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Blåsippa är en kalkgynnad
fridlyst art som förekommer
spridd på väldigt många
platser i inventeringsområdet
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Titelbladets bild: Orkidén knärot - en av inventeringsarterna (bilden är från Norrtälje kommun 2005).

Sammanfattning
Inför en planerad bebyggelse av Storvretaskogen har Adoxa Naturvård genomfört en
inventering av ett urval naturvårdsintressanta arter. Urvalet bygger på arter som på olika
sätt är skyddade enligt artskyddsförordningen och har noterats i artportalen från
inventeringsområdet under 2015 – 2018. Samtliga eftersökta arter utom större
vattensalamander och lopplummer återfanns under inventeringen. En eventuell
exploaterings påverkan på arterna kommenteras. Dessutom genomfördes en
fågelinventering där ca 40 av sammantaget 55 noterade arter bedömdes som häckande.
Några rödlistade fågelarters status i Storvretaskogen och hur de skulle påverkas vid en
eventuell exploatering diskuteras.

Inledning/Bakgrund
I planområdet Ekhagen-Adolfsberg eller ”Storvretaskogen” planeras bebyggelse i form av ca
300 bostäder – villor, radhus och parhus samt en förskola. HSB är markägare och det
planerade projektets byggherre. Projektledarhuset har anlitats av HSB för att driva projektet.
En planprocess har pågått en längre tid och det har framkommit uppgifter om förekomst av
en lång rad naturvårdsarter (fridlysta, rödlistade och signalarter) i området.
Adoxa Naturvård har av Projektledarhusets Inga Medin Stein fått i uppdrag att inventera ett
urval fridlysta arter dvs arter som på olika sätt skyddas genom artskyddsförordningen. I
uppdraget ingår även att bedöma och resonera kring vilka ekologiska behov de skyddade
arterna har för att de även efter en eventuell exploatering i delar av planområdet ska kunna
leva vidare med bibehållen ekologisk funktion.

Metod
Arbetet inleddes med en genomgång av befintligt material – historiska kartor och
artportalens fynd av fridlysta arter men även av rödlistade och andra naturvårdsarter.
Området besöktes därefter vid fyra tillfällen under april - juni 2018 då nio skyddade arter
eftersöktes: Större vattensalamander, lopplummer, revlummer, mattlummer, skogsknipprot,
nästrot, blåsippa, gullviva och nattviol. Fynd av dessa arter noterades, koordinatsattes och
vissa av dem räknades. Urvalet bygger på rapporterade fynd av skyddade arter i artportalen
under perioden 2015 – 2018.
Dessutom genomfördes en häckfågelinventering då samtliga fågelarter eftersöktes.
Fågelinventeringen genomfördes som en så kallad ”atlasinventering” – hela
inventeringsområdet besöktes vid fyra tillfällen under våren och försommaren för att
maximera chansen att inkludera alla fågelarter som häckar i området. Särskilt fokus riktades
mot fyra rödlistade fågelarter – spillkråka, duvhök, kungsfågel och mindre hackspett.
Större vattensalamander eftersöktes visuellt med hjälp av kikare i samtliga av områdets
permanenta vattensamlingar. Det vill säga de vattensamlingar som de flesta år möjligen
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skulle kunna hålla vatten under perioden mars/april – oktober/november. Håvning och
försök med fällfångst genomfördes i tre småvatten den 25 april, 26 april och den 22 maj.

Beskrivning av inventeringsområdet
Inventeringsområdet utgör den nordvästra utposten i ett mycket stort område med i
huvudsak barrskog som breder ut sig relativt obrutet från länsväg 659 i sydost till järnvägen
och Storvreta tätort i väster. Barrblandskog med viss grandominans dominerar i
inventeringsområdet. Trädskiktet är till väsentliga delar åldersvarierat med inslag av träd
äldre än 100 år. Flera av träden, i synnerhet tallarna är äldre än 150 år. Partier med yngre
tallskog förekommer i öster och i den västra delen av inventeringsområdet är inslaget av asp
bitvis påtagligt. Fältskiktet domineras av ganska glest växande ris – blåbär och lingon. Många
artfynd i Artportalen som blåsippa, skogsknipprot, violgubbe m fl tyder på en basisk
markreaktion. Bottenskiktet karakteriseras av täta mossmattor där hus- vägg- och kammossa
är helt dominerande. Mossdraperade block i olika storlek förekommer talrikt. Tunnare
jordtäcke och ett visst inslag av berg i dagen förekommer både i områdets östra och västra
delar. Inslaget av död ved i form av lågor, torrträd och högstubbar är varierat – mycket
begränsat i stora delar men bitvis tämligen rikt. I brynzonerna mot bebyggelsen i väster och
mot odlingslandskapet i norr och i nordost ökar lövinslaget – främst asp, sälg, vårtbjörk och
rönn. Bitvis är även enbuskar vanligt förekommande. I områdets små sumpskogsliknande
våtmarker tillkommer klibbal, glasbjörk och hägg.
Historiska kartor som den häradsekonomiska från förra sekelskiftet och den ekonomiska från
1950-talet visar på skoglig kontinuitet i området. Skogens partiellt låga ålder liksom
förekomst av avverkningsstubbar antyder dock att ett begränsat produktionsinriktat
skogsbruk har bedrivits i området under 1900-talet. Den öppna men långsamt igenväxande
marken i öster utgörs av före detta jordbruksmark – åker och betesmark. I sydväst finns en
öppen gräsmark som är resterna av en rävfarm vars verksamhet lades ner någon gång under
perioden 1950 - 1976.

Beskrivning av inventeringsarter
Större vattensalamander.
Större vattensalamander leker på våren i små till medelstora, permanenta vattensamlingar,
som vanligtvis är större än 10 meter i diameter och minst 0,5 meter djupa. Salamandern
skulle sannolikt kunna etablera sig i betydligt större vattensamlingar men slås där ofta ut i
konkurrens med fisk och kräftor. Ett mindre vattendrag värms också upp fortare på våren
vilket är viktigt för salamanderns reproduktion. Lekvattnen bör vara solexponerade för
uppvärmningens skull och god tillgång på vattenväxter är en fördel. Vegetationen utnyttjar
salamandern som skydd och som substrat för sina ägg. Vegetationen är också viktig för de
ryggradslösa djur som utgör salamanderns huvudsakliga föda. Även om lekvattnets
egenskaper är avgörande för den större vattensalamanderns överlevnad är den omgivande
landmiljön minst lika viktig. Där tillbringar nämligen djuren större delen av sina ibland 15 - 18
år långa liv. Landmiljön bör vara rik på död ved, rishögar eller stensamlingar där
salamandrarna får skydd, kan hålla fukten och hitta föda. Den som namnet antyder något
mindre släktingen ”mindre vattensalamander” lever på liknande sätt men verkar inte vara
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lika kräsen i sina preferenser. De förekommer ofta tillsammans men i vissa vatten uppträder
den mindre vattensalamandern ensam. Det nationella beståndet av större vattensalamander
förväntas minska enligt Artdatabanken – huvudsakligen beroende på förlust av habitat.
Större vattensalamander är fridlyst enligt artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt
paragraf: 4, 5. Bestämmelsen gäller hela landet. Dessutom är arten upptagen i
habitatdirektivets bilaga 2, habitatdirektivets bilaga 4 och Bernkonventionens bilaga II.
Knärot (NT, S)
Knärot är en lågväxt orkidé med grenad krypande jordstam, vilket gör att den bildar små
mattor av bladrosetter. Stjälken är omkring en decimeter hög och finhårig upptill. Bladen är
spetsigt äggrunda och sitter samlade i rosett vid basen, de är övervintrande, mörkgröna med
en karaktäristisk nätartad nervatur som ger dem ett marmorerat utseende. Knärot
förekommer i nästan hela landet, men saknas på kalfjället. Den är fortfarande ganska vanlig i
mossrika barrskogar, till exempel i blåbärsgranskog med långskoglig kontinuitet, och växer
ofta i mossan på stenar och block där dess jordstam kan växa fritt. Det nationella beståndet
av knärot anses ha minskat med ca 15 % de senaste 60 åren och minskningen förväntas
fortsätta med ca 20 % de kommande 60 åren enligt Artdatabanken. Arten är fridlyst enligt
artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet.
Blåsippa (S)
Välkänd fridlyst blåblommig vårblomma som dessutom är signalart för lundartade
förhållanden eller örtrika granskogar – ofta på kalk. Den är en decimeterhög, flerårig ört
med vintergröna treloberade blad och blå blommor. Bladen är stora, något läderartade och
mörkgröna med brunviolett undersida. Blåsippan blommar mycket tidigt - i april-maj
eftersom knoppen anläggs redan föregående år. Blåsippa är fridlyst enligt
artskyddsförordningen (SFS 2007:845), paragraf: 8, 9. Bestämmelsen gäller hela landet.
Fridlysningen innebär förbud mot uppgrävning och plockning till försäljning.
Gullviva
Välkänd fridlyst gulblommig vårblomma. Gullviva förekommer i Syd- och Mellansverige, den
växer i ängsmark, gräsmark och i skogar på mullrik mark, och föredrar kalkrika jordar. Bladen
sitter i en basal rosett och därför trivs gullvivan bäst i låg vegetation och den missgynnas då
omgivande vegetation blir för högväxt. Gullviva betraktas som allmänt förekommande i
Uppland men den är fridlyst enligt artskyddsförordningen (SFS 2007:845), paragraf: 6, 8.
Bestämmelsen gäller hela landet. Fridlysningen innebär förbud mot uppgrävning och
plockning till försäljning.
Nästrot (S)
Nästrot är en robust orkidé som nästan helt saknar klorofyll. Eftersom den inte
fotosyntetiserar förlitar den sig på mykorrhiza med svamp för sitt upptag av nedbrutet
organiskt material. Hela växten är blekbrun och saknar blad, men har flera stjälkomfattande
bladslidor som slutar i små, fjällika utskott. Nästrot blommar i juni-juli med blekt bruna,
angenämt doftande blommor som sitter samlade i täta, axlika klasar. Vid vårinventeringar är
det fjolårets fröställningar, de så kallade vinterståndarna, som eftersöks. Den växer i fuktiga
örtrika barrskogar och lundar på kalkrik mark. Nästrot är fridlyst enligt artskyddsförordningen (SFS 2007:845), paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet. Nästrot är även
upptagen i CITES bilaga B.
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Skogsknipprot (S)
Skogsknipprot är en ofta storväxt och kraftigt byggd orkidé med kort upprätt jordstam.
Stjälken kan bli nästan en meter hög och är finhårig upptill, som ung med kraftigt böjd topp.
De talrika stjälkbladen är brett ovala till äggrunda, med grov nervatur. Skogsknipprot
blommar i juli-augusti med ganska stora, grön- eller brunaktiga blommor som sitter i en först
lutande, senare upprätt och ensidigt vänd klase. Skogsknipprot är ganska sällsynt i landet
och den förekommer huvudsakligen i Syd- och Mellansverige. Den växer i mullrika lundar och
barrskogar på kalkrik mark, men kan också växa i vägkanter, ängsmarker och andra
kulturskapade miljöer. Den kan på sina håll vara ganska talrik. Skogsknipprot är fridlyst enligt
artskyddsförordningen (SFS 2007:845), paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet.
Skogsknipprot är upptagen i CITES bilaga B.
Nattviol
Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller
hela landet. Nattviol är upptagen i CITES bilaga B.
Lopplummer
Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), paragraf: 9. Bestämmelsen gäller hela
landet. Fridlysningen innebär förbud mot uppgrävning och plockning till försäljning.
Lopplummer är upptagen i habitatdirektivets bilaga 5.
Revlummer
Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 5, 8, 9. Bestämmelsen
gäller hela landet Fridlysningen innebär förbud mot uppgrävning och plockning till
försäljning. Revlummer är upptagen i habitatdirektivets bilaga 5.
Mattlummer
Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 5, 8, 9. Bestämmelsen
gäller hela landet Fridlysningen innebär förbud mot uppgrävning och plockning till
försäljning. Mattlummer är upptagen i habitatdirektivets bilaga 5 och CITES bilaga D.

Faktaruta
Rödlistans kategorier:
LC = Livskraftig
NT = Missgynnad
VU = Sårbar
EN = Starkt hotad
CR = Akut hotad
RE = Utdöd (Nationellt)
S = Signalart enligt skogsstyrelsen. Där det växer signalarter är chansen stor att det finns höga
naturvärden och att det förekommer sällsynta och hotade arter. Ju fler signalarter som växer
tillsammans desto högre naturvärden signalerar de.
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Resultat och diskussion
Större vattensalamander
Endast ett fynd av större vattensalamander i Storvretaskogen har noterats i artportalen
under 2000-talet. Förutsättningarna för arten är inte de bästa i inventeringsområdet.
Visserligen finns ett antal mer eller mindre permanenta småvatten i området men de är
samtliga skuggade av skog, oftast i alla väderstreck. Skuggningen innebär att vattnet värms
upp till lämpliga lektemperaturer, + 10 °C, ganska sent på försommaren vilket minskar
salamanderns möjligheter till en lyckad reproduktion. Skogen är alltför barrdominerad för att
passa större vattensalamander optimalt även om det i direkt anslutning till
vattensamlingarna oftast växer glasbjörk, klibbal, hägg m fl lövträd. Flera av
vattensamlingarna är dessutom för grunda. Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för arten står
det så här:
Faktorer som verkar gemensamma för vattenmiljöer där större vattensalamander förökar sig är t.ex.
hög solinstrålning och temperatur samt låga till måttliga halter av övergödande ämnen. Ett
gynnsamt landskap som upprätthåller stabil populationsutveckling för större vattensalamander
inkluderar en eller flera mycket lämpliga landmiljöer och många vattensamlingar av varierande
storlek, artsammansättning och successionstillstånd.

Större vattensalamander eftersöktes visuellt med hjälp av kikare i samtliga småvatten inom
inventeringsområdets gränser. Flaskfällor användes i 3 stycken småvatten som bedömdes
som mer eller mindre permanenta och där övriga förutsättningar för arten ansågs bäst. Inga
fynd gjordes. Inte heller mindre vattensalamander noterades i något småvatten.
Småvatten med potential för större vattensalamander hotas vid en eventuell exploatering.
Men för att inventeringsområdets småvatten ska erbjuda lämpliga reproduktionsmiljöer för
större vattensalamander bör solexponeringen ökas avsevärt genom avverkning och röjning
främst på vattensamlingens sydsida. Vattensamlingarna bör även fördjupas centralt så att en
fri vattenmassa med minst 0,5 m djup skapas dels för att det gynnar salamandrarnas lek och
dels för att minska risken för uttorkning. Också ett större inslag av lövträd, ris och liggande
död ved i småvattnens närhet förbättrar förutsättningarna för arten. Vid fältbesöket den 20
juni var samtliga småvatten utom källan i områdets norra del i stort sett uttorkade och
därmed otjänliga som reproduktionslokaler för större vattensalamander.
Knärot
Knärot förekommer i talrika bestånd centralt i området i ett stråk som sträcker sig från norr
till söder. Den växer uteslutande i mossmattor med hus- vägg- eller kammossa och nästan
alltid där inslaget av konkurrerande blåbär och lingon är litet. Dessa rena mossmattor
förekommer frekvent i inventeringsområdets norra - centrala delar. 10 åtskilda bestånd
noterades under inventeringsbesöken april – juni. Sedan 2015 har ca 25 åtskilda bestånd för
knärot noterats härifrån i Artportalen.
Knärot gynnas av skoglig kontinuitet och missgynnas därför kraftigt av modernt skogsbruk.
Den försvinner snabbt på kalhyggen när de grunt växande jordstammarna exponeras för
solljus som torkar upp marken. Detsamma sker i områden där stormar fält delar av
7

skogen. På grund av kanteffekter missgynnas även knärotsbestånd i anslutning till hyggen
och stormfällen. Så här skriver Artdatabanken om arten:
Knärotens växtplatser bör undantas från modernt skogsbruk, vilket även skulle gynna andra
ovanliga ”gammelskogsarter”, liksom skyddsvärda lavar, mossor och svampar. För rika
förekomster är reservatsbildning eller biotopskydd lämpliga åtgärder för att skydda knärot.
Markägare bör informeras om knärotens växtplatser och om möjligt förmås ta nödvändig
hänsyn till arten.
För att skydda knäroten vid en eventuell exploatering av Storvretaskogen är det följaktligen
viktigt att området där arten förekommer undantas från bebyggelse och all verksamhet som
är kopplad till den samt att en ansenlig trädklädd buffertzon lämnas omkring bestånden så
att uttorkning och försvinnande undviks.

Blåsippa
Blåsippa är en vanlig art i hela inventeringsområdet. Den växer i många hundratal, troligen i
tusental, i de solbelysta brynzonerna och mer glest tillsammans med t ex knärot i de centrala
delarnas mossmattor. Vid en eventuell exploatering av området har blåsippa goda
möjligheter att leva vidare i brynzoner och i den skogsmark som undantas från exploatering.
Blåsippa förekommer i så rik omfattning att den av praktiska skäl inte tas med på
inventeringskartorna.
Gullviva
Gullviva noterades i brynzonen mellan skog och åkermark i nordväst. Små och få
bladrosetter noterades under den tidiga vårinventeringen den 17 april. Betydligt fler, ca 150
stycken, visade sig en dryg månad senare, den 21 maj. Ett bestånd med drygt 50 bladrosetter
noterades även i hästhagen i inventeringsområdets västra del. Gullviva betraktas som
allmänt förekommande i Uppland men den är fridlyst och får inte plockas. Gullvivan är
tydligt hävdgynnad. Det innebär att den riskerar att konkurreras ut i miljöer som inte slås
eller betas. Trots hästbete och ett visst viltbete är igenväxning på grund av ohävd det största
hotet mot de här bestånden. Vid en eventuell exploatering har arten goda möjligheter att
leva vidare i oexploaterade delar med öppen viltbetad gräsmark.
Nästrot
Nästrot har i Artportalen noterats på en plats i inventeringsområdets östra del. Där
återfanns den även under inventeringen 2018. I april hittades 5 vinterståndare efter 2017 års
blomning och den 20 juni blommade den med drygt 50 exemplar. Nästrot är kalkgynnad,
kanske kalkberoende och känslig för förändringar i markhydrologin. Arten anses känslig för
moderna skogsbruksmetoder liksom för vildsvinsbök. Nästrot är tämligen allmän i Uppland
och ökar kraftigt. Beståndet i inventeringsområdet är dock litet och bör undantas från
avverkning och annan exploatering.
Skogsknipprot
Den här vanligtvis högvuxna orkidén har noterats ett stort antal gånger i Artportalen. De
angivna fyndplatserna är alla från ett begränsat område nordost om och alldeles intill
Adolfbergsvägen i inventeringsområdets västra del. Fyra exemplar i knopp noterades vid
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inventeringen den 20 juni 2018. De växte i dikesslänten tillsammans med huvudsakligen
liljekonvalj. Arten betraktas som allmän eller tämligen allmän i Uppland men den är ojämnt
spridd och anses sällsynt i det inre av landskapet. Det aktuella beståndet, som sträcker sig
ett tiotal meter in från vägen, är litet och bör med en väl tilltagen buffertzon undantas från
avverkning och annan exploatering.
Nattviol
Flera lämpliga växtplatser finns för nattviol i inventeringsområdet. Främst, längs
brukningsvägen och i de forna fodermarkerna i öster men även i den hästbetade hagen mot
bebyggelsen i väster. Endast en verklig växtplats hittades dock – fyra exemplar invid
brukningsvägen söder om torpet Stenhem. I Artportalen har fyra noteringar gjorts av arten
sen 2015. Nattviol är allmän och jämnt spridd i landskapet Uppland. Vid en eventuell
exploatering av Storvretaskogen är chansen god att nattviol kan leva kvar i sparade
brynzoner och gräsmarker. Här har ingen skillnad gjorts mellan de två underarterna
ängsnattviol och skogsnattviol. Det kan heller inte uteslutas att fynden av blad och unga
knoppar 2018 är en annan art – grönvit nattviol. Denna har dock samma skyddsstatus som
de båda underarterna av nattviol.
Lummerväxter
Samtliga nedanstående lummerarter är vintergröna skogsarter och är trots fridlysning
populära som dekoration i blomsterarrangemang – i synnerhet under jul och nyår. De växer
långsamt och bestånden kan skadas allvarligt av husbehovs- och kommersiell plockning. I
Storvretaskogen är troligen vildsvinens bök det största hotet mot lummerväxterna. Både
mattlummer och revlummer kan gynnas av tillfälligt av skogsavverkningar men missgynnas
långsiktigt av senare hyggesfaser då gräs och ormbunkar breder ut sig. Det är mer oklart hur
lopplummer reagerar men sannolikt missgynnas arten av avverkningar. Dock kan enskilda
plantor vara långlivade och överleva i mer än 30 år.
Lopplummer
I Artportalen har lopplummer noterats centralt i inventeringsområdet vid tre tillfällen sedan
2015. Vid 2018 års inventering hittades den inte. Den betraktas som tämligen allmän i
Uppland.
Revlummer
Nio bestånd av revlummer har registrerats i Artportalen sedan 2015. Under inventeringen
2018 sågs arten på fem olika växtplatser i ett stråk från nordväst mot sydost – inte sällan är
bestånden uppbökade av vildsvin. Den betraktas som allmän i Uppland.
Mattlummer
Av Artportalens tre kända växtplatser med mattlummer i inventeringsområdet återfanns två
under årets inventering – 2018. Även mattlummerbestånden riskerar att decimeras på grund
av vildsvinsaktivitet. Den betraktas som mindre allmän i Uppland.

Sammantaget återfanns samtliga eftersökta kärlväxter utom lopplummer nära eller exakt på
de växtplatser som angivits i Artportalen under åren 2015 - 2018. Att de konstaterade artförekomsterna i föreliggande inventering, i de flesta fall, är lite färre och mindre än de som
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angetts i Artportalen är rimligt med tanke på den sannolikt mycket stora skillnaden i
eftersökstid.
2018 års inventering visar att de eftersökta urvalet av skyddade arter i stort sett förekommer
på de i Artportalen angivna växtplatserna. Lopplummer som inte återfanns inom
föreliggande inventering uppträder till skillnad från revlummer och mattlummer ofta i
mycket små bestånd eller som enstaka individer vilket kan göra det extra svårt att återfinna
dem. Det finns dock lämpliga lokaler i inventeringsområdet och arten förekommer i
angränsande skogsområden så sannolikheten är stor att de rapporterade fynden i
Artportalen är korrekta.
Av Sveriges ca 250 häckande fågelarter påträffades 55 arter i Storvretaskogen under
vårinventeringen 2018. Det stora antalet arter kan förklaras med områdets biotopvariation –
olikåldrig barrskog med inslag av riktigt gamla träd, lövträdspartier, luckra brynzoner med
buskmark, gräsmark och skyddade miljöer, småvatten, hålträd mm. Av dessa 55 arter
bedömdes ca 40 häcka i området. Sex rödlistade arter observerades liksom en art som ingår i
EU:s fågeldirektiv – spillkråka. En inventeringsrapport återfinns i bilaga 3. Nedan följer ett
sammandrag av särskilt intressanta arter ur den rapporten.
Duvhök (NT)
Arten är årligen rapporterad till Artportalen med undantag av 2017. Som regel handlar det
om förbiflygande individer eller bytesrester som hittats av skata, nötskrika eller ekorre. Även
mer öppna brynzoner strax utanför inventeringsområdet är miljöer som lockar en jagande
duvhök. Någon konstaterad häckning har inte kunnat bekräftas. Det kan dock inte uteslutas
att arten kan häcka inom inventeringsområdet då den är skicklig på att dölja sin
häckningsplats. Sannolikt är skogen emellertid alltför tät på sina håll för att vara optimal för
arten, som gärna föredrar öppna gläntor och stråk. De öppna gläntorna i öster som härrör
från ett tidigare odlingslandskapet är annars en attraktiv jaktmiljö. Att vissa delar av
inventeringsområdet är välfrekventerat av allmänheten kan påverka arten negativt,
eftersom den föredrar att bygga sitt bo där mänsklig störning är ringa. Arten noterades inte i
samband med inventeringen 2018, men åtskilliga fynd av slagna kråkfåglar och andra byten
antyder ändå närvaro av arten. Vid en byggnation inom området eller inom vissa delar,
kommer sannolikt antalet observationer att bli färre. Men då och då under året kan den
mycket väl komma nära bebyggelsen för att jaga.
Spillkråka (NT)
Sedan 1 januari 2015 är arten inrapporterad en gång till Artportalen (mars 2016). I samband med
inventeringen noterades arten vid ett tillfälle i anslutning till det före detta odlingslandskapet i
öster. Däremot har hackmärken iakttagits på flera platser inom området. Generellt sett trivs
spillkråkan i äldre, variationsrik blandskog med gott om död ved och gamla träd. I utpräglade
barrskogsmiljöer, som t.ex. i det nu aktuella inventeringsområdet, skulle den mycket väl kunna
häcka. Men boträdet brukar nästan alltid vara asp (ibland tall) i den här delen av landet. Då
lövinslaget är rätt så marginellt inom inventeringsområdet och att observationerna under
perioden 2015-2018 är få, tyder detta på att arten knappast häckar i området. Vid en byggnation
i området kommer arten att få svårt att häcka då den i viss utsträckning är störningskänslig.
Däremot kan den söka efter näring om det finns tillräckligt med äldre gran och tall som
kvarlämnas.
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Kungsfågel (VU)
Kungsfågel är inrapporterad till Artportalen årligen vid flera tillfällen sedan 1 jan 2015. I
samband med inventeringen noterades arten med minst 10 revir. Arten noterades sparsamt
vid de två första inventeringstillfällen, men vid det tredje tillfället hördes åtskilliga sjungande
individer på flera lokaler i området. Naturmiljön för arten får betecknas som nära idealisk
eftersom den föredrar äldre granskogar med visst lövinslag. Kungsfågeln har generellt sett
minskat i Sverige på senare år. Orsaken till artens minskning är inte riktigt känd. Den har inte
tidigare uppmärksammats som särskilt känslig vad gäller skogsbruk och förekommer även
frekvent även i yngre, planterade bestånd. Tänkbara orsaker kan ändå vara minskade arealer
lämpliga miljöer, till exempel genom omvandlingen av granskogar med en varierad
beståndsstruktur till täta granplanteringar. Vid en byggnation så kommer arten sannolikt att
finnas kvar om tillräckligt stora granbestånd kvarlämnas. Den kan häcka nära bebyggelse
under förutsättning att det finns granbestånd.

Mindre hackspett (NT)
I samband med inventeringen 2018 har mindre hackspett eftersökts men inte observerats.
Den är heller inte inrapporterad till Artportalen under perioden 1 januari 2015 till 1 juni
2018. Barrskogsdomierade mijöer missgynnar arten och därför är det ingen överraskning att
den inte har noterats härifrån under senare år. Fågeln föredrar lövskogar där den har lättare
att finna mat. I hästhagen, eller i anslutning till hästhagen, är det dock fullt möjligt att den
skulle kunna häcka.

De här fjädrarna tolkar vi som att
en duvhök slagit en nötkråka i
inventeringsområdet.
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1 Miljö- och artbilder
2 Inventeringskartor
3 Fågelinventering
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Bilaga 1

Art- och miljöbilder

Större vattensalamander
återfanns inte under
inventeringen 2018. (Bilden från
Trosa kommun)

Blåsippa blommade i små men
talrika bestånd i barrskogens
mossmattor.

Mattlummer är inte en vanlig art
i inventeringsområdet. Den
noterades endast på två
näraliggande växtplatser
tillsammans med ung tall, björk
och gran.
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I april månad kan knärotens små
bladrosetter vara svåra att upptäcka
i husmossan tillsammans med
lingon och blåbär.

Sent i juni har knäroten utvecklat
stänglar med blomknoppar som
sträcker sig en dryg decimeter
över mossmattan. Centralt i
bilden syns även en
vinterståndare.
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Gullviva växer i två bestånd – ett i
inventeringsområdets norra del i
brynzonen mellan skog och
åkermark och ett i hästhagen i
väster.

Nästrot växer i ett litet bestånd i
områdets östra del i relativt ung
grandominerad skog – här är två
vinterståndare fotograferade.

Blommande nästrot den 20 juni
2018 då fler än 50 exemplar
noterades i inventeringsområdets östra del, under några
granar nära brukningsvägen.
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Ett ungt exemplar av skogsknipprot i vägkanten mitt i ett
bestånd av liljekonvalj.
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Stigar i barrblandskogens norra
del.

Vildsvinsbök är mycket vanligt
förekommande i större delen av
inventeringsområdet. Här är det
en växtplats för mattlummer som
har förstörts av grisarna.
17

Bitvis är stora ytor påverkade av
vildsvinens närvaro till nackdel
för många växter. Här är det
lämplig knärotsmiljö som bökats
upp.

Revlummer som bökats upp,
torkat och dött.
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Ett av områdets småvatten där
salamander eftersöktes – troligen
är vattnet alltför beskuggat och
för grunt för att fungera som
reproduktionslokal för den större
vattensalamandern. Bilden är
från april.

Ett uttorkat ”småvatten” i juni 2018.
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Bilaga 2. Inventeringskartor
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Nr på
kartan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Art

Sweref99TM
Östlig
Nordlig

Ungefärlig förekomst

Knärot
Knärot
Knärot
Knärot
Knärot
Knärot
Knärot
Knärot
Knärot
Knärot
Gullviva
Gullviva
Skogsknipprot
Nästrot
Nästrot
Nattviol
Revlummer
Revlummer
Revlummer
Revlummer
Revlummer
Mattlummer
Mattlummer

651844
651982
651780
651840
651864
651843
651796
651918
651824
651808
651824
651827
651535
652233
652248
652188
651817
651829
651821
651826
652154
652134
652192

50 bladrosetter
40 bladrosetter
36 bladrosetter
20 bladrosetter
18 bladrosetter
30 bladrosetter
1 bladrosett
35 bladrosetter
74 (9 i knopp)
129 (14 i knopp)
50 bladrosetter
150 bladrosetter
4 plantor i knopp
> 50 plantor i blom +
5 vinterståndare
4 plantor i knopp
Glest utspritt 100 m²
25 dm²
25 dm²
25 dm²
1,5 m² utspritt
5 dm²
5 dm²

6650715
6650555
6650757
6650706
6650704
6650720
6650744
6650641
6650769
6650827
6650900
6650878
6650407
6650440
6650451
6650479
6650729
6650730
6650766
6650587
6650409
6650396
6650342
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