björk, en ek och poppel. Blåsippa och gökärt. Gott om bokskott. 

I beteshagens norra ände stod flera naturvärdesträd, två grova ekar och en grov bok. 

 

Hagen uppvisade ingen artrikedom vid inventeringstillfället utan dominerades av hundäxing, med 

enstaka vitmåror, men det kan vara en konsekvens av den sena inventeringen. 

 
Naturvårdsarter 
Backsmultron, blåsippa, gökärt, sotlav 

 

Naturvärdesbedömning  
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Naturvärdesklass 2. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde på grund av 

lövträdsrikedomen, med flera grova träd, blockigheten, döda träd och det välbetade brynet med 

naturvårdsarter. Påtagligt artvärde, eftersom några naturvårdsarter påträffades och det sannolikt finns 

fler. 

 

Natura 2000-naturtyp 
-  

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
Dungen visade redan tecken på igenväxning, och det påverkar den biologiska mångfalden negativt. 

Det är alltid enklare att skydda än att kompensera, och den här dungen med sitt öppna, fina bryn är 

skyddsvärd. Den bör hållas öppen med röjningsåtgärder. Om betesmarken ändå ska exploateras, bör 

den kompenseras på annan plats i kommunen. De grova träden, ekarna och boken, bör få stå kvar, för 

då gör de störts nytta, men om de ändå måste tas ner bör de sparas och läggas som faunadepå på 

lämplig plats. Många organismer är beroende av grova träd, både levande och döda. 

 

 

Stora Ramsjö 1:30 (5)  

Ur offertförfrågan: Stora Ramsjö 1:30 (5) är lokaliserad söder om väg 72 och nordväst om Ramsjön. 

Marken består av skogsmark och är sank. Taxerad som industrienhet då verksamheter tidigare var 

lokaliserade i den västra delen av området. En tidigare naturvärdesinventering pekar ut 

björkdominerad strandskog med låga värden 

14. Sumpskog 

 

 
Figur 16. Ung sumpskog 
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Beskrivning 
Björk- och videdominerad sumpskog med alinslag och viss sockelbildning nära sjön. Blomsterlupin, 

kanadensiskt gullris, uppländsk vallört, kirskål och hallon observerades nära vägen. Vass växte mitt i 

området. Det tätare trädpartiet bestod av sälg, björk och asp, med få örter på marken förutom ev. 

humleblomster. Ett dike rann igenom det partiet. 

 

Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på Visst biotopvärde då närhet till sjön, permanent 

markfuktighet och trädsocklar är biotophöjande karaktärer, men trädens åldrar drar ner värdet. 

Obetydligt artvärde då inga naturvårdsarter påträffades.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
 
Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
- 

Knubbo 1:1 (3) – Vid Wibecksäng 
Ur offertförfrågan: Fastigheten består av delvis betesmark och skogsmark. Sumpskogar finns utpekade 

i Länsstyrelsens karta över mark- och vattenanvändning i Uppsala län. Området kommer eventuellt 

utvecklas för bostäder på längre sikt. 

15. Sumpskog 

 

 
Figur 17. Sumpskog  
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Beskrivning 
Sumpskogsparti bestående av främst asp och hasselbuketter som omgärdar ett rinnande vatten. 

Hasselbuketterna i torrare lägen hade hasselticka och var omgärdade av blåsippa. Alsocklar, död ved, 

olikåldriga träd. Harsyra, piprör, smultron i fältskiktet. 

 

Naturvårdsarter 
Blåsippa, hasselticka 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde och ett Visst artvärde på 

grund av förekomst av signalarterna hasselticka och blåsippa. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
- 

16. Beteshagar med åkerholmar och hasseldunge 

 

 
Figur 18. Välbetat bryn 

 

Beskrivning 
Beteshagar med åkerholmar och hasseldunge. Hasseldungen med gamla hasselbuketter, hasselticka, 

blåsippa och praktbrunört ligger längt NO i det utpekade området, Åkerholmarna och ett mycket 

välbetat bryn ligger i hästhagen närmast gården, i den södra av hagarna. Där finns björkar med sotlav, 

en och tall. Ärenpris, brunört och gökärt i fältskiktet. 



 

28 

 

Naturvårdsarter 
Blåsippa, gökärt, hasselticka, och sotlav. 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 2. Bedömningen Högt naturvärde baseras på ett Påtagligt biotopvärde då betade 

hagar gynnar lågvuxen flora och därmed flera insektsarter som är beroende av dem. Gamla ljusa 

hasseldungar med hasselbuketter som har döda stammar kan hysa många naturvårdsarter och gynnar 

också markfloran med mosaikartat ljus. Det fanns inte mycket död ved, förutom enstaka döda enar och 

döda stammar i hasselbuketterna. Artvärdet bedöms som Påtagligt artvärde då så många 

naturvårdsarter kunde hittas även i slutet av november. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Hänsyn/skötselråd/förslag på kompensationsåtgärder 
Hasseldungar med hasselticka och blåsippa har naturvärden och bör skyddas. Längst uppe i NO finns 

en dunge som ligger inklämd mellan skogsplanteringar, men med koppling med en beteshage i en 

riktning. Det finns också hasselbuketter med hasselticka och blåsippa i kanten av sumpskogen. 

Hasseldungar med hasselticka kan inte kompenseras, eftersom hasseltickorna kräver väldigt gamla 

hasselbuketter.   

Morgongåva 15:14 (7) – Söder om Tjusarvägen  
Ur offertförfrågan: området består av skogsmark och äldre jordbruksmark. Öster om den enskilda 

vägen är marken sank. En tidigare naturvärdesinventering pekar ut värdefulla naturvärden i form av 

tallar och ekföryngring. Delar av området avses exploateras för verksamheter, i övriga delar bevaras 

naturen för dagvattenhantering, rekreation och naturvärden. 

17. Äldre barrblandskog  

 

 
Figur 19. Äldre barrblandskog 
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Beskrivning 
Gles skog med ca 150-åriga tallöverståndare och grova gamla björkar. Ett medelålders skikt med asp, 

sälg och björk finns också, samt spridda yngre ekar, hägg, ask och ett stort slyuppslag med bl a asp, 

rönn, och lönn, som har uppkommit efter avverkning av träd. I området finns ett gammalt skyddsrum 

och en husgrund. Frisk mark bitvis med kransmossa och lågörter, bitvis blockigt. Kransmossan 

indikerar viss kalkpåverkan. Relativt gott om lövlågor. Äldre grova sälgar i kanterna mot gräsmarken.  

 

Naturvårdsarter 
Ask, granbarkgnagare. Svinrot har hittats av kommunekologen i detta objekt. 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 3 (2). Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde på grund av gamla tallar 

och björkar, variation av lövträdslag.  Visst artvärde, men svinrot ska växa någonstans längs vägen, 

enligt kommunekologen. Antingen i detta område eller det precis västerut. Om det finns ett större 

bestånd av svinrot skulle det kunna höja artvärdet och därmed naturvärdesklassen till klass 2.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
En bra skyddsåtgärd är att spara så många lövträd som möjligt, särskilt äldre sälg, ek och asp, vid 

exploatering. En möjlig kompensationsåtgärd kan vara att frihugga äldre tallar som står igenvuxet i ett 

annat naturområde.  

 

 

18. Gräsmark 

 

 
Figur 20 Gräsmark med skogsbryn. 

 

Beskrivning 
Öppen näringsrik gräsmark som domineras av bredbladiga gräs tillsammans med bl a åkertistel och 

brännässla, samt lite röllika, hundkäx mm. Liten holme med busksnår där fåglarna kan finna skydd. 
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Klon med unga aspar i skogsbrynet. Några exemplar av den invasiva arten blomsterlupin påträffades 

också. 

 

Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde med avseende på öppen gräsmark 

och brynmiljöer, dock med få värdefulla strukturer förutom ett busksnår som ger variation och 

gömställen. Obetydligt artvärde med avseende på näringsgynnade arter och hade inga naturvårdsarter.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
- 

19. Lövrik blandskog 

 

 
Figur 21. Blandskog med död ved. 

 

Beskrivning 
Lövrik blandskog med stort inslag av asp, varav flera grova. Några enstaka grova lågor av asp och 

gran finns i den västra delen. Här finns även äldre tall och enstaka äldre gran. Träden är olikåldriga. 

Fältskiktet består främst av höga gräs och kransmossa. Bitvis förekommer även en del block. Den 

östra delen består även den av mycket asp och annat löv. Mot vägen i norr är det ett mindre område 



 

31 

 

med blötare mark och med videbuskar. Området är lite plockhugget på vissa ställen. Blåsippor fanns i 

den östra delen.  

 

Naturvårdsarter 
Blåsippor och revlummer. 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 3(2). Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde på grund av att det är 

lövrikt med förekomst av grova aspar, äldre tallar och att det finns enstaka grova lågor. Visst artvärde 

med avseende på blåsippor och att det troligen finns fler arter av kärlväxter och fåglar under andra 

tider på året. Visst artvärde, men svinrot ska växa någonstans längs vägen, enligt kommunekologen. 

Antingen i detta område eller det precis österut. Om det finns ett större bestånd av svinrot skulle det 

kunna höja artvärdet och därmed naturvärdesklassen till klass 2. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
Får gärna sparas vid exploatering, pga av att det är lövrikt men hyser inte höga naturvärden. En bra 

skyddsåtgärd är att spara så många lövträd som möjligt, särskilt äldre sälg, ek och asp, vid 

exploatering. En möjlig kompensationsåtgärd kan vara att frihugga äldre tallar som står igenvuxet i ett 

annat naturområde.  

 

 

Morgongåva 15:14 m.fl. (10)  
Ur offertförfrågan: Förtätningsområden längs med kraftledning Området består av skogsmark och en 

ledningsgata för kraftledning går längs med området. Vid eventuell framtida markläggning av 

kraftledningen kan området bli intressant för förtätning och för rekreation i nära anslutning till 

tätorten. En viss del av områdets vattendrag ingår i en tidigare naturvärdesinventering. 
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20. Kraftledningsgata och brynmiljöer 

 

 
Figur 22. Kraftledningsgatan med brynmiljöer. 

 

Beskrivning 
Kraftledningsgata som domineras av högvuxna bredbladiga gräs och bitvis sly. Här finns dock även 

visst inslag av blommande växter, främst näringsgynnade som klarar konkurrensen, som älggräs och 

åkertistel. I sydväst finns även små partier med ljung, lingon och stenblock. I östra delen finns det gott 

om stenblock och enbuskar. Kanske kan fler blommande arter ses vid besök på sommaren. Längs 

kraftledningsgatans västra del finns brynmiljöer med gott om asp och sälg, och även björk, några 

grova gamla tallar, samt viden. 

 

 

Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde eftersom en öppen 

kraftledningsgata är en ljus miljö och har gott om bryn, här med asp och sälg som är värdefulla 

trädslag. Obetydligt artvärde eftersom inga naturvårdsarter hittades och kraftledningsgatan 

dominerades av näringsgynnade arter.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
- 
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21. Äldre blandskog 

 

 
Figur 23. Bäck som rinner genom skogspartiet. 

 

Beskrivning 
Halvöppen äldre granskog med grova klibbalar och gott om asp, sälg och björk, varav vissa också 

grova, samt ca 80-årig gran. I söder aspklon med mycket asp. Här finns även några grova tallar med 

pansarbark. Träd med bohål, även lite buskskikt med lönn och hägg. Relativt gott om både stående och 

liggande död ved, båge gran och löv. Bitvis blockigt. En bäck rinner genom området, med block, 

näckmossa och en forssträcka. Kransmossa indikerar kalkpåverkan. 

 
Naturvårdsarter 
Kråka, tibast och granbarkgnagare. 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på Påtagligt biotopvärde, på grund av grova äldre träd, 

både asp, klibbal och björk, bäck och gott om död ved. Artvärdet sattes till Visst eftersom det fanns 

enstaka naturvårdsarter som kråka, tibast och granbarkgnagare och vissa arter av lågörtstyp som 

smultron, vårfryle och harsyra.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
I området finns gott om naturvärden och helst borde området undantas från exploatering. Om området 

ändå ska exploateras bör ändå bäcken, samt en ordentlig skyddszon till denna, sparas. Bäcken har 

naturvärden som är svåra att kompensera för om de påverkas. Gamla lövträd bör också prioriteras att 

sparas.  
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22. Blandskog 

 

 
Figur 24. Häll i blandskog 

 

Beskrivning 
Mindre bitar blandskog som varierar något och som är placerade mellan ledningsgata och bostäder. I 

norra delen är det något äldre tallar, ca 150-åriga, på hällmark. I övriga delar förekommer det både 

björk, asp, gran och tall i olika ålder. Några enstaka lågor finns. Även en del block och enar växer 

utspritt. Intill de mindre vägarna finns stora sälgar som är gynnsamma för pollinerare.  

 
Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på Påtagligt biotopvärde, på grund av att det finns äldre 

träd, och att skogen är lövrik. Det finns enstaka lågor och stående döda träd. Artvärdet blir Obetydligt, 

men det är viktiga områden ur spridningssynpunkt för många arter som fåglar och vilt.   

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
- 
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23. Tallskog med stort inslag av löv 

 

 
Figur 25. Skogspartiet innehåller många lövträd. 

 

Beskrivning 
Tallskog på 40-50 år med stort inslag av björk men även sälg och asp samt en del gran. För det mesta 

är det blockrikt och något kuperad terräng. Närboende använder skogen för promenader för det finns 

några stigar som går igenom området. Marken är frisk med mycket mossa och blåbärsris. Någon 

enstaka äldre tall finns samt en asp med bohål. Sparsamt med död ved förutom någon enstaka äldre 

låga.  

 
Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på Visst biotopvärde, på grund av att skogen var bitvis 

lövrik och blockrik och förekomst av något enstaka äldre träd och låga. Inga naturvårdsarter 

observerades, så artvärdet sätts till Obetydligt.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
- 
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Stora Ramsjö 1:17 (9) –  
Ur offertförfrågan: (Norr om Apotea) Området består av skogsmark. Vid en eventuell framtida 

expansion av verksamheter i Morgongåva kan området komma att bli intressant för exploatering. 

24. Lövsumpskog 

 

 
Figur 26. Vattenspeglar i lövsumpskog 

 

Beskrivning 
Öppen lövsumpskog med äldre klibbal och björk på höga socklar, även gott om yngre björk. Blöt mark 

med öppna vattenspeglar, låg inväxt av gran, men mer i kanterna. Några alar är grova. Spridda lågor i 

olika åldrar, samt sparsamt (i öster gott om) stående död ved. 

 
Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på Påtagligt biotopvärde, på grund av äldre klibbal och 

björk på höga socklar, blöt mark, viss tillgång till död ved. Artvärdet sätts till Obetydligt. Inga 

naturvårdsarter hittades men groddjur skulle kunna finnas, vilket i så fall skulle kunna höja artvärdet.   

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
Sumpskogar som har gamla lövträd och öppna vattenspeglar har blivit mer sällsynt i skogsmark på 

grund av många decennier av dikning. Om detta område påverkas (antingen genom direkt exploatering 

eller indirekt genom bebyggelse intill) är en lämplig kompensationsåtgärd att dämma någon 

annanstans för att restaurera någon annan klibbalsumpskog som har börjat växa igen på grund av 

uttorkning av marken.  
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25. Ung lövrik tallskog 

 

 
Figur 27. Blockig sluttning i tallskog 

 

Beskrivning 
Heterogen svåravgränsad ca 40-årig tallskog. Skogen är produktionsskog med i grunden låga 

naturvärden, men här förekommer mosaikartat med naturvärden, som gott om björk, enstaka spridd 

sälg och asp, blockiga delar, samt små våtmarksytor. Den döda ved som finns är klen och till stor del 

från gallring. Döda enar vittnar om att skogen har varit ljusöppen. 

 
Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på Visst biotopvärde, på grund av lövinslag, block och 

några små våtmarksytor. Obetydligt artvärde eftersom det inte fanns några naturvårdsarter.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
- 
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26. Äldre barrblandskog 

 

 
Figur 28. Äldre skog med viss kontinuitet. 

 

Beskrivning 
Utdikad f.d. sumpig skog, med en äldre generation av gran och tall, kring 100 år, och även ett 

sparsamt inslag av björk. Visst träd är grova. Bitvis tätt med uppväxande yngre gran. Relativt gott om 

lågor av olika ålder och kvalitet, men mest yngre. Spår av hackspetthack på döda barrträd. Brett dike 

runt skogen med vatten troligen nästan året runt. I sydost ingår en liten del med block och en grupp 

drygt 150-åriga tallar.  

 
Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på Påtagligt biotopvärde, med avseende på äldre gran och 

tall, lågor av olika åldrar och kvalitet, dike med vattenspegel. Obetydligt artvärde eftersom inga 

naturvårdsarter påträffades, men det skulle kunna finnas groddjur, vilket skulle kunna höja artvärdet.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
Några lämpliga skyddsåtgärder, om detta område exploateras, är att spara de gamla tallarna i sydost, 

samt att spara befintlig död ved och flytta till en skog i närheten. Diket kan vara lämpligt för groddjur, 

och en kompensationsåtgärd för dem är att skapa en våtmark någon annanstans i närheten.  
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27. Lövsumpskog 

 

 
Figur 29. Lövsumpskog med yngre björkar. 

 

Beskrivning 
Lövsumpskog där trädskiktet domineras av ung-medelålders glasbjörk och klibbal. Bitvis tätt med 

inväxande gran, även några äldre. Tämligen allmänt med klen död lövved, men området är även 

påverkat av skogsbruk vilket ses på gamla stubbar. Mark frisk vid besöket, utom en vattenfylld hölja, 

men träden stod på socklar vilket visar att det har varit (eller fortfarande tidvis är) mer fuktigt. Mycket 

glest fältskikt med bredbladiga gräs och lite ris. Mark mest täckt av löv.  

 

Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde med avseende på lövträd, socklar 

och troligen fuktig mark. Obetydligt artvärde eftersom inga naturvårdsarter hittades.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
- 
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28. Triviallövskog 

 

 
Figur 30. Skoglig backe med asp 

 

Beskrivning 
Björkdominerad skog med ett ganska stort inslag av asp, men även fläckvis med mycket uppväxande 

gran. Trädskiktet är ungt-medelålders, men några äldre tallöverståndare och vårtbjörkar finns. Ganska 

så gott om klen ved, främst liggande. Spår av skogsbruk i form av många äldre stubbar. Kransmossa 

indikerar viss kalkpåverkan nere i väst där marken är plan.  

 

Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde med avseende på stort inslag av 

björk och asp, mest yngre men även inslag av gamla vårtbjörkar. Blockighet och tillgång till död ved 

är biotophöjande. Obetydligt artvärde med avseende på att inga naturvårdsarter noterades. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
 
Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
- 
 
 

Röcklinge 4:1 m.fl. (8)  
Ur offertförfrågan: området längs med väg 72 och järnvägen består av skogsmark och jordbruksmark. 

Det finns flera lågpunkter i området. En drivmedelsstation finns i anslutning till de utpekade 

områdena. Områdena längs med väg 72 undersöks för eventuell verksamhetsmark.  
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29. Åsformation och åkerholmar  

 

 
Figur 31. Blockig ås med gamla barrträd 

 

Beskrivning 
Åker med flera åkerholmar och en blockig åsformation. Åsen är bevuxen med gamla tallar med 

pansarbark och platta kronor, likaså med gammal gran. Trädkontinuitet finns, likaså död ved, både 

liggande och stående. Piprör, blåbär, stensöta, sälg. Björkar med sotlav, aspar, ek, en, gran och gamla 

tallar på åkerholmarna. Dike längs med ett par av åkerholmarna.  

 

Naturvårdsarter 
Blåsippa och sotlav 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde med avseende på blockighet, 

gamla barrträd, vidkroniga pansarbarkstallar, åkerholmar med gamla träd, och ett dike. Artvärdet 

klassas som Visst med avseende på blåsippa och sotlav, men det är troligt att det finns fler 

naturvårdsarter.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
Denna åsformation borde sparas i befintligt skick, möjligtvis något röjd. Spara död ved. 

Åsformationens träd är värdefulla i barrskogsnätverket i Morgongåva. 
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30. Fuktskog 

 

 
Figur 32. Fuktskog 

 

Beskrivning 
Grandominerad fuktskog med socklar, gott ljusinsläpp, död ved och åldersvariation, stort lövinslag, 

viss blockighet. Sälg, videarter, björk. Olikåldriga granar. Sumpskogen ligger vid ett brett dike och 

vegetationen är anpassat för att vara blötare än vad det är nu. Signalarter i kanten mot torrare mark. 

 

Naturvårdsarter 
Krushättemossa och sotlav  

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde med avseende på konstant 

fuktighet, trädsocklar, olikåldrig struktur, lövinslag. Artvärdet klassas som Visst med avseende på 

krushättemossa och sotlav. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
Området runt den här lilla ytan är väldigt påverkat, med diken och trädplanteringar. Den här är något 

mer opåverkad. Behåll lövträden och den döda veden. Utsätt den gärna för periodiska översvämningar. 

Om objektet exploateras är en lämplig kompensationsåtgärd att dämma ett område med sumpskog som 

har torkat ut, för att restaurera det. 
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Axsjö 1:2, Ramsjöhöjden 
Ur offertförfrågan: Området består av skogsmark och har en blockrik terräng. En stig finns längs 

strandkanten på östra sidan. Området kommer eventuellt utvecklas för bostäder med 

inslag av sparad natur och ett promenadstråk längs sjön. 

31. Tallskogshöjd 

 

 
Figur 33. Talldunge på blockig höjd 

 

Beskrivning 
Liten, grovt blockig höjd vid gården, vid foten av en åsformation. Grova tallar, senvuxen gran, björk, 

rönn, sälg, en. Hasselört, piprör, blåbär, husmossa, träjon, stensöta, väggmossa, cypressmossa, 

kvastmossa, skogsbjörnmossa, lingon, smultron, kruståtel. Blomkålssvamp, vårärt. Gott om död ved.  

 

Naturvårdsarter 
Blomkålssvamp och vårärt. 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 2. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde med avseende på blockighet, 

gamla barrträd, vidkroniga pansarbarkstallar, olikåldrig struktur, lövinslag. Artvärdet klassas som 

Påtagligt med avseende på artrikedom och livskraftig förekomst av blomkålssvamp och vårärt.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
Denna höjd bör sparas med en skyddszon runt. Blomkålssvampen växte inte på själva höjden, utan 

öster om den lilla fornåkern på åsslänten bakom höjden på dolda tallrötter. Samma sak med vårärten, 

de växte nedanför höjden, mot gränsen till trivial ungskog.  

 

32. Strandbryn 

 

 
Figur 34. Vy mot norra delen av åsen från stigen. 

 

Beskrivning 
Blockig bryn mot Axsjön nedanför åsbrant. Åsbranten bestod mestadels av tät ungskog med en stor 

mängd död ved, men det fanns en hel del äldre tallar, sälgar och aspar längst ner. En stig följer vattnet. 

 

Naturvårdsarter 
- 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde med avseende på östvänt och 

ljust trädbryn vid vatten, rik tillgång på block med hålrum emellan, förekomst av död ved och äldre 

träd. Artvärdet klassas som Obetydligt eftersom inga naturvårdsarter hittades.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
Förslag finns på att skapa en strandpromenad vilket vi ställer oss bakom. 

Inga naturvärden 

Stora Ramsjö 1:188 m fl fotbollsplanen 
 

Grönområdet och åkern med omgivande randområde bedömdes inte ha några naturvärden. 
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Bilaga 1. Karta över naturvärdesobjekt 

 
Figur 1.  Kartbild över inventeringsområdet med avgränsade naturvärdesobjekt färglagda efter bedömt naturvärde enligt klassningen i SIS-standarden. 1= Högsta, 2= Högt, 3= 

Påtagligt, 4=Visst.  
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Bilaga 2. Karta över artfynd 

 

Figur 1. Kartbild över områdets naturvärdesobjekt med numrering enligt samma ordning som i områdesbeskrivningen. Här syns även fynden av naturvårdsarter som gjordes 

under inventeringarna kategoriserade efter typ av naturvårdsart. 
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