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  med fridlyst art,  ledningar går 
  blockrik öppen  öster om området 
  gräsmark med hög  med ett luftspann. 
  blomrikedom.  Objektet bedöms 
    därmed inte 
    påverkas. 

2 Åkermark Grävbar sand i 3 - Påtagligt Planerade 
  sydlige, solbelyst yta  ledningar går 
  rikt på insekter. Fynd  väster om 
  av naturvårdsarter,  området med ett 
  blomrikedom samt  luftspann. 
  ädellöv med viss  Objektet bedöms 
  brynfunktion.  därmed inte 
    påverkas. 

3 Åkermark Åkerholme med ek 3 - Påtagligt Planerade 
  och hasselbuskage,  ledningar går 
  solbelysta  väster om 
  sandslänter med  området med ett 
  grävhål. Blomrikedom 

och solbelysta ytor 
med stenrösen. 

 luftspann. 

    Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

4 Småvatten Småvatten i 
jordbruksmark med 
vegetationsklädd 
strandzon. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
öster om området 
med ett luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

5 Nordlig ädellövskog Grova ädellövträd, 
hålträd och död ved i 
solbelysta lägen. 
Blockig terräng med 
blomrikedom och 
signalarter. Flera 
mikrohabitat med 
skuggigare partier 
och bynmiljöer. 

2 - Högt Planerade 
ledningar korsar 
objektet och berör 
därmed objektet. 

6 Äng och betesmark Betesmark med 
blommande träd, visst 
inslag av block och 
död ved. Blomrikt 
med ett fåtal 
naturvårdsarter. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 
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410 Alle Brunaktig miljö 
sydexponerad, 
lövträdsrik, nektarrik 
luckig glest 
näringsfattig 
vegetation med 
hävdprägel, stenblock 
och blottat jord. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

13 Äng och betesmark Betesmark med 
hävdgynnade arter 
och stor blomrikedom. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
öster om området 
med ett luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

413 Lövträdsrik brynmiljö Solbelyst 
sydexponerat 
skogsbryn med grov 
ek och gammal tall, 
hävdpräglad blomrik 
flora, sandiga 
jordblottor.  

2 - Högt Planerade 
ledningar berör 
västra delarna av 
objektet. 

414 Trädklädd betesmark Lövträdsrik betesmark 
med betesprägel, 
gamla grova ekar 
samt många 
efterträdare, solbelyst 
blottat häll omgiven 
med blomrik mark, en 
solexponerad ek-låga 
finns. 

2 - Högt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

320 Kraftledningsgata Flera naturvårdsarter, 
bra nektarresurser. 
Tidigare fynd från 
Artportalen. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

310 Lövsumpskog Lövsumpskog. Vass 
som är bra för fåglar. 
Vatten. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 
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311 Hällmarkstallskog Gamla och solbelysta 
tallar. Öppna och 
solbelysta hällmarker. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

313 Hällmarkstallskog Äldre trädskikt och 
varma hällar. 
Naturvårdsart 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

315 Sumpblandskog Sumpskog 
innehållande 
vattenfyllt dike. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

318 Blandskog Gamla tallar, en del 
av en nyckelbiotop 
men med delar som 
har avverkats där 
björksly och ung-gran 
kommit upp, lite 
naturvårdsarter. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
östra kanten av 
området. 

317 Ädellövskog Skyddsvärd ek, 
naturvårdsarter, 
ädellövskog. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
östra kanten av 
området. 

316 Limnisk strand Strand som innehåller 
hällmarker och 
torrmarksarter. Finns 
en rödlistad art, flera 
naturvårdsarter och 
sandblottor. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 
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351 Större vattendrag Preliminärt höga 
ekologiska värden för 
både fiskar, insekter 
fåglar och växter. 

1 - Högsta Planerade 
ledningar korsar 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

416 Vägkantsvegetation Hävdgynnad flora 
med nattviol, enstaka 
jordblottor och 
partivis blomrikt. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

417 Brynmiljö Solbelyst flerskiktat 
bryn med hävdflora, 
blomrikt, äldre 
solbelysta tallar, 
solbelyst blottat häll, 
många olika 
microhabitat inklusive 
en stenmur. 

2 - Högt Planerade 
ledningar korsar 
området och 
berör därmed 
objektet 

501 Lövsumpskog Värdefull biotop inslag 
i en produktionsskog. 
Kan potentiellt vara 
ett bra grodhabitat. 
Träd på socklar. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området. 

502 Småvatten Död ved som ligger 
över vattnet. Brett 
vattenfyllt dike. 
Mycket för fåglar att 
gömma sig i. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området och 
berör därmed 
objektet. 

321 Myr Myr med 
karakteristiska arter, 
viss hydrologisk 
påverkan men 
fortfarande funktionell 
som myr. Vass med 
vattenspegel vis 
myren, biotop för 
fågel. Rödlistad art. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
södra kanten av 
objektet. 

7 Större vattendrag Området berörs i 2 - Högt Planerade 
  både Flens och  ledningar korsar 
  Katrineholms  området. Objektet 
  kommuner.  riskerar därmed 
  Vattendrag med lövrik  att påverkas. 
  strandzon och   
  svämplan. Död ved i   
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335 Åkermark Refug i 
odlingsmark med 
stenröse, död ved 
och sälg. riklig 
förekomst av 
liljekonvalj. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med 
ett luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

9 Småvatten Vasstäcke vid 
våtmarksområde i 
jordbruksmark. I 
objektet hördes 
sång av 
rörsångare. 
Värdefull miljö för 
fåglar. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med 
ett luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

10 Igenväxningsmark Åkerholme. Rik 
förekomst av död 
ved, hålträd, block 
och stenrösen. 
Livsmiljöer för 
fåglar och 
fladdermöss, 
närhet till vatten. 

2 - Högt Planerade 
ledningar berör 
östra kanten av 
området. 

337 Igenväxningsmark Stenrösen och en 
hävdgynnad flora. 
Relativt gammal 
trädålder. Död ved 
förekommer. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar 
korsar området. 

12 Äng och betesmark Trädskikt med äldre 
tall och sälg, 
blockrikt och 
solbelysta slänter 
med grävbar sand. 
Hävdgynnad flora 
med signalarter, 
stor blomrikedom. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
öster om 
området med 
ett luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 
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11 Vägkantsvegetation Artrikedom av 
signalarter, stor 
blomrikedom. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar 
korsar området 
med ett 
luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

340 Småvatten Slingrande 
småvatten i 
jordbrukslandskap 
som är beskuggat. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar 
korsar området 
och riskerar 
därmed att 
påverkas. 

354 Äng och betesmark Betesmark med 
hävdgynnade arter, 
sandiga slänter, 
artrikedom och 
stenrösen. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar 
korsar området. 

419 Träbärande kultiverad 
betesmark 

Hävdgynnad flora, 
mångårig 
hävdhistoria med 
grova högvuxna 
enar, blottat 
solbelysta häll och 
stenar. Bitvis blomrik 
många 
nektarresurser, 
solbelysta grova 
tallar, många olika 
micromiljöer. 

2 - Högt Planerade 
ledningar berör 
östra delen av 
området. 

420 Sumpskog Tidvis 3 - Påtagligt Planerade 
  översvämmat rikare  ledningar berör 
  mark med örtrik  västra kanten 
  flora, träd på  av området. 
  socklar bildar   
  microhabitat och   
  skrymsle, inslag av   
  död ved.   
610 Skog och träd Litet område med 

lövträd där en 
jordkällare och 
rester av ett 
gammalt torp 
förekommer. Flera 
grova lövträd. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar 
passerar väster 
om området.  

609 Småvatten Litet nyligen grävt 
småvatten. Potential 
för groddjur och 
insekter men 
förekomst är okänd.  

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området och 
bedöms ej 
påverkas.  
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608 Småvatten Litet nyligen grävt 
småvatten. Potential 
för groddjur och 
insekter men 
förekomst är okänd.  

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området. 

607 Skog och träd  Flera grova aspar I 
kantzon till 
åkermark.  

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området. 

606 Äng och betesmark Naturbetesmark 
betad nötkreatur. 
Fältskikt örtrikt med 
flera naturvårdsarter.  

2 - Högt Planerade 
ledningar berör 
östra delen av 
objektet.  

605 Vattendrag  Rätat dike med vissa 
meandrande 
sträckor. Ca 50 cm 
brett och överlag 
uttorkat men 
vattenhållande 
partier finns med ca 
1-3 dm djup. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området med ett 
luftspann.  
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600 Mindre Vattendrag Vattendrag med kantzon 
av äldre lövträd, lätt 
meandrande och med 
naturliga strukturer i 
vattenmiljö.  
 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
vattendraget 
med ett 
luftspann. 

503 Hällmarkstallskog Mindre område med 
hällmarkstallskog. 
Förekomst av signalarter. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
delar av området 
två gånger. 

504  Hällmarkstallskog Mindre område med 
hällmarkstallskog. 
Förekomst av signalarter. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området.  

505 Sumpgranskog Gammal sumpgranskog 
med senvuxna träd, hög 
luftfuktighet och goda 
förekomster av NV-arter. 
Dock påverkat av 
avverkning runtom.  
 

2 - Högt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området.  

510 Lövblandad barrskog Gamla träd, hålträd och 
allmänförekomst av död 
ved. Del av större objekt 
utanför området.  
 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området. 

509 Sumpblandskog Flerskiktat, fuktskog, 
blandade trädslag och 
åldrar. Fuktigt liggande 
död ved i olika stadier av 
nedbrytning. Förekomst 
av NV-arter.  
 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
sydväst om 
området.  

508 Hällmarkstallskog Gamla träd, förekomst av 
solexponerad död ved. 
Goda förekomster av flera 
naturvårdsarter.  

3 - Påtagligt Objektet består 
av tre områden 
och planerade 
ledningar 
bedöms korsa ett 
av områdena.  

507 Hällmarkstallskog Gamla träd, förekomst av 
solexponerad död ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
inte objektet.  

506 Hällmarkstallskog Gamla träd, förekomst av 
solexponerad död ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
eventuellt 
ytterkanten av 
objektet. 

511 Skogsbevuxen myr Skogsbevuxen myr med 
äldre, senvuxen tall samt I 
kanten av torrare mark 
även björk och gran.  
 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
objektet. 

604 Öppna mossar och kärr Slätmossen, öppen 
fattigmyr/mosse med 
martallar. Synbarligen 
opåverkad av dikning, 
torvbrytning eller annan 
mänsklig påverkan, vilket 
ger natura- 2000 naturtyp. 
 

2 - Högt Objektet består 
av flera 
områden. 
Planerade 
ledningar korsar 
objektet. 

603 Hällmarkstallskog Äldre tall, solbelyst 
stående och liggande död 
ved. Förekomst av 
naturvårdsarter. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
objektet. 
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605 Öppna mossar och kärr Öppen myr med stående 
vatten. Viktig för 
insektsproduktion. 
 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
inte objektet. 

602 Sumpskog Äldre tall och död ved. 
Förekomst av 
naturvårdsarter.  
 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
inte objektet. 

601 Öppna mossar och kärr Myr med bibehållen 
fuktighet. Riklig förekomst 
av död klen senvuxen tall. 
  

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
objektet. 

216 Skogbevuxen myr Varierad myrmark med 3 - Påtagligt Planerade 
  både trädklädd och mer  ledningar berör 
  öppna ytor, variation i  västra delen av 
  markfuktighet.  objektet. 
  Förekomst av äldre tall   
  och död ved. Flera   
  naturvårdsarter.   

207 Skogbevuxen myr Naturlig myrmark, med 3 - Påtagligt Planerade 
  till synes opåverkad  ledningar berör 
  hydrologi. Gott om  västra delen av 
  äldre tall. En del död  objektet. 
  ved, flera   
  naturvårdsarter. Rikligt   
  med fläcknycklar.   

208 Skogbevuxen myr Naturlig, opåverkad 3 - Påtagligt Planerade 
  myrmark.  ledningar berör 
    västra kanten 
    av objektet. 

209 Skogbevuxen myr Naturlig, varierad 2 - Högt Planerade 
  myrmark med  ledningar berör 
  varierande  västra delen av 
  markfuktighet, rikligt  objektet. 
  med äldre tall samt viss   
  förekomst av stående   
  död ved.   

211 Skogbevuxen myr Större, naturlig 3 - Påtagligt Planerade 
  myrmark med  ledningar berör 
  opåverkad hydrologi.  västra delen av 
  Gott om senvuxen tall, 

viss förekomst av 
torrakor. 

 objektet. 

128 Sumpskog Senvuxna lite äldre 
tallar och kontinuitet av 
vattenstörning. Enstaka 
förekomster med död 
ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området. 
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136 Skogbevuxen myr Senvuxna lite äldre 
tallar och kontinuitet av 
vattenstörning. Enstaka 
förekomster med död 
ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området. 

127 Skogbevuxen myr Senvuxna lite äldre 
tallar och kontinuitet av 
vattenstörning. Enstaka 
förekomster med död 
ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

126 Skogbevuxen myr Senvuxna lite äldre 
tallar och kontinuitet av 
vattenstörning. Enstaka 
förekomster med död 
ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

125 Sumpskog Senvuxna lite äldre 
tallar och kontinuitet av 
vattenstörning. 
Sparsamma 
förekomster med död 
ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
västra kanten 
av objektet. 

124 Skogbevuxen myr Senvuxna lite äldre 
tallar och kontinuitet av 
vattenstörning. Enstaka 
förekomster med död 
ved. Gamla tallar på 
hällmarken uppemot 
200 år. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
västra kanten 
av objektet. 

112 Kraftledningsgata Kontinuitet av hävd och 
exponerade hällar samt 
enstaka förekomster av 
naturvårdsarter. 
Storleken positivt och 
sammanhängande. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området med 
ett luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

123 Skogbevuxen myr Senvuxna lite äldre 
tallar och kontinuitet av 
vattenstörning. Enstaka 
förekomster med död 
ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
södra kanten av 
objektet. 
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122 Skogbevuxen myr Senvuxna lite äldre 
tallar och kontinuitet av 
vattenstörning. 
Sparsamt med död ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

121 Skogbevuxen myr Senvuxna lite äldre 
tallar och kontinuitet av 
vattenstörning. 
Sparsamt till allmänt 
med död ved varav 
flera torrakor. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
södra kanten av 
objektet. 

120 Sumpskog Påverkat av dikning. 
Sparsamt till bitvis 
allmänt med död ved. 
Enstaka äldre granar. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området med 
ett luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

119 Granskog Viss flerskiktning. 
Sparsamt till bitvis 
allmänt med död ved. 
Enstaka äldre granar. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området med 
ett luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

118 Vattendrag Några små sträckor 
meandrar lite. Block 
och stenpartier med lite 
död ved. Mycket 
grumligt vatten. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
norr om 
området med 
ett luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

133 Skogbevuxen myr Stora partier innehåller 
allmänt med död 
tallved. Del av stort 
myrkomplex och 
har höga värden 
knutna till en 
kontinuitet av 
fuktstörning. 
Gynnsamt för 
fåglar, insekter och 
vissa växter bland 

2 - Högt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 
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annat. Tallar runt 
150 - 200 år. 

132 Sumpskog Viss kontinuitet av 
vattenstörning och 
förekomst av sparsamt 
men spridd död ved. 
Variation av ålder på 
träd men inga gamla. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

206 Barrblandskog Äldre barrblandskog 
med allmänt med död 
ved. Ett flertal 
naturvårdsarter. 

2 - Högt Planerade 
ledningar går 
norr om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

117 Tallskog Flera naturvårdsarter 
och några lite äldre 
tallar samt enstaka 
förekomst av död ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

116 Skogbevuxen myr Del av stort 
myrkomplex och har 
värden knutna till en 
kontinuitet av 
fuktstörning. Gynnsamt 
för fåglar, insekter och 
vissa växter bland 
annat. 

2 - Högt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

205 Skogbevuxen myr Naturlig tallmosse på 
myrmark. Del av 
naturreservat. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området. 
Objektet 
Bedöms därmed 
inte påverkas. 

204 Vägkantsvegetation Hävdgynnad flora, 
blomrikt. Solbelyst 
miljö, bra för insekter. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området med 
luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 
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202 Vägkantsvegetation Hävdgynnad flora med 
flera naturvårdsarter, 
bra miljö för insekter. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området med 
luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

203 Kraftledningsgata Hävdad gräsmark med 
viss variation i 
markfuktighet. Stort 
antal naturvårdsarter, 
många hävdgynnade 
växter. Blomrikt, bra 
miljö för insekter, 
nektarkälla. 

2 - Högt Planerade 
ledningar korsar 
området med 
luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

115 Hällmarkstallskog Lite äldre tallar och 
spridd död ved av tall. 
Potential för insekter i 
solbelyst läge. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
norra delen av 
objektet. 

114 Sumpskog Viss kontinuitet av 
fuktighet, varierad ålder 
på träd men inga 
gamla. Varierande 
fuktighet. Enstaka död 
ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

113 Sumpskog Viss kontinuitet av 
fuktighet, varierad ålder 
på träd men inga över 
150 år. Enstaka död 
ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området. 
Objektet 
bedöms därmed 
inte påverkas. 

111 Ängs och 
betesmark 

Betat skogsparti med 
hävdgynnad flora 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området. 
Objektet 
bedöms därmed 
inte påverkas. 

110 Triviallövskog med 
ädellövinslag 

Flera hålträd i aspar. 
Spridd död ved både 
stående och liggande 
främst av asp. 
Gynnsamt för fåglar. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
södra delen av 
objektet. 
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135 Träbeklädd betesmark Kontinuitet av bete och 
skog. Flera träd över 
150 år. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

109 Kraftledningsgata Kontinuitet av hävd och 
exponerade hällar samt 
förekomst av 
naturvårdsarter. 
Storleken positivt och 
sammanhängande. 
Stenröse. 

2 - Högt Planerade 
ledningar går i 
områdets norra 
delar med 
luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

108 Blandskog Grova ekar och aspar, 
över 80 cm i diameter. 
Något äldre träd även 
av tall. Varierad liten 
skog med kontinuitet 
och förekomst av 
naturvårdsarter. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
norr om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

303 Trädklädd betesmark Rödlistade arter och 
signalarter. Senvuxna 
tallar och ekar. Sälg. 
Solbelysta tallar. 
Solbelyst hällmark. 
Brynmiljö. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
objektet och 
riskerar därmed 
att påverkas. 

302 Äng och betesmark Äldre tall och ek. 
Hävdgynnad flora. 
Blomrikedom. 
Hällmarker. Block. 
Dock upphörd hävd 
under igenväxning. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med 
luftspann. 
Objektet 
bedöms därmed 
inte påverkas. 

301 Åkermark Till viss del hävdgynnad 
flora, annars 
blomrikedom. 
Brynmiljöer och 
naturvårdsarter. Död 
ved förekommer vid 
brynet. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området med 
luftspann och 
riskerar därmed 
att påverkas. 

403 Hällmarkstallskog Senvuxna grovgreniga 
tallar. Lite yngre död 
tallved på marken. 
Möjligen 
svampintressant. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
östra delen av 
objektet. 
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402 Kraftledningsgata Blomrika partier, 
hävdpräglad, solbelysta 
mindre hällar och block. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området med 
luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

401 Brynmiljö Äldre solbelysta tallar i 
kombination med ek 
och asp i bryn skapar 
ett intressant miljö för 
insekter och 
värmeälskande arter. 
Blottat häll och 
stenblock bidrar också 
till det. Bitvis blomrika 
partier i skogskanten 
med olika blommade 
växter. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området och 
objektet 
påverkas. 

404 Trädklädd betesmark Äldre solbelysta tallar, 
mycket blomrika partier, 
solbelysta block, 
pågående bete. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området och 
riskerar därmed 
att påverka 
objektet. 

304 Småvatten Småvatten genom åker 
med bryn med stor 
lövträdsvariation. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
objektet. 

201 Hällmarkstallskog Äldre, naturlig tallskog 
med gott om äldre träd. 
Solbelyst miljö, rikt på 
block och lodytor. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
objektet. 
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106 Vattendrag Naturligt 
meandrande 
med exponerade 
rotsocklar. 
Förekomst av 
naturvårdsarter 
men arter I 
vattenmiljön är 
inte undersökt. 
Därav preliminär 
klassning.  

2 - Högt Planerade 
ledningar går 
öster om området 
med luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

103 Blandskog Bohål i asp, 3 - Påtagligt Planerade 
  varierande  ledningar korsar 
  markfuktighet,  objektet och 
  sparsamt med  riskerar därmed 
  död ved och  att påverkas. 
  kuperat och viss   
  flerskiktning av   
  skog. Gynnsamt   
  för fåglar.   

104 Kraftledningsgata Flertalet 3 - Påtagligt Planerade 
  hävdgynnade  ledningar går 
  arter.  sydväst om 
  Solexponerad  området med 
  berghäll.  luftspann. 
  Gynnsamt för  Objektet bedöms 
  insekter.  därmed inte 
    påverkas. 

102 Brynmiljö Flertalet 3 - Påtagligt Planerade 
  hävdgynnade  ledningar berör 
  arter.  objektets västra 
  Blicksamling.  delar. 
  Hackhål i sälg.   

101 Brynmiljö Variation av 3 - Påtagligt Planerade 
  trädslag och  ledningar korsar 
  ålder. Sparsam  objektet. 
  men spridd   
  förekomst av död   
  ved. Hackhål i   
  sälg. Tallar över   
  120 år.   

611  Kraftledningsgata Kraftledningsgata 
och gammal 
betesmark med 
hävdgynnade 
växter.  

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
objektets 
nordöstra del.  
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