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1. Delområden där naturvärdet bedöms som lågt eller inte kan 
bedömas:  
Avd 51 1,2 hektar 

Längst västerut, angränsande till kraftledningsgata, växer yngre björkskog. Vissa delar blött 
med markvatten synligt. Längre norrut växer också gran och tall men dominerande är lövträd. 

Avd 53 0,7 hektar 

Låglänt lövskogsområde dominerat av likåldrig klibbal. Ljus och öppen miljö med dikesren 
mot åker i norr. Kulturrester i form av rösen och småblockig terräng i öster. 

Avd 55 0,6 hektar 

Yngre planterad granskog med lövträdsinslag. 

Avd 62 0,2 hektar 

 Yngre öppen planterad och röjd blandskog av tall, gran, ek och diverse andra lövträd.  

Avd 63 0,3 hektar 

100-årig tallskog på berg med blåbärsris och fönsterlav i vegetationen. Stigar löper mot 
sluttningen norrut. Öppen blockrik terräng nedanför mot lövskogen som växer i 
förkastningsbranten. Bedöms tillsammans med avd 64. 

Avd 65 0,4 hektar             N: Skriftlav  Graphis scripta  F: 2 

Hassellund med inslag av andra lövträd i nordvästlig sluttning. Gallrat år 2007 för att gynna 
tillväxten av lövträden. Bedöms tillsammans med avd 66. 

Avd 67 0,4 hektar 

Området avverkade år 2003 för att skapa utsikt från grillplats ovan sluttning. Föryngring av 
lövträd ger idag ett snårigt intryck strax nedanför utsiktsplatsen men fortfarande öppet område 
med vissa stora stenblock och lågor i terrängen. 

Avd 70a  5,9 hektar 
 
Avverkat område avgränsat med dike mot skogen i norr, samt åkermark i väster. Kvar finns 
små bestånd av tall och björk. Markvatten på många ställen. Gräs, örtväxter och tågväxter i 
markskikt. Mindre avverkat i väster och söder, mossbeklädda trädbaser och en del block.  
 
Avd 73 3,0 hektar 

Avverkat område, öppet hygge med högstubbar. 

Avd 84 2,7 hektar 

Tät granskog med inslag av lövträd i sluttande terräng. Gallrat år 2001. 

Avd 100 1,3 hektar 

Tallskog med inslag av björk och andra lövträd. Viss föryngring av gran förekommer. 
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OMRÅDESBESKRIVNING   2.1 
 
Avd: 52  Inventeringsdatum: 2011-11-10 
Areal: 2,7 ha  Läge: Sydväst Myrkällan 
 
Beskrivning: Barrskog i nordlig sluttning 
Sluten och olikåldrig blandbarrskog med mycket mossa och blåbärsris. I terrängen ligger 
rotvältor och lågor i olika nedbrytningsstadier. I norr leder en blockrik terräng med mycket 
mossklädda stenar, stubbar och lågor nedför sluttning. I väster växer några stora tallar och 
granar. 
 
Trädslagsfördelning: 
30% tall, 40% gran, 30% lövträd. Ålder: 73 år. 
År Åtgärd: 
1984 Gallring 
1988 -''- 
 
Naturvårdselement: Frekvens: 
Lågor i olika nedbrytningsstadier 3 
Stående döda träd 2 
Gamla träd 2 
Mossbeklädda stenblock 3 
Sumpskog - 
 
Signalarter/naturvärdesarter 
ART ELEMENT FREKVENS S/N 
-    
-    
Antal funna vanligt förekommande arter: 11, se bilaga 5. 
 
Naturvärdesbedömning: Naturvärde 
Under inventeringen hittade inga signalarter i detta område men kan genom terrängens rikhet 
på stenblock och lågor ändå antas ha ett visst naturvärde. Eftersom skogen utgörs av träd i 
olika åldrar förväntas skogen befinna sig i ett senare successionstadie och därför hysa både 
substrat och mikromiljöer som gynnas arter med olika livsmiljösbehov. Skogen är sluten med 
mycket skugga så en kontinuitet av stabil fuktighet förekommer. Lämnad till att utvecklas 
som naturskog. 
 
Skötselåtgärd: Fri utveckling. 
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OMRÅDESBESKRIVNING   2.2 
 
Avd: 54  Inventeringsdatum: 2011-11-10 
Areal: 3,8 ha  Läge: Norra Myrkällan 
 
Beskrivning: Klibbalskärr samt lövskog 
Blockrik terräng med mycket mossklädda stenar och stubbar, lågor och rotvältor, leder nedför 
sluttning till kärr som finns beläget väster i området. Här växer klibbal med mossiga socklar 
och andra lövträd av olika åldrar. På sina håll snårigt. I östra delen växer tätare lövskog av 
bl.a. ek mot åkermark. 
 
Trädslagsfördelning: 
10% gran, 70% lövträd, 10%ek, 10% övrig ädel. Ålder: 53 år. 
År Åtgärd: 
1988 Gallring 
 
Naturvårdselement: Frekvens: 
Lågor i olika nedbrytningsstadier 2 
Stående döda träd 2 
Gamla träd 0 
Mossbeklädda stenblock 3 
Sumpskog 3 
 
Signalarter/naturvärdesarter 
ART ELEMENT FREKVENS S/N 
Skogshakmossa Rhytidiadelphus subpinnatus Mark 2 S 
Skriftlav  Graphis scripta Slätbark 3 N 
Antal funna vanligt förekommande arter: 12, se bilaga 5. 
 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde 
Kring och  i sumpskogen växer lövträd i olika åldrar. På träd med slätbark växer skriftlav 
Graphis scripta i mängder. I markvegetationen hittas skogshakmossa Rhytidiadelphus 
subpinnatus, som tyder på att här är en skogsmiljö  med jämn och hög markfuktighet. I 
sumpskogar finns förutsättning för en stor artrikedom eftersom biotopen hyser många olika 
ekologiska nischer t.ex. blöt eller torra partier, socklar, äldre träd och lågor i olika 
nedbrytningsstadier.  
 
Skötselåtgärd: Fri utveckling. Behålla albeståndet i avd 53 som en skuggande skogsridå och 
som skyddszon mot åkermark. 
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OMRÅDESBESKRIVNING   2.3 
 
Avd: 56  Inventeringsdatum: 2011-11-09 
Areal: 2,9 ha  Läge: Sydöstra Myrkällan 
 
Beskrivning: Blandskog 
Sluten skog i blockig brant, mycket mossigt. En del större stenblock, lågor nedanför brant. 
Här växer tall och gran med inslag av lövträd samt ek. Olikåldrig skog med en del föryngring 
av gran. 
 
Trädslagsfördelning: 
30% tall, 10% gran, 60% lövträd. Ålder: 83 år. 
 
År Åtgärd: 
1988 Gallring 
 
Naturvårdselement: Frekvens: 
Lågor i olika nedbrytningsstadier 2 
Stående döda träd 2 
Gamla träd 1 
Mossbeklädda stenblock 3 
Sumpskog 0 
 
Signalarter/naturvärdesarter 
ART ELEMENT FREKVENS S/N 
-    
-    
Antal funna vanligt förekommande arter: 6, se bilaga 5. 
 
Naturvärdesbedömning: Naturvärde 
Under inventeringen hittade inga signalarter i detta område men genom terrängens rikhet på 
stenblock och lågor kan ändå antas ha ett visst naturvärde. Eftersom skogen utgörs av träd i 
olika åldrar förväntas skogen befinna sig i ett senare successionstadie och därför hysa både 
substrat och mikromiljöer som gynnas arter med olika livsmiljösbehov. Skogen är sluten med 
mycket skugga så en kontinuitet av stabil fuktighet förekommer. Lämnad till att utvecklas 
som naturskog. 
 
Skötselåtgärd: Fri utveckling. 
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OMRÅDESBESKRIVNING   2.4 
 
Avd: 64  Inventeringsdatum: 2011-11-08 
Areal: 4,2 ha  Läge: sydost mot Fallet 
 
Beskrivning: Tallhed 
Öppen hed av stora tallar och gamla björkar. Viss föryngring av gran. Mycket sly och gräs i 
markskiktet. Enstaka högstubbar finns kvarlämnat efter avverkning. Skägglav växer högt upp 
i mängder på de äldre björkarnas trädstammar. Söder om stig växer även ek och andra lövträd 
mer låglänt. Blött på sina håll. 
 
Trädslagsfördelning: 
50% tall, 50% lövträd. Ålder: 75 år. 
 
År Åtgärd: 
2007 Föryngringssavverkning 
 
Naturvårdselement: Frekvens: 
Lågor i olika nedbrytningsstadier 1 
Stående döda träd 0 
Gamla träd 2 
Mossbeklädda stenblock 1 
Sumpskog - 
 
Signalarter/naturvärdesarter 
ART ELEMENT FREKVENS S/N 
-    
-    
Antal funna vanligt förekommande arter: 9, se bilaga 5. 
 
Naturvärdesbedömning: Naturvärde 
Området föryngringsavverkades år 2007 men kvar finns ett antal äldre stora grova tallar och 
björkar som är rika på olika lavarter. Björkar blir sällan äldre än 100 år men grova, döende 
eller döda björkar är särskilt skyddsvärda då de kan utgöra boplats åt viktiga insekter, 
svampar och lavar. Tallar kan bli mycket gamla samt att deras långa "livscykel" gör de till 
viktiga naturvärdeselement som evighetsträd. 
 
Skötselåtgärd: Gynna utvecklingen för de stora träden och fortsätt avverka gran vid behov. 
Eventuellt skulle området kunna brännas av under kontrollerade former för att gynna tallen 
och lövskogsutvecklingen. Brand är en viktig ekologisk störning som sker naturligt eller med 
människans hjälp och som kan präglar många skogsekosystem bl.a. de tåliga tallskogarna. 
Många sällsynta insekter, svampar och fåglar är anpassade och beroende av brand t.ex. 
spillkråkan som finns i naturreservatet. Pionjärträd som björk och asp skulle gynnas. 
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OMRÅDESBESKRIVNING   2.5 
 
Avd: 66  Inventeringsdatum: 2011-11-01  
Areal: 7,3 ha  Läge: Centralt Blänkan 
 
Beskrivning: Rasbrant samt sluten blandskog. 
Förkastningsbranten Blänkan, som gett reservatet sitt namn, går rakt igenom detta område och 
har en nordvästvänd sluttning. I den blockrika branten finns gott om mossiga stenar och 
trädstammar. Skogen utgörs av ek och hasselsnår i olika åldrar. Avd 65 som är en hassellund 
centralt beläget, har gallrats för att gynna lundutvecklingen. Nedanför branten växer granskog 
med lövträdsinslag.  Terrängen är här ojämn och blöt på många ställen. Kärrpartier längst 
norrut mot åker. Rikt på rotvältor och högstubbar av olika ålder. 
 
Trädslagsfördelning: 
40% gran, 30% lövträd, 10% ek 20% ädel. Ålder: 73. 
 
År Åtgärd: 
1990 Gallring 
2007 Naturvårdshuggning 
 
 
Naturvårdselement: Frekvens: 
Lågor i olika nedbrytningsstadier 3 
Stående döda träd 2 
Gamla träd 2 
Mossbeklädda stenblock 3 
Sumpskog 1 
 
Signalarter/naturvärdesarter 
ART ELEMENT FREKVENS S/N 
Skriftlav  Graphis scripta Slätbark 3 N 
Skuggsprötmossa Eurhynchium striatum  Mark 2 S 
Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum Mark vid 

stenblock 
1 S 

Antal funna vanligt förekommande arter: 13, se bilaga 5. 
 
Naturvärdesbedömning: Mycket högt naturvärde 
Klimatet i branter är speciella med stora variationer av ljusinsläpp, temperatur och fuktighet 
vilket ger en särartad miljö. Eftersom terrängen i rasbranter är rik på stora och små stenblock 
blir marken mer otillgänglig och därför oftast lämnad i fred. Skog i rasbranter blir därför ofta 
gammal och hyser många olika arter som kräver stabila förhållanden och möjlighet till 
långsam tillväxt. Den mångformiga terrängen med olikåldriga träd och god tillgång på 
substrat som lågor, döda träd och stenblock  ger stor variation av små ekologiska nischer. I 
rasbranten kan man därför hitta skuggsprötmossan E. striatum som kräver äldre slutna 
skogsmiljöer med kontinuerlig skugga och högluftfuktighet. På hassel och andra slätbarkiga 
träd växer skriftlav G. scripta, på vissa trädstammar nästan heltäckande. I den skuggiga 
blandskogen nedanför sluttningen hittas vågig sidenmossa P. undulatum på en tuva intill en 
rotvälta i skydd av en sten. Arten växer i slutna barrskogar och gynnas av ett fuktigt 
mikroklimat. Tyvärr återfanns den just här bara i enstaka exemplar. Precis öster om 
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växtplatsen leder en skogsväg som öppnar upp skogen och kan påverka mikroklimatets 
stabilitet.  
 
Skötselåtgärd: Fri utveckling. Hasselbestånden kan gallras men vaksamhet mot att öppna 
upp för mycket mot åkern i väster. Blandskogen bör lämnas som den är, ev gallras på gran 
men äldre träd sparas. Skogsbrynet som fungerar som kantzon utvidgas mot norr och diken 
grävas igen för att förhindra förändrad markvattenstillgång i kärrområdena.  
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OMRÅDESBESKRIVNING   2.6 
 
Avd: 68  Inventeringsdatum: 2011-11-02 
Areal: 3,5 ha  Läge: Norra Blänkan 
 
Beskrivning: Kulturlämning i lövskog 
Öppnare lund i sluttning, med hassel och ek. Mossklädda stubbar, trädbaser och block. I söder 
växer tätare björk blandat med hasselsnår med gräs i markskiktet samt ett bestånd av tall. 
Även här är det blockrikt. Området är en igenväxt gammal tomt med husrest, rösen och 
stenmur. En stig har skapats i nordlig riktning mot lunden för att göra den mer lättillgänglig. 
 
Trädslagsfördelning: 
10% tall, 10% gran, 70% lövträd, 10% ek. Ålder: 33 år. 
 
År Åtgärd: 
1986 Röjning  
1992 Röjning 
2007 Naturvårdshuggning av 

kulturlämning 
 
Naturvårdselement: Frekvens: 
Lågor i olika nedbrytningsstadier 1 
Stående döda träd 0 
Gamla träd 1 
Mossbeklädda stenblock 2 
Sumpskog - 
 
Signalarter/naturvärdesarter 
ART ELEMENT FREKVENS S/N 
Skogshakmossa Rhytidiadelphus subpinnatus Mark 1 S 
Skriftlav  Graphis scripta Slätbark 2 N 
Antal funna vanligt förekommande arter: 7, se bilaga 5. 
 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde 
Att bedöma områdets naturvärde med hjälp av kryptogam-signalarter gör inte rådande 
tillstånd rättvisa. I fältskiktet finns spår efter en hävdgynnad flora som kommer gynnas för att 
i framtiden få en återskapad ängsmiljö med stor biologisk mångfald. Nedanför sluttningen är 
det blött vid närheten till bäck, här växer skogshakmossan R.subpinnatus på marken. På 
hassel i hela området växer skriftlav G.scripta, vilken indikerar höga naturvärden. 
 
Skötselåtgärder: Som planerat kan området gallras på sly och buskar för att gynna hävdarter 
som växer i gläntan samt att vegetationen hålls efter intill kulturlämningarna för att undvika 
igenväxning. Den öppna gläntan bör vara belägen uppe på sluttningen och inte utökas för att 
inte störa de hydrologiska förhållandena i det  norra låglänta skogspartiet intill stigen. 
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OMRÅDESBESKRIVNING   2.7 
 
Avd: 69  Inventeringsdatum: 2011-10-31 
Areal: 3,7 ha  Läge: Södra Ekeberg, låglänt 
 
Beskrivning: Hasselsnår och alkärr 
Område omgärdat av åkermark norr samt väster om skog. Nordost äldre hassellund med 
lövinslag av ek och björk. Markskikt av gräs, snår och ormbunkar. Några granar och gamla 
ekar. Öppen miljö med mycket grenar på marken, stubbar och lågor. Centralt finns ett kärr 
med klibbal och björk av jämngamla träd i relativt öppet läge. Små socklar och mycket 
mossigt. Västerut växer björkskog med gräs i markskikt och mossbeklädda block mot 
åkermark. Markvatten på sina håll. Blandskog i söder med gran och lövträd. En del rotvältor 
och döda träd, tätare och skuggigare skog. I sydost öppet på gallrad mark med en del lövträd 
kvarlämnat.  
 
Trädslagsfördelning: 
10% tall, 10% gran, 70% lövträd, 10% ek. Ålder: 33 år. 
 
År Åtgärd: 
1983 Hjälpplantering 
1986-7 Röjning 
1992 Röjning 
2007 Naturvårdshuggning 
 
Naturvårdselement: Frekvens: 
Lågor i olika nedbrytningsstadier 3 
Stående döda träd 2 
Gamla träd 2 
Mossbeklädda stenblock 3 
Sumpskog 1 
 
Signalarter/naturvärdesarter 
ART ELEMENT FREKVENS S/N 
Skriftlav  Graphis scripta slätbark 2 N 
*Hasselticka                       Dichomitus campestris Hassel 1 S 
Antal funna vanligt förekommande arter: 10, se bilaga 5. 
 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde 
Lövskogen på blöt mark bildar en ung sumpskog som om sommaren kan antas vara örtrik 
p.g.a. närheten till lundmiljöerna i öster samt att kulturlämningar i form av stenrösen finns i 
närliggande terräng. I området ovanför , i en mindre sluttning, växer dominerande 
hasselbuskar med inslag av gamla ekar och granar. Här växer skriftlav G. scripta, men också 
hasselticka D. campestris på döda grenar som indikerar att det här har varit långvarig 
kontinuitet av hassel. * Se bilaga 6. 
 
Skötselåtgärder: Fri utveckling av alkärret. Gallring av sly och granföryngring i 
hassellunden, men inte för öppet eftersom hasseltickan trivs bäst i slutna ängsmiljöer. 
Eftersträva tillgång på döda upprättstående grenar av hassel kontinuerligt. 
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OMRÅDESBESKRIVNING   2.8 
 
Avd: 70a  Inventeringsdatum: 2011-10-25/26 
Areal: 0,05 ha (5,9 ha)  Läge: Väster mot Ekeberg, åkerkant 
 
Beskrivning: Gammal jätteek 
I väster mot åker växer ekar, en större spärrgrenig ek i öppet läge med grovsprickig bark 
(4,36m omkrets). Området är annars ett nyblivet naturvårdshygge med vissa kvarlämnade 
ståndorter av lövträd och tallar. Rotvältor och högstubbar är kvarlämnade. 
 
Trädslagsfördelning: .  
10% gran, 60% lövträd, 20% ek, 10% övrig ädel. Ålder: 49 år. 
 
År Åtgärd: 
1999 Naturvårdshuggning 
2001 -''- 
2007 -''- 
2008 -''- 
  
Naturvårdselement: Frekvens: 
Lågor i olika nedbrytningsstadier 2 
Stående döda träd 2 
Gamla träd 1 
Mossbeklädda stenblock 1 
Sumpskog - 
 
Signalarter/naturvärdesarter 
ART ELEMENT FREKVENS S/N 
-    
-    
Antal funna vanligt förekommande arter: 10, se bilaga 5. 
 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde 
Hygget i sig behöver utvecklas under lång tid för att hysa naturvärden i lövskogsmiljö men 
statusen är ändå  hög p.g.a. den stora spärrgreniga eken som växer intill åkerkanten som kan 
utgöra mikrohabitat för  många olika arter. Fristående gamla jätteekar kan bli upp mot 1000 år 
gamla och är reliker från det äldre odlingslandskapet. Eken utgör ett helt ekosystem för sig, 
därför är detta landskapselement så viktigt att bevara. Signalarter knutna till gamla ekar 
eftersöktes men upptäcktes inte. 
 
Skötselåtgärder: Föryngring av gran och sly bör gallras bort. En ev. skyddszonzon bör 
skapas mellan eken och åkerns öppenhet mot bilvägen för att minska trädets utsatthet av 
föroreningar och avgaser. Annars hålls den fristående i öppet läge för solbelysning. 
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OMRÅDESBESKRIVNING   2.9 
 
Avd: 70b  Inventeringsdatum: 2011-10-27/28 
Areal: 4 ha  Läge: Sydväst mot Ekeberg 
 
Beskrivning: Lövskog på blötmark samt hassellund. 
Bäck rinner nedför branten genom området mot stigen och får sedan en västergående riktning, 
avgränsar område i norra delen. Här växer bla al, alm och björk på blöt mark. Stubbar och 
socklar finns, stillastående markvatten tittar fram, mycket mossigt. Blockigt, döda grenar och 
enstaka lågor i terrängen. Öppet mot röjd mark i väster och norr. Hassellund i blockrik 
nordvästvänd sluttning som fortsätter söderut i avd 69. Sydost om stig växer också hassel, 
men fuktigare omkring vattendrag. Tätare blandskog av al, björk, gran, ek och hassel. Här 
finns också gott om lågor, block och döda träd. I söder mot sluttning öppnas 
skogen upp mot den gamla hustomten. 
 
Trädslagsfördelning: 
10% gran, 60% lövträd, 20% ek, 10% övrig ädel. Ålder: 49 år. 
 
År Åtgärd: 
-  
 
Naturvårdselement: Frekvens: 
Lågor i olika nedbrytningsstadier 3 
Stående döda träd 2 
Gamla träd 2 
Mossbeklädda stenblock 3 
Sumpskog 2 
 
Signalarter/naturvärdesarter 
ART ELEMENT FREKVENS S/N 
Jaguarfläck                             Arthothelium ruanum Slätbark 1 N 
Skogshakmossa Rhytidiadelphus subpinnatus Mark 2 S 
Skriftlav  Graphis scripta Slätbark 3 N 
Skuggsprötmossa Eurhynchium striatum  Brant 2 S 
*Hasselticka                         Dichomitus campestris Hassel 1 S 
Antal funna vanligt förekommande arter: 22, se bilaga 5. 

 
Naturvärdesbedömning: Mycket högt naturvärde 
Nedanför förkastningsbranten samlas mycket vatten som rör sig i bäckar på flera håll i 
området. På sina håll sumpig lövskog med antydan till socklar. I markvegetaionen växer 
skogshakmossa R. subpinnatus som indikerar stabil hög markfuktighet. På trädstammar med 
slätbark, så som hassel och rönn, lever jaguarfläck A. ruanum men också skriftlav G. scripta i 
mängder. Hasselticka funnen på döda grenar av hassel sydost om stigen. I den skuggiga 
branten hittades skuggsprötmossan E. striatum som indikerar kontinuitet av slutenhet av 
skogsmiljöer i bergbranter. * Se bilaga 6. 
 
Skötselåtgärd: Fri utveckling. Undvik kantzons effekt mot den öppna gläntan i söder samt 
det avverkade området i norr som kan störa de hydrologiska förhållandena och göra livsmiljön 
för de skugglevande arterna sämre. Lämna en skyddszon för att skapa en skyddande skogsridå 
mot nordväst.  
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OMRÅDESBESKRIVNING   2.10 
 
Avd: 70c  Inventeringsdatum: 2011-10-25/2001-11-04 
Areal: 2 ha  Läge: Östra Ekeberg 
 
Beskrivning: Ädellövskog på blöt mark 
Området öster ut (avd 73) har avverkats och lämnat är ett öppet kalhygge med högstubbar. 
Väster ut har skogen också gallrats genom naturvårdshuggning. Men kvar ovanför sluttningen  
i det  nordöstra hörnet av reservatet växer en ädellövskog med klibbal på blöt mark i blockrik 
terräng. Spår efter skogsbrukmaskiner finns där markvattnet tittar fram. Annars är denna 
ståndort lämnad orörd med mycket lågor, omkullfallna träd och grenar i plockepinn över den 
mossbeklädda marken. Närmare landsvägen växer ask och häggsnår samt att några gamla 
grova lövträd bl.a. ek växer intill vägen.  
 
Trädslagsfördelning: 
10% gran, 60% lövträd, 20% ek, 10% övrig ädel. Ålder: 49 år. 
 
År Åtgärd: 
1999 Naturvårdshuggning 
2001 -''- 
2007 -''- 
2008 -''- 
 
Naturvårdselement: Frekvens: 
Lågor i olika nedbrytningsstadier 3 
Stående döda träd 2 
Gamla träd 2 
Mossbeklädda stenblock 2 
Sumpskog 2 
 
Signalarter/naturvärdesarter 
ART ELEMENT FREKVENS S/N 
Grov fjädermossa Neckera crispa Lodyta 1 S 
Jaguarfläck                             Arthothelium ruanum Slätbark 2 N 
Skogshakmossa Rhytidiadelphus subpinnatus Mark 2 S 
Skriftlav                                      Graphis scripta Slätbark 3 N 
Antal funna vanligt förekommande arter: 8, se bilaga 5. 
 
Naturvärdesbedömning: Mycket högt naturvärde 
Biotopens rikedom på naturvårdselement ger en rik variation på ekologiska nischer med 
omväxlande torr och blöt mark, stenblock med lodytor och skrymslen samt rotvältor och 
stubbar. På ett stenblocks lodyta växer grov fjädermossa N. crispa, i skydd av några 
kvarlämnade lutande trädstammar, vilken indikerar artrika biotoper som haft lång 
trädkontinuitet och med stabilt mikroklimat. På träd med slätbark t.ex. ask lever skriftlav G. 
scripta och jaguarfläck A. ruanum, ibland nästan heltäckande. I markvegetationen trivs den 
fuktälskande skogshakmossan R. subpinnatus. Många stenlevande mossor och lavar är 
mycket uttorkningskänsliga och är därför beroende av ett stabilt och fuktigt klimat.  
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Skötselåtgärder: Under de senaste årens naturvårdshuggning har skogen öppnats upp mycket 
på båda sidor av denna viktiga biotop. Vore det inte för skuggan från de överlutande döda 
trädstammarna skulle stenblocket som grov fjädermossa växer på vara helt solexponerad då 
miljön lämnats helt öppen åt både söder och öster. Skogen omkring bör få växa upp under fri 
utveckling för att skapa en omslutande effekt för att skydda sällsynta arter som grov 
fjädermossa eftersom arten ofta förekommer med ett flertal rödlistade arter. 
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OMRÅDESBESKRIVNING   2.11 
 
Avd: 71  Inventeringsdatum: 2011-10-21 
Areal: 1,9 ha  Läge: Nordvästra Ekeberg 
 
Beskrivning: Granskog 
I väster mot åkermark växer öppen lövskog i blandad ålder med unga träd och sly. Bäck 
avgränsar området mot tätare skog i öster. Många mossbeklädda block och stenar, stenmur 
mot åker. Asp, lönn, ek och hassel trivs. Antydan till socklar tyder på fuktiga 
markförhållanden. Längre söderut finns stora tallar blandat med lövträden i en öppen och 
ljusare miljö med stubbar och lågor. I sydvästra hörnet möts två dikesbäckar, här växer 
klibbal och björk. Trädstammar ligger i plockepinn över bäck. Rör man sig öster ut återfinns 
en igenväxt hassellund samt en öppen granskog med många rotvältor, högstubbar, lågor och 
döda träd i terrängen. Centralt beläget finns ett kärrliknande område som är otillgängligt på 
sina håll p.g.a. slybildning. 
 
Trädslagsfördelning: 
90% gran, 10% ek. Ålder: 123 år. 
 
År Åtgärd: 
-  
  
Naturvårdselement: Frekvens: 
Lågor i olika nedbrytningsstadier 3 
Stående döda träd 3 
Gamla träd 2 
Mossbeklädda stenblock 2 
Sumpskog 1 
 
Signalarter/naturvärdesarter 
ART ELEMENT FREKVENS S/N 
Skogshakmossa Rhytidiadelphus subpinnatus Mark  2 S 
Skriftlav  Graphis scripta Slät bark 2 N 
Antal funna vanligt förekommande arter: 15, se bilaga 5. 
 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde 
Området är variationsrikt på olika mikrobiotoper och substrat som skapar många olika 
livsmiljöer för både växter och djur. Vid kulturlämningarna intill åkern växer en öppen och 
ljus ädellövskog som övergår i en sluten barrskog med gamla stora granar och tallar. I 
markvegetationen intill bäcken växer skogshakmossa R. subpinnatus. På hassel och ask lever 
skriftlav G. scripta i stort sett hela det västra området, speciellt i blötmarksområdet. 
 
Skötselåtgärder: Granskogen lämnas till fri utveckling. Slyområdet i väster kan behövas 
hållas efter för att undvika igenväxning av lundmiljön i ädellövskogen.     
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OMRÅDESBESKRIVNING   2.12 
 
Avd: 72  Inventeringsdatum: 2011-10-20 
Areal: 2,9ha  Läge: Nordvästra hörnet, Ekeberg 
 
Beskrivning: Ädel- och lövskog 
Blandskog i utkanten av reservatet, dammpåverkat av vägen. Dike norr om och väster om 
området. Olikåldrig skog med gamla träd av björk, gran och tall. Mycket sly och unga träd, 
även mycket döda träd och torrakor. En del rotvältor och död ved. Blötare mark och mer 
oframkomligt längre söderut mot avd 71.  
 
Trädslagsfördelning: 
10% tall, 20% gran, 30% lövträd, 20% ek, 20% övrig ädel.  
Ålder: 113 år. 
 
År Åtgärd: 
-  
  
Naturvårdselement: Frekvens: 
Lågor i olika nedbrytningsstadier 2 
Stående döda träd 3 
Gamla träd 2 
Mossbeklädda stenblock 0 
Sumpskog - 
 
Signalarter/naturvärdesarter 
ART ELEMENT FREKVENS S/N 
Skriftlav  Graphis scripta Slätbark  1 N 
-    
Antal funna vanligt förekommande arter: 16, se bilaga 5. 
 
Naturvärdesbedömning: Naturvärde 
Skogen som växer här är olikåldrig och det finns en del äldre stora träd speciellt gran. 
Närheten till vägen gör inte skogsmiljön idealisk för att hysa några föroreningskänsliga arter 
men är ändå nödvändig som en skyddande skyddszon för utvecklandet av 
lövskogslandskapets framtida möjligheter till just det. Skriftlav G. scripta som växer på 
slätbark börjar förekomma länge söderut i området och ökar i takt med avståndet från vägen. 
 
Skötselåtgärder: Fri utveckling.  
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OMRÅDESBESKRIVNING   2.13 
 
Avd: 85  Inventeringsdatum: 2011-11-04 
Areal: 4,0 hektar Läge: Norra Blänkan 
  
Beskrivning: Blandskog i sluttning 
 
Blandskog av björk, ek, hassel och gran. Svagt sluttande brant med ojämn terräng.. En del 
mellanstora block, mossigt på marken, stenar och på trädbaser. En del stående döda träd och 
enstaka lågor. Centralt i området är skogen mer dominerande av planterad gran samt längst 
västerut gallrat hygge.  
 
Trädslagsfördelning: 
30% gran, 60% lövträd, 10% ek. Ålder: 43 år. 
 
År Åtgärd: 
2005 Gallring 
 
Naturvårdselement: Frekvens: 
Lågor i olika nedbrytningsstadier 2 
Stående döda träd 2 
Gamla träd 0 
Mossbeklädda stenblock 1 
Sumpskog - 
 
Signalarter/naturvärdesarter 
ART ELEMENT FREKVENS S/N 
-    
-    
Antal funna vanligt förekommande arter: 3, se bilaga 5. 
 
Naturvärdesbedömning: Naturvärde 
Den östra delen av området, ovan sluttning, består av sluten blandskog med mycket mossa 
och ojämn terräng. En stig löper ned för sluttningen och skapar möjlighet till rekreation i 
skogen. Skogen kan komma att hysa höga naturvärden i framtiden. Förekomst av 
trubbfjädermossa Homalia trichomanoides har hittats på stenblock i anslutning till området i 
avd 97, så det finns möjlighet att den kan återfinnas även här på sten i branten. 
 
Skötselåtgärd: Underhåll av stig för att underlätta vandring genom området. Ev. skapa 
anslutande vandringsstråk till avd 97 och 68 i söder om det inte redan finns. 
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OMRÅDESBESKRIVNING   2.14 
 
Avd: 97  Inventeringsdatum: 2011-11-03 
Areal: 3,5 ha  Läge: Norra Blänkan 
 
Beskrivning: Rasbrant med sluten lövskog 
Västra delen är ett nyligen avverkat område, som är öppet och ljust med viss föryngring. 
Kvarlämnat är några enstaka stora träd av ek, björk och tall. Markskikt av gräs och blåbärsris 
bland stubbar och några få högstubbar. Österut växer tätare skog av gran och björk. Uppåt 
sluttningen mot vägen är skogen tät med inslag av ek och hassel. Mycket mossa på stenblock 
och trädbaser. En del lågor, rotvältor och döda träd. 
 
Trädslagsfördelning: 
20% gran, 60% lövträd, 20% ek. Ålder: 63 år. 
 
 
År Åtgärd: 
2005 Gallring  
  
Naturvårdselement: Frekvens: 
Lågor i olika nedbrytningsstadier 2 
Stående döda träd 2 
Gamla träd 0 
Mossbeklädda stenblock 2 
Sumpskog - 
 
Signalarter/naturvärdesarter 
ART ELEMENT FREKVENS S/N 
Skriftlav  Graphis scripta Slätbark 1 N 
Trubbfjädermossa                  Homalia trichomanoides Sten 2 S 
*Hasselticka                         Dichomitus campestris Hassel 1 S 
Antal funna vanligt förekommande arter: 4, se bilaga 5. 
 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde 
I det nyligen gallrade öppna området syntes Spillkråka Dryocopus martius, som tidigare var 
rödlistad men som nu är livskraftig,  flyga mellan träden.  Spillkråkan är en viktig 
naturvärdesart då många andra djur och insekter är beroende av de hål som blir efter deras 
födosök samt att de kräver gamla stora träd till boträd vilket kräver skog med lång kontinuitet 
vilket gynnar den biologiska mångfalden. I den kvarvarande skogen i branten, i närheten av 
kulturlämningarna, lever skriftlav G. scripta på bl.a. hassel. På flertalet block vid vägen 
hittades trubbfjädermossa H. trichomanoides växa bland annan mossvegetaion, främst på 
lodytor. Längst norrut hittades även hasselticka D. campestris på hassel i anslutning till ett 
stenblock med trubbfjädermossa. Detta indikerar på skuggig miljö i äldre skog med höga 
naturvärden, speciellt eftersom trubbfjädermossan förekom med sporkapslar. 
Tyvärr återfanns inte några förekomster av varken platt fjädermossa Neckera complanata eller 
krusig hättemossa Ulota crispa som hittades i området vid 1995 års inventering. * Se bilaga 6. 
 
Skötselåtgärder: Fri utveckling.  
 



 20 Bilaga 4 -Områdesbeskrivningar 

OMRÅDESBESKRIVNING   2.15 
 
Avd: 99  Inventeringsdatum: 2011-11-07 
Areal: 1,7 ha  Läge: Norra Fallet 
 
Beskrivning: Hällmarkstallskog 
Storvuxen öppen tallskog med inslag av gran och björk. En del stora block ligger i terrängen 
bland blåbärsris. Mer sluten skog i norr av blandad björk och tallskog. En del ungträd 
förekommer. Få högstubbar, enstaka lågor och döda träd finns. Söder om stigen som löper 
genom området växer tätare olikåldrig tallskog. På ett bergskrön finns en rastplats med 
grillplats och utsikt över Hjälmaren och Örebro.  
 
 
Trädslagsfördelning: 
90% tall, 10% gran. Ålder: 155 år. 
 
År Åtgärd: 
2003 Gallring 
2007 -''- 
 
Naturvårdselement: Frekvens: 
Lågor i olika nedbrytningsstadier 1 
Stående döda träd 1 
Gamla träd 3 
Mossbeklädda stenblock 1 
Sumpskog - 
 
Signalarter/naturvärdesarter 
ART ELEMENT FREKVENS S/N 
-    
-    
Antal funna vanligt förekommande arter: 7, se bilaga 5. 
 
Naturvärdesbedömning: Naturvärde 
De stora gamla tallarna visar på att skogen stått orörd under en lång tid och är i ett senare 
successions stadie. De stora träden gynnar många insekter och fågelarter som boträd. I 
området går flera små stigar vilket gör området lättillgängligt för blåbärsplockning och 
närheten till rastplats inbjuder till rekreation och ökar naturupplevelsen för besökare.  
 
Skötselåtgärd: Föryngring av gran och sly gallras bort vid behov eller ringbarkas. Små 
markbränder kan öka vegetationstillväxt. Fri tillväxt för de stora tallarna för att skapa s.k. 
evighetsträd.  
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OMRÅDESBESKRIVNING   2.16 
 
Avd: 101  Inventeringsdatum: 2011-11-07 
Areal: 0,6 ha  Läge: Nordväst om Fallet 
 
Beskrivning: Lövskog med sumpmark 
 
Strax öster om förkastningsbranten, söder om stigen, växer klibbal och andra lövträd på blöt 
mark där markvatten kommer i dagen. Terrängen börjar redan här bli mycket blockrik och 
mossig. En del äldre ekar finns och hasselsnår. Norr om stigen växer bl.a. hassel och en del 
stora granar i sluttningen. I terrängen finns många lågor och plockepinn av grenar och 
stammar av omkullfallna träd, torrakor och mossiga stubbar. 
 
Trädslagsfördelning: 
10% tall, 20% gran, 60% lövträd, 10% ek. Ålder: 50 år. 
 
År Åtgärd: 
2003 Röjning 
  
 
Naturvårdselement: Frekvens: 
Lågor i olika nedbrytningsstadier 2 
Stående döda träd 2 
Gamla träd 1 
Mossbeklädda stenblock 3 
Sumpskog 1 
 
Signalarter/naturvärdesarter 
ART ELEMENT FREKVENS S/N 
Skriftlav  Graphis scripta Slätbark 2 N 
-    
Antal funna vanligt förekommande arter: 13, se bilaga 5. 
 
Naturvärdesbedömning: Naturvärde 

Den blockrika terrängen och den blöta lövskogsmiljön erbjuder många variationer av 
mikrohabitat för både lavar och mossor men också för insekter och andra växter. På hassel 
och ask lever skriftlav G. scripta som tyder på att här finns naturvärden. Förekommer närmare 
branten och ökar där i omfattning. Många fällda trädstammar finns kvarlämnat efter röjning 
och lågor i olika nedbrytningsstadier. 

Skötselåtgärder: Fri utveckling för lövskog och hasselbestånd för att skapa lundmiljöer. 
Gallras på sly och föryngring av gran kontinuerligt. 
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4. Karta 
Karta över delområden inom naturreservatet Blänkabacken samt sammanslagna förekomster 
av signalarter och naturvärdesarter.  


