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SAMMANFATTNING 
Jakobi Sustainability AB har inför en planerad byggnation av utökat industriområde fått i uppdrag att utföra en 
naturvärdesinventering (NVI) samt en inventering av flodpärlmussla i planområdet för Rönnåsen, Ulricehamns 
kommun. Även påverkan, effekter och konsekvenser har beskrivits men redovisas i ett särskilt PM. 

Inventeringsområdet ligger nordost om Ulricehamns tätort och består av två delområden, norr respektive söder om 
riksväg 40. 

En naturvärdesinventering (NVI) och en fördjupad artinventering av flodpärlmussla i vattendraget Hillaredsån i den 
del som rinner genom utredningsområdet utfördes den 28 augusti 2018. Vid naturvärdesbedömningen användes SIS-
standarden för naturvärdesinventeringar (SS 199000:2014). NVI innebär identifiering av geografiska områden som har 
betydelse för biologisk mångfald. 

Under inventeringen observerades ett område av klass 2, fem klass 3 områden samt fem klass 4 områden som 
naturvärdesobjekt samt fyra naturvårdsarter varav gröngöling (NT) och grönvit nattviol var de mest intressanta 
fynden. Ingen förekomst av flodpärlmussla kunde konstateras. Inte heller någon tidigare äldre population.  

Den biotopkarterade sträckan av Hillaredsån är utmed vissa sträckor starkt påverkad av mänskliga aktiviteter. 
Exempelvis är ån invallad utmed flera sträckor, bestämmande sektioner har rensats undan och det finns två 
vandringshinder för fisk. I övrigt är bäcken även rensad på större sten. Inga höga naturvärden observerades i eller 
omkring vattendragen. 

I de övre delarna och i anslutning till våtmarkerna har vattendraget delvis vallats in och rätats. Dessa våtmarker är 
viktiga för vattenhållning i systemet. Den samlade bedömningen är att det finns möjlighet för öring att uppehålla sig 
utmed sträckan. Dock är vattnets färg missgynnande för exempelvis öring. 
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BAKGRUND 

UPPDRAG OCH SYFTE 

Jakobi Sustainability AB har fått i uppdrag att utföra en naturvärdesinventering (NVI) inom ett område inför en 
kommande detaljplan samt fördjupad artinventering av flodpärlmussla och biotopkartering av den del av vattendraget 
Hillaredsån som rinner genom området. Syftet med NVI: n är att lokalisera miljöer med förhöjda naturvärden samt 
förekomster av skyddsvärda arter. 

AVGRÄNSNING 

Utredningsområdet redovisas i Figur 1. Total area är cirka 95 ha. 

 

Figur 1. Översikt över utredningsområdet. 
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 ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Utredningsområdet ligger nordost om Ulricehamns tätort och består av två områden norr respektive söder om riksväg 
40. Stora delar av området domineras av produktionsskog med planterad gran i olika åldersklasser varav en stor del 
redan är avverkat. I de äldre delarna av granproduktionsskogen observerades en del naturvärden som fragment av 
sumpskog medan det i anslutning till de yngre delarna fanns naturvärden som troligen utgör en rest av ett mer öppet 
betespräglat landskap. Hillaredsån rinner genom inventeringsområdet. 

Ett påfallande rikt fågelliv kunde också konstateras med bland annat talltita och gröngöling och gott om spår efter 
andra hackspettar. Även mängden död ved var ställvis påfallande och spår efter vedlevande insekter inte ovanligt. 

METOD 

UTFÖRANDE AV DENNA NATURVÄRDESINVENTERING 

Denna NVI är utförd på nivå fältnivå medel, vilket innebär att inventeringen identifierar och avgränsar 
naturvärdesobjekt ned till en yta av 0,1 ha alternativt linjeformade objekt med en längd på 50 meter eller mer, och en 
bredd på 0,5 meter eller mer. Inventeringen är utförd med tilläggen ”naturvärdesklass 4”, ”generellt biotopskydd” och 
”värdeelement” och fördjupad inventering av flodpärlmussla. Observerade rödlistade arter samt naturvårdsarter har 
rapporterats in på Artportalen (www.artportalen.se). 

I förstudien har följande underlag legat till grund vid planering av fältarbete och vid naturvärdesbedömningar: TUVA-
ängs- och betesmarker (Jordbruksverket 2018), skogens pärlor som redovisar skogliga naturvärden (Skogsstyrelsen 
2018), Naturvårdsverkets kartverktyg skyddad natur som redovisar Natura 2000-områden, naturreservat, 
nationalparker, biotopskyddsområden och riksintresse för naturvård (Naturvårdsverket 2018), våtmarksinventeringen 
(Länsstyrelsen 2018). 

Tabell 1. Tillägg. 

Tillägg Beskrivning 

Naturvärdesklass 4 Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde 
– identifieras och avgränsas. 

Generellt biotopskydd Områden som omfattas av generellt biotopskydd enligt 
miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om områdesskydd 
identifieras och kartläggs. 

Värdeelement Element som är särskilt viktiga för områdets naturvärden 
eftersöks, kartläggs och redovisas. 

Fördjupad artinventering  Flodpärlmussla. Se bilaga 5. 

Biotopkartering  Kartläggning av vattendraget Hillaredsån. Se bilaga 6. 

 

I tillägget värdeelement har träd med betydelse för den biologiska mångfalden tagits med samt rödlistade träd. En 
inventering av flodpärlmussla gjordes 28 augusti 2018 i Hillaredsån av Björn Eriksson av den del som rinner genom 
inventeringsområdet (bilaga 5). Biotopkartering av vattendraget utfördes av Sportfiskarna i oktober 2018 och 
redovisas i bilaga 6. 

Kartanalyserna har utförts i ArcGIS 10.3 och i koordinatsystemet SWEREF99_TM. 
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Naturvärdesnventeringen utfördes den 28 maj 2018 av Magnus Lundström, Jakobi Sustainability AB och Morgan 
Johansson, Onsala Biokonsult AB (underkonsult). Rapporten är skriven av Morgan Johansson och kvalitetsgranskad av 
Magnus Lundström. 

 RESULTAT 

 NATURVÄRDESOBJEKT 

Naturvärdesinventeringen pekade ut elva naturvärdesobjekt. Av dessa klassades ett område till naturvärdesklass 2 
”högt naturvärde”, fem till naturvärdesklass 3 ”påtagligt naturvärde” och fem områden till naturvärdesklass 4 ”visst 
naturvärde”. 

 

Figur 2. Naturvärdesobjekt. 
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RÖDLISTADE ARTER OCH NATURVÅRDSARTER  

Fyra naturvårdsarter observerades vid inventeringen varav en är rödlistad.  

Gröngöling som är rödlistad som (NT) observerades överflygande vid inventeringen. Brudborste och missne är 
upptagna som Skogsstyrelsens signalarter för värdefulla skogsmiljöer medan grönvit nattviol är fridlyst enligt 
Artskyddsförordningen. Rödlistade arter och naturvårdsarter som observerades i området under 
naturvärdesinventeringen redovisas Figur 3.  

Inga andra naturvårdsarter eller rödlistade arter har rapporterats från inventeringsområdet i Artportalen (ArtPortalen, 
2018). 
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Figur 3. Naturvårdsarter funna under NVI: n 

 

GENERELLT BIOTOPSKYDD OCH VÄRDEELEMENT 

Inga generella biotopskydd eller värdeelement observerades vid inventeringstillfället. 
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FÖRDJUPAD ARTINVENTERING 

Ingen förekomst av flodpärlmussla kunde konstateras i Hillaredsån inom inventeringsområdet. Inte heller några tecken 
på tidigare förekomst av flodpärlmussla på platsen gjordes. Se vidare bilaga 5. 

SAMLAD BEDÖMNING 

Inventeringsorådet fördelar sig på två områden belägna norr respektive söder om och i anslutning till riksväg 40. Stora 
delar är sedan tidigare avverkat medan andra delar består av olikåldriga skiften med produktionsskog. En del mindre 
ytor består av igenväxningsmark där det sannolikt förekommit bete tidigare.  

Ett mindre område med sumpskog återfinns i den södra delen. Denna del bedömdes ha de högsta naturvärdena inom 
inventeringsområdet. En fördjupad inventering skulle sannolikt resultera i ytterligare fynd av värdefulla 
naturvårdsarter.  

Naturvärdesobjekt och naturvärdesklassade områden, särskilt klass 1 och 2 men även lägre klasser, kan vara särskilt 
känsliga ur ekologisk synpunkt. I hushållningsbestämmelserna 3 kap 3§ MB står att ”mark och vattenområden som är 
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön”.  

SKYDDSÅTGÄRDER 

Utformning av industriområdet bör göras så att inte sumpskogen riskerar att avvattnas eller påverkas. En grön 
korridor mot väster bör behållas för att knyta ihop området med övriga skogsmarken. En inventering av mindre 
hackspett skulle behöva göras för att utesluta att inte arten förekommer i området.  

Påverkan som körskador, förstöring eller grumling av naturvärdesobjekt 12, dagvattendammen som är en lämplig 
grodmiljö bör undvikas. En grodinventering bör utföras om objektet kommer att påverkas eller tas bort.  

FRIDLYSNING OCH DISPENSER 

Alla fågelarter är fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845). Fridlysningen betyder att man inte 
får döda, skada eller fånga de fridlysta djuren. Fridlysningen av fåglar gäller även deras ägg och bon. Alla 
orkidéer är fridlysta enligt 7 och 8 §§ artskyddsförordningen. Fridlysningen innebär att man inte får plocka, 
gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada de fridlysta växterna. Fladdermöss och åkergroda är fridlyst 
enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) paragraf: 4, 5. Det innebär att man inte heller får störa 
djuren, eller skada deras fortplantningsområden eller viloplatser. Dispenser och undantag enligt 14 och 15 
§§ artskyddsförordningen. Dispens ansöks hos Länsstyrelsen. 

REFERENSER 

Artportalen (2018). Statens Lantbruksuniversitet. URL: www.artportalen.se. Datum för uttag: 2018-08-29 

ESRI (2015). DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, 
Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, och the GIS User Community. 

Jordbruksverket (2018). https://etjanst.sjv.se/tuvaut/site/webapp/tuvaut.html. Datum för uttag: 2018-09-12. 

Länsstyrelsen (2018). Infokarta. URL: ext-webbgis.lansstyrelsen.se/vastragotaland/infokartan/ Datum för uttag: 
2018-05-24. 

Naturvårdsverket (2018). www.skyddadnatur.se Datum för uttag: 2018-09-12. 

SIS (2014_1). Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, 
naturvärdesbedömning och redovisning. SIS 199000:2014. Publicerad 2014-06-25, utgåva 1.  

SIS (2014_2). Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). Teknisk rapport.  SIS-TR 
199001:2014. Publicerad 2014-06-25, utgåva 1.  
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Skogsstyrelsen (2018). www.skogensparlor.se. Datum för uttag: 2018-09-12 

 

  



 

Bilaga 1 
 

 

METOD 

I arbetet med att kartlägga området har den standardiserade metoden Naturvärdesinventering, nivå fält medel (SS 
199000:2014) använts. Nedan beskrivs metoden i korthet. För fullständig metodbeskrivning, se Svensk standard SS 
199000:2014 (SIS 2014_1, SIS 2014_2).  

En naturvärdesinventering innebär identifiering av geografiska områden av betydelse för biologisk mångfald. Områden med 
förhöjda naturvärden, så kallade naturvärdesobjekt, avgränsas och beskrivs. Naturvärdesobjektets betydelse för den biologiska 
mångfalden (naturvärdet) bedöms enligt en bedömningsskala (klass 1 till 4). Ibland avgränsas även så kallade landskapsobjekt. 
Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av landskapsekologisk karaktär ska redovisas som 
geografiska områden.  

En naturvärdesbedömning görs utifrån två kriterier:  

1. Ekologiska förutsättningar för biologisk mångfald och hotade eller sällsynta biotoper. 

2. Förekomsten av naturvårdsarter (arter som omfattas av artskyddsförordningen, typiska arter beslutade av EU-
kommissionen, rödlistade arter och signalarter) eller artdiversitet. Ytterligare naturvårdsarter kan användas vid 
inventeringen, med motivering till varför de är valda.  

Om naturvärdesbedömningen av någon anledning inte kan ge ett säkert resultat ska det anges att bedömningen är preliminär. 

De två kriterierna för naturvärdesbedömningen vägs samman och resulterar i en naturvärdesklass. Naturvärdesklasserna är i 
grundutförandet indelade i tre olika klasser (1-3) och en fjärde klass kan läggas till. Naturvärdesklasserna beskrivs i tabell 1. 

För terrestra biotoper gäller att fältinventering ska utföras under perioden 1 april – 31 oktober i södra Sverige. 
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TABELL 1. BESKRIVNING AV NATURVÄRDESKLASSER. 

Naturvärdesklass Förtydligande Ungefärlig klass i nationella 
inventeringar 

Högsta naturvärde – 
naturvärdesklass 1 

Varje enskilt område bedöms 
vara av särskild betydelse för 
att upprätthålla biologisk 
mångfald på nationell eller 
global nivå. 

 

Högt naturvärde – 
naturvärdesklass 2 

Varje enskilt område bedöms 
vara av särskild betydelse för 
att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional eller 
nationell nivå. 

Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 
lövskogsinventeringens klass 1 och 2, 
ängs- och betesmarksinventeringens 
aktiva objekt, ängs- och 
hagmarksinventeringen klass 1-3, 
ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, 
skyddsvärda träd enligt 
åtgärdsprogrammet, 
våtmarksinventeringen klass 1 och 2, 
rikkärrsinventeringen klass 1-3, limniska 
nyckelbiotoper, skogsbrukets klass 
urvatten, värdekärnor i naturreservat 
samt fullgoda Natur 2000-naturtyper. 
Detta förutsatt att de inte uppfyller 
naturvärdesklass 1. 

Påtagligt naturvärde – 
naturvärdesklass 3 

Varje enskilt område 
behöver inte vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald regionalt, 
nationellt eller globalt, men 
det bedöms vara av särskild 
betydelse att den totala 
arealen bibehålls eller blir 
större, samt att den 
ekologiska kvalitén bibehålls 
eller förbättras. 

Ängs- och betesmarksinventeringen klass 
restaurerbar ängs- och betesmark, 
Skogsstyrelsens objekt med naturvärden, 
lövskogsinventeringens klass 3, 
ädellövskogsinventeringen klass 3, 
våtmarksinventeringen klass 3 och 4 
samt skogsbrukets klass naturvatten. 

Visst naturvärde – 
naturvärdesklass 4 

Varje enskilt område 
behöver inte vara av 
betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald regionalt, 
nationellt eller globalt, men 
det bedöms vara av betydelse 
att den totala arealen 
bibehålls eller blir större, 
samt att den ekologiska 
kvalitén bibehålls eller 
förbättras. 

Motsvarar inte någon klass i de större 
nationella inventeringarna. Motsvarar 
ungefär generellt biotopskydd som inte 
uppfyller kriterier för högre 
naturvärdesklass. 

 



 

1.1  NATURVÅRDSARTER 

Naturvårdsarter är arter som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild betydelse för biologisk 
mångfald. Många naturvårdsarter har uppmärksammats av naturvårdsskäl och är upptagna i fågel- och habitatdirektivets listor 
(Rådets direktiv 92/43/EEG) eller upptagna på Naturvårdsverkets lista över rödlistade arter. Naturvårdsarter innefattar 
också signalarter (vilka indikerar ett visst naturvärde) som nyttjas vid Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (Nitare 2000) 
och regionala och lokala ansvarsarter. 

 

1.2  RÖDLISTADE ARTER 

Rödlistade arter är arter som är upptagna i Rödlistan, som tas fram av Artdatabanken vid SLU och fastställs av 
Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Rödlistning är ett system som utvecklats av den internationella 
naturvårdsunionen (IUCN). Rödlistningen är en prognos över risken för enskilda arter att dö ut från Sverige vilket har 
bedömts kvantitativt. Hotkategorierna redovisas i nedan. Arter i hotkategorierna CR, EN och VU räknas som hotade. 
(Artdatabanken 2015) 

TABELL 2. RÖDLISTANS KATEGORIER 

Nationellt 
utdöd 

Akut 
hotad 

Starkt 
hotad 

Sårbar Nära 
hotad 

Livskraftig Kunskapsbrist Ej bedömd 

RE CR EN VU NT LC DD NA / NE 

 

 

  

file://192.168.1.149/Jakobi/Projekt/Ranasj%C3%B6h%C3%B6jden/Arbetsmaterial/NVI%20Rapport%20Ranasj%C3%B6h%C3%B6jden_20171017.docx#bookmark1
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Bilaga 2 

 

 

NATURVÄRDESOBJEKT 

OBJEKT 1 – IGENVÄXNINGSMARK 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 

Biotop: Fuktäng, trolig äldre betesmark 

Natura 2000-naturtyp: Saknas. 

Områdesskydd: Saknas. 

Beskrivning och naturvärden: 

Delvis igenväxande tidigare betesmark. Fuktigt. Mycket uppväxande björk i den västra delen. En del triviala ängsväxter såsom 
fibblor och ängsvädd. Dikat. Obetydligt artvärde men visst biotopvärde. 

OBJEKT 2 – SKOG OCH TRÄD 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 

Biotop: Granskog av blåbärstyp. 

Natura 2000-naturtyp: Saknas. 

Områdesskydd: Saknas. 

Beskrivning och naturvärden: 

Fuktig granskog av blåbärstyp. Olikåldrig och flerskiktad. Stort inslag av död ved. Inslag av löv. Mossfloran välutvecklad 
främst vitmossor. Revlummer och vanlig skägglav. Talltita observerades vid inventering. Visst artvärde men visst 
biotopvärde. 

OBJEKT 3 – SKOG OCH TRÄD 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 

Biotop: Granskog av blåbärstyp. 

Natura 2000-naturtyp: Saknas. 

Områdesskydd: Saknas. 

Beskrivning och naturvärden: 

Granskog av blåbärstyp. Olikåldrig. Mossfloran välutvecklad. Sparsamt med död ved. Spår av skogsbruk. Långflikmossa och 
västlig hakmossa. Obetydligt artvärde men visst biotopvärde. 

OBJEKT 4 – SKOG OCH TRÄD 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 

Biotop: Gransumpskog. 

Natura 2000-naturtyp: Saknas. 

Områdesskydd: Saknas. 

Beskrivning och naturvärden: 
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Mindre område med gransumpskog. Senväxta granar. Sparsamt med liggande död ved. Välutvecklad mossflora. 
Långflikmossa, västlig hakmossa, granvitmossa. Obetydligt artvärde men påtagligt biotopvärde. 

OBJEKT 5 – SKOG OCH TRÄD 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2 (Preliminär bedömning) 

Biotop: Gransumpskog, kärr. 

Natura 2000-naturtyp: Saknas. 

Områdesskydd: Saknas. 

Beskrivning och naturvärden: 

Gransumpskog utan synliga tecken på skogsbruk. Senvuxna granar. Gott om död liggande och stående död ved. Öppnare ytor 
inom objektet. Kärr med skogssäv. Gammelgranslav på död ved. Större bestånd av missne. Även trolldruva och linnea 
observerades. Viktig miljö för fågellivet i området. En fördjupad artinventering skulle säkerställa områdes naturvärdesklass. 
Visst-påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. 

OBJEKT 6 – SKOG OCH TRÄD 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 

Biotop: Sumpskog, kärr. 

Natura 2000-naturtyp: Saknas. 

Områdesskydd: Saknas. 

Beskrivning och naturvärden: 

Fuktdråg med sumpskog. Gran, björk och klibbal dominerade. Rikligt med klen död ved, rotvältor och senvuxna träd. 
Välutvecklat mossskikt. Obetydligt artvärde men påtagligt biotopvärde. 

OBJEKT 7 – SKOG OCH TRÄD 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 

Biotop: Björksumpskog. 

Natura 2000-naturtyp: Saknas. 

Områdesskydd: Saknas. 

Beskrivning och naturvärden: 

Senvuxen björk på fuktig mark med en del kärr. Inslag av gran och klibbal. I norr grova lågor. Dikat. Obetydligt artvärde 
men påtagligt biotopvärde. 

OBJEKT 8 – IGENVÄXNINGSMARK 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 

Biotop: Fuktäng. 

Natura 2000-naturtyp: Saknas. 

Områdesskydd: Saknas. 

Beskrivning och naturvärden: 

Större kärr, fuktäng med fräkenväxter. En del senvuxen björk i väster med enstaka torrakor. En del triviala ängsväxter. En 
del triviala ängsväxter. Obetydligt artvärde men visst biotopvärde. 

OBJEKT 9 – IGENVÄXNINGSMARK 
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Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 

Biotop: Fuktäng. 

Natura 2000-naturtyp: Saknas. 

Områdesskydd: Saknas. 

Beskrivning och naturvärden: 

Tidigare betesmark stadd i igenväxning. Fuktigt, blött med långsam succession. Dikat. Obetydligt artvärde men visst 
biotopvärde. 

OBJEKT 10 – SKOG OCH TRÄD  

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 

Biotop: Kärr. 

Natura 2000-naturtyp: Saknas. 

Områdesskydd: Saknas. 

Beskrivning och naturvärden: 

Litet kärr, fuktstråk med klen död ved. Högstubbe av björk samt rotvältor. Obetydligt artvärde men visst biotopvärde. 

OBJEKT 11 – ÄNGS OCH BETESMARK 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 

Biotop: Skogsbilväg med ängsmarkskaraktär. 

Natura 2000-naturtyp: Saknas. 

Områdesskydd: Saknas. 

Beskrivning och naturvärden: 

Skogsbilväg med en välutvecklad ängsflora. Fuktig till frisk mark med blåklocka, johannesört, ärenpris, ögontröst, mynta, 
fibblor, klöver, bockrot m.fl. ängsväxter. Grönvit nattviol samt brudborst observerades vid fältbesöket. Visst biotopvärde 
och visst artvärde. 

OBJEKT 12 – ANTROPOGEN LIMNISK MILJÖ 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 (osäker bedömning) 

Biotop: Småvatten. 

Natura 2000-naturtyp: Saknas. 

Områdesskydd: Saknas. 

Beskrivning och naturvärden: 

Grodmiljö. Liten damm, småvatten från dagvattenutsläpp med bredkaveldun och flytbladsväxter. Obetydligt artvärde men 
visst biotopvärde. Osäker bedömning då ingen groddjursinventering gjordes. 
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Bilaga 3 
 

RÖDLISTADE ARTER 

1. Gröngöling (NT) 

2. Spillkråka (NT) 

 

NATURVÅRDSARTER 

1. Brudborste 

2. Grönvit nattviol 

3. Missne 

 

 

 
Naturvårdsart 2. Brudborste överblommad. 
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Naturvårdsart 4. Missne. 
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Figur 4. Naturvårdsarter 
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Bilaga 4 
 

BILDER FRÅN UTREDNINGSOMRÅDET 

 

Objekt 1.  

 

Objekt 2 
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Objekt 3 

 

Objekt 5. Gransumpskog. 
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Objekt 5. Gammelgranslav.  

 

Objekt 5. Kammossa. 



  

  
  

10 

 

 

Objekt 5. Missne. 
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Objekt 6. Sumpskog med kärr. 
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Objekt 7. Björksumpskog 
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Objekt 11. Skogsbilväg med ängskaraktär. 

 

Objekt 12. Damm. 
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