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Blåbärsgranskog och
örtrik granskog på Fejan
Fastighet: Tjockö 1:39 Norrtälje kommun

Naturvärdesinventering 2015
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Titelbladets bilder: Karakteristisk miljö – stig genom blåbärsgranskog.
Från örtrik granskog: Signalarterna vårärt, tandrot och sårläka.

Sammanfattning
En naturvärdesbedömning har genomförts på fastigheten Tjockö 1:39 I Norrtälje kommun
med syfte att komplettera kunskapsunderlaget i kommunens detaljplanearbete inför en
eventuell exploatering. ”Högt naturvärde” och stor känslighet för markskador konstaterades
i områdets norra och södra, mycket artrika, delar. ”Påtagligt naturvärde” och något mindre
känslighet konstaterades för resterande areal.

Inledning/Bakgrund
Norrtälje kommun har för avsikt att upprätta en ny detaljplan för en fastighet belägen på ön
Fejan i Norrtäljes skärgård. Syftet är att pröva möjligheten att uppföra cirka tio stugor för
uthyrning. En naturvärdesbedömning krävs för att utreda områdets naturvärden inför
detaljplanearbetet. Norrtälje kommun gav Sweco Environment AB i uppdrag att utföra
uppdraget. Janne Elmhag - Adoxa Naturvård anlitades som underkonsult.

Metod
Arbetet inleddes med studier av satellitbilder och kartor vilket inkluderar historiska kartor
från förra sekelskiftet och från 1950-talet. Databaser med uppgifter om växt- och djurarter
gicks igenom varefter området besöktes till fots den 17 juni. Även inventeringsområdets
närmaste omgivningar besöktes. Vid fältbesöket noterades, värderades och koordinatsattes
naturtyper, naturvårdsarter och naturvårdsobjekt. Några små sumpskogspartier eller kärr
noterades också. Naturvärdesbedömningen utgår från ”Svensk standard SS 1999 000, 2014”
och innefattar bedömningar i fyra klasser med både arter och biotopernas egenskaper som
grund:
1. Högsta naturvärde
2. Högt naturvärde
3. Påtagligt naturvärde
4. Visst naturvärde

Brister
Inventeringen genomfördes tidigt på säsongen, i mitten av juni, då fruktkroppar av de flesta
storsvampar ännu inte visat sig. Möjligen kan även vissa senblommande kärlväxtarter ha
förbisetts.

Beskrivning
Inventeringsområdet utgör större delen av fastigheten Tjockö 1:39 och är centralt belägen
på ön Fejans skogsklädda södra del. Det ca 4 ha stora området domineras av tämligen flack
granskog som till övervägande del utgörs av blåbärsgranskog med mindre arealer örtrik
granskog i norr och i söder. Arealmässigt små men för den biologiska mångfalden viktiga
biotoper som hagmarksskog, hällmark och något enstaka kärr förkommer också.
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Inventeringsområdets nordligaste del inkluderar ett avsnitt lövdominerad skog eller
hagmarksskog som av Skogsstyrelsen klassificerats som naturvärdesobjekt men som idag
hyser högre naturvärden och bör betraktas som nyckelbiotop. I detta område förekommer i
träd- och buskskiktet t ex vårtbjörk, rönn, ask, gran, hassel, olvon och ett exemplar av
signalarten idegran. Marken är i huvudsak frisk och fältskiktet mycket artrikt med örter och
gräs som rödblära, hässlebrodd, lundgröe, gullviva, humleblomster, hybriden humleblomster
x nejlikrot och signalarterna jungfru marie nycklar, trolldruva, ormbär och blåsippa. Några få
meter utanför inventeringsområdet växer grov hassel med påväxt av signalartsmossan krusig
ulota. Mot söder övergår den lövdominerade skogen succesivt i örtrik granskog.
Den örtrika granskogen är relativt olikåldrig men de riktigt gamla träden saknas. Gran
dominerar men även tall förekommer liksom enstaka asp, vårtbjörk, sälg, hassel mm. Död
ved förekommer i olika nedbrytningsstadier men i begränsad omfattning som lågor och
något torrträd. Marken är frisk till fuktig och mycket artrik. Under inventeringen noterades
nio olika signalarter varav de flesta antyder ett högt pH-värde i marken – tandrot, trolldruva,
ormbär, blåsippa, vårärt, tvåblad, ögonpyrola och mycket talrika bestånd av sårläka. I övrigt
märks arter som hässlebrodd, skogsviol, stenbär, blåbär och stora mängder skogskovall. I
bottenskiktet är kranshakmossa en vanlig art vilket ytterligare understryker basisk
markreaktion.
Omkring 150 meter söderut från inventeringsområdets nordgräns blir marken mindre fuktig
och en mer artfattig blåbärsgranskog tar över. Trädskiktet är även här olikåldrigt och skogen
visar tecken på lång kontinuitet – stora myrstackar, välutvecklat bärris, välutvecklade
mossfällar och få stubbar. Mer än decimeterlånga skägg- och tagellavar draperar många av
träden. Död ved i olika nebrytningsstadier förekommer om än sparsamt. Här och var är
veden angripen av klibbticka. Blåbär dominerar fältskiktet och är helt martäckande över
stora ytor (vid inventeringstillfället hade en gräsandshona valt att ruva sina 10 ägg i ett bo
väl dolt i det högvuxna blåbärsriset långt från vattnet). Lingon, kruståtel och skogskovall är
också vanligt förekommande. I övergångszonen mot örtrikare marker märks även arter som
hässlebrodd, ekorrbär, skogsstjärnblomma, vitsippa och vårfryle. Hus- vägg- och kammossa
är vanliga arter i bottenskiktet.
Här och var bryts granskogsdominansen av små hällmarksområden där renlavar, raggmossa,
tallvitmossa, kruståtel, ljung och kråkbär är typiska inslag. Bland träden märks senvuxen tall,
rönn och vårtbjörk. I och i nära anslutning till inventeringsområdet förkommer några små
kärr eller fuktiga-våta områden med exempelvis klibbal, glasbjörk och gran, videört,
blåsstarr, hundstarr, vit- och björnmossor. Samtliga utom ett (R på karta – bilaga 1) var vid
inventeringstillfället uttorkade.
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Blåbär är en art som har stor betydelse för väldigt många organismer – en nyckelart. Här är det
gräsand som dolt sitt bo i högvuxet blåbärsris långt från vattnet.

Naturvärdesbedömning (Siffrorna hänvisar till karta – bilaga1)
1.

Lövträdsrikt område
Högt naturvärde
 Mycket artrikt i synnerhet i fältskiktet med flera signalarter
representerade.
 Området utgör en del av ett större sammanhängande ”naturvärdesobjekt” som i dag utvecklat högre naturvärden, motsvarande de i en
nyckelbiotop, åtminstone i de södra delarna.
 Naturvärdena utgörs av självgallrande grov hassel, ett artrikt trädskikt
med både friska och sjuka exemplar av ask, signalarter liksom förekomst
av död ved i olika nedbrytningsstadier.

2.

Örtrik granskog
Högt naturvärde
 Mycket artrikt fältskikt med kalkgynnad flora - signalarter.
 Olikåldrigt trädskikt.
 Lång trädkontinuitet.
 Död ved i olika nedbrytningsstadier.

3.

Blåbärsgranskog
Påtagligt naturvärde
 Åldrande olikåldrigt trädskikt.
 Lång trädkontinuitet.
 Välutvecklat bärris – främst blåbär men även lingon.
 Förekomst av stora myrstackar.
 Förekomst av död ved.
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Slutsatser
”Högt naturvärde” har konstaterats för hagmarksskog och örtrik granskog inom
inventeringsområdet. Dessa biotoper utgör delar av större sammanhängande biotoper av
samma slag utanför inventeringsområdet. Områdena i inventeringsområdet och de utanför
interagerar på ett naturligt sätt när det gäller fröspridning, sporspridning, beskuggning,
bibehållande av hög luftfuktighet, konkurrens mm. Stora sammanhängande arealer av
biotoper med höga naturvärden är eftersträvansvärt inom naturvården eftersom
kanteffekter och fragmentisering ytterligare kan reducera återstående naturvärden efter en
exploatering. De flesta av områdets signalarter som ligger till grund för naturvärdesbedömningen trivs i något luckig skog på svagt fuktiga marker. Avverkningar eller alltför
sluten skog samt förändrade hydrologiska förhållanden kan därför påverka områdets
naturvärden negativt. Körskador som ofta uppstår när skogsbruksmaskiner används i fuktig
mark kan vara förödande för den örtrika granskogens naturvärden.
Inventeringsområdets dominerande biotop, blåbärsgranskog, har bedömts hysa ”påtagliga
naturvärden”. Ett större inslag av äldre träd och död ved med påföljande ökning av
exempelvis vedsvampar och vedlevande insekter krävs för en högre klassificering. Precis som
för de tidigare nämnda biotoperna interagerar blåbärsgranskogen med sin omgivning men
arealerna här är större och risken för fragmentisering vid en försiktig exploatering är därför
mindre. Marken är i huvudsak frisk med torra inslag i anslutning till hällarna vilket gör även
markhydrologin något mindre känslig för en försiktig exploatering.
Vid en eventuell exploatering bör verksamheten bedrivas under torra markförhållanden eller
när marken är tjälad så att körskador kan undvikas. Så stor buffertzon som möjligt bör
eftersträvas mot den örtrika granskogen. Hur stor buffertzon som krävs måste bedömas i fält
för varje enskilt byggnadsprojekt. Äldre träd bör lämnas så långt det är möjligt. Stockar efter
avverkningen kan efter samråd med ekolog lämpligen lämnas som död ved i så kallade
faunadepåer. Förslagsvis läggs avverkade träd ut så hela som möjligt på ett varierat sätt både i soliga och skuggiga lägen, både med begränsad och hel markkontakt.

Ögonpyrola – en mycket bra signalart
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