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Sammandrag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett skogsområde med bäckravin i Fingerboda, Nora kommun, undersöktes för att ta reda på 
vilka naturvärden som finns och om området behöver något formellt skydd. Inventeringar 
som utfördes i området var en kärlväxtinventering, bottenfaunainventering i Dalbobäcken 
samt en översiktlig naturvärdesbedömning.  

Inventeringarna visar att Dalbobäcksravinen är en biotop som har mycket höga naturvärlden 
och som är mycket känslig för påverkan. Detta innebär att i ett fullgott skydd för biotopen 
bör all form av ingrepp i ravinen undvikas och att skyddszoner runt denna ska finnas. Skog på 
båda sidor av ravinen bör således också skyddas från avverkning.  

Enligt den nationella skogsstrategin ska sådan här typ av skogsmark skyddas genom att 
naturreservat bildas (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2005). I det här fallet kan det även 
bli aktuellt att inkludera den närliggande nyckelbiotopen i Borsthällarna (bilaga 1) i 
reservatet. 
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1. Inledning 
 
 

1.1. Syfte 

 
I Nora kommun har Nora Biologiska förening tidigare uppmärksammat ett område i norra 
Fingerboda (i de privat ägda fastigheterna 2:1 och 7:1) och framhållit att det har stora 
rekreativa och estetiska värden och dessutom ett högt naturvärde. Vid Skogsvårdsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventering har en del av den undersökta Dalbobäcksravinen klassats som en 
nyckelbiotop. (Bilaga 1.) 

Ett närliggande område, Borsthällarna, i Fingerboda 7:1, har även det klassats av 
skogsvårdsstyrelsen som nyckelbiotop. (Bilaga 1.) 

Nora kommun vill på grund av detta veta om området behöver skydd av något slag och det 
är därför angeläget att undersöka vilka naturvärden som finns där. 

Syftet är att denna rapport ska kunna användas som en del av ett underlag för ett beslut om 
huruvida området bör skyddas. I arbetet ingår en översiktlig naturvärdesbedömning, 
beskrivning av vilka naturvärden som finns, samt en inventering av kärlväxter i området och 
bottenfauna i Dalbobäcken. 

 

1.2. Disposition 

 
Rapporten är uppdelad i fyra huvuddelar; introduktion, metoder, resultat och diskussion, i 
vilka de tre undersökningarna, kärlväxtinventering, vatten- och bottenfaunaundersökning 
samt översiktlig naturvärdesbedömning, presenteras tillsammans. Kartor samt 
artförteckning över de funna kärlväxtarterna finns i bifogade bilagor. 

 

1.3. Skydd av skogsmark 

 
De naturliga funktionerna och processerna i skogarnas ekosystem bör bevaras och våra 
inhemska arter ska kunna finnas kvar i livsdugliga bestånd. För att detta ska kunna uppnås 
har Sveriges riksdag antagit ett miljökvalitetsmål, Levande skogar. Det långsiktiga målet 
(inom en generation) är att skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Skogsmark kan dessutom behöva skyddas 
p.g.a. kulturmiljövärden och områden som har stor betydelse för rekreation och friluftsliv. 
(Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2005) 
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1.3.1. Nyckelbiotoper och värdekärnor 

 
En del av arbetet för att uppnå målet för bevarande av den biologiska mångfalden är 
inventeringen av nyckelbiotoper som startade 1990. Nyckelbiotoper är skogsområden med 
mycket höga naturvärden där det finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter d.v.s. arter 
som finns med på ArtDatabankens röda lista. Rödlistan tar upp vilka arter som riskerar att 
försvinna från Sverige och varför arterna är hotade. (SLU, ArtDatabanken 2010) 

Nyckelbiotoper är skogsområden med särskilda naturtyper som har stor betydelse för 
missgynnade och hotade djur och växter och där man också kan finna eller förväntas finna 
hotade och rödlistade arter. Nyckelbiotoper har dessutom ofta stora upplevelsevärden för 
rekreation och friluftsliv. Det är skogsstyrelsen som utför inventeringen i småskogsbrukets 
områden, medan de större skogsbolagen inventerar sina marker själva. 

Avsikten med nyckelbiotopsinventeringen är att hitta biologiskt värdefulla miljöer och 
värdekärnor, för att i framtiden kunna ge dessa områden ett lämpligt skydd och rätt skötsel. 
(Skogsstyrelsen 2013a.) En värdekärna är ett sammanhängande skogsområde som bedöms 
ha stor betydelse för bevarandet av växt- och djurarter. Dessa naturtyper ska prioriteras. 
Nyckelbiotoper är exempel på värdekärnor. (Naturvårdsverket 2013a) 

Nyckelbiotoper har inget rättsligt skydd men markägaren är skyldig att rådgöra med 
skogsstyrelsen om planerade åtgärder som förändrar nyckelbiotopens naturmiljö. 
Traditionellt skogbruk bör undvikas i de flesta nyckelbiotoper eftersom detta försämrar eller 
rent av förstör biotopens naturvärden. (Skogsstyrelsen 2007a) 

I Sverige är totalt 6-7 procent av skogsmarken skyddad, och mindre än 2 procent av 
skogsmarken är skyddad nedanför fjällen (2010). Statistik om skyddad skog från 2010 visar 
att mindre än 2 procent av skogsmarken nedanför fjällen är skyddad. (Naturvårdsverket 
2013b) 

 

1.3.2. Formellt skydd 

Varje länsstyrelse har fått i uppdrag att tillsammans med Skogsstyrelsen upprätta en strategi 
för det formella skyddet av skog. Med formellt skydd menas ett långsiktigt skydd i form av 

naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal. 

Områden som ges ett formellt skydd ska enligt den nationella skogsstrategin huvudsakligen 
bestå av värdekärnor. I naturreservatsområden kan även skyddszoner kring värdekärnorna 
och utvecklingsmark inkluderas. (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2005). 
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Naturreservat 

Sedan år 1964 när naturvårdslagen uppkom och olika former av naturskydd infördes i 
Sverige är naturreservatet den vanligaste formen av skydd. Naturreservat bildas i syfte att 
bevara biologisk mångfald samt vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla 
naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda arter. Reservat kan även bildas för att tillgodose 
behov av områden för friluftslivet. Allt från små lokaler till större fjällområden kan skyddas 
genom naturreservat. Vilka områden som ska bilda reservat bestäms av länsstyrelsen eller 
kommunen med stöd av miljöbalken (Skogsstyrelsen 2013b). 

Naturreservaten kan ägas av staten, kommuner, skogsbolag eller enskilda personer. Det 
vanliga är att marken oftast köps av staten när naturreservat bildas. Naturreservaten ska ha 
en skötselplan, ett program för skötsel, dokumentation och uppföljning av tillståndet i 
området. Föreskrifter utformas för varje enskilt reservat, d.v.s. regler i området som gäller 
både för markägare och för allmänhet. Föreskrifterna anges i beslutsdokument och på 
informationstavlor vid reservatet (Naturvårdsverket 2010). 

 

Biotopskyddsområden 

Biotopskyddsområden är oftast ”små mark- eller vattenområden som på grund av sina sär-
skilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som annars är 
särskilt skyddsvärda” (MB 7 kap 11 §). I biotopskyddsområdena får det inte bedrivas verk-
samhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Exempel på detta är bl.a. avverk-
ning, grävning eller vägbyggen. Rätten att färdas och vistas kan också regleras i områdena. 
Äganderätten till marken eller jakträtten påverkas inte av beslutet. Men markägaren avstår 
från möjligheten att bedriva skogsbruk inom området och får ersättning detta. Biotop-
skyddsområden kan inrättas för mindre områden oftast 2-10 hektar, som håller mycket höga 
naturvärden, till exempel nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen och enskilda kommuner kan bilda 
biotopskyddsområden på skogsmark (Skogsstyrelsen 2013c). 

 

Naturvårdsavtal 

Naturvårdsavtalet tecknas mellan Skogsstyrelsen, länsstyrelse eller kommun och markägare. 
Syftet med avtalet är att bevara och utveckla områden med höga naturvärden. Markägaren 
förbinder sig att bruka eller sköta marken enligt avtalet. Syftet är att bevara, utveckla eller 
skapa områden med höga naturvärden. Ibland har områdena också betydelse för rekreation 
och friluftsliv. Äganderätten till marken eller jakträtten påverkas inte. 

Naturvårdsavtal är normalt 50-åriga. Markägaren får viss ekonomisk ersättning för de 
begränsningar i brukandet som avtalet medför. 

Naturvårdsavtal passar bra för områden som redan har höga naturvärden eller för områden 
som inom en nära framtid har förutsättningar för att utveckla höga naturvärden, bl.a. genom 
inslag av naturvårdande skötsel. Områdena har vanligtvis en storlek på mellan 3 till 20 
hektar, men det förekommer områden på mer än 100 hektar (Skogsstyrelsen 2013d). 
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1.4. Dalbobäcksravinen 

 

Landformer-berggrund 

Områdets berggrund är porfyrisk granit (SGU: s berggrundskarta). Jordarterna består av 
sandig-moig morän i norra delen, och av grovmo i södra delen (SGU: s jordartskarta). 

 
Ulf Malmgren beskriver i sin bok Västmanlands Flora raviner av den här typen som är 
botaniskt intressanta. ”Det är raviner av mo-mjäla som har uppkommit av strömmar, främst 
under den tidiga postglaciala tidsperioden. Dessa strömmar har idag sinat för länge sedan. 
Ravinerna är vanligen V- eller trapetsformade och upp till tio meter djupa. De leder vanligen 
fram till en å eller en sjö och är ofta förgrenade i de övre delarna. Grenarna är idag helt 
torra, men små bäckar rinner för det mesta på bottnen av huvudravinerna. Eftersom att 
ravinsidorna är så branta är de inte lämpliga som betesmark. De har därför ofta naturliga 
växtsamhällen.  Där vatten sipprar ut i ravinsidorna bildas floristiska oaser som klart utskiljer 
sig från omgivningen. Att ravinerna inte blir ännu djupare än vad de är idag beror på att 
erosionen har nått ett underliggande moränleror eller blockansamling på ravinbottnarna.” 

(Malmgren 1982) 

 

 

Dalbobäcksravinen. ©Sanna Silfverberg 
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1.5. Kärlväxter  

 
För att ta reda på eventuella naturvärden, signalarter och hotade arter gjordes en 
kärlväxtinventering. 

Signalarter 
Listor över signalarter sammanställs av Skogsstyrelsen. Med signalarter menas en typ av 
indikatorarter som är användbara för att upptäcka och urskilja skogar med höga 
naturvärden. För att en art ska benämnas signalart bör den mer eller mindre uppfylla vissa 
krav: Signalarter är arter som är starkt knutna till biotoper med höga naturvärden, och 
förekommer sällan i områden med lågt naturvärde. Signalarter ska vara lätta att upptäcka 
och identifiera i fält, och inte kunna förväxlas med andra arter. De ska vara så pass vanliga så 
att de ofta finns där naturvärdet är högt (Skogsstyrelsen 2013e).  

ArtDatabankens röda lista 

Rödlistan tar upp vilka arter som riskerar att försvinna från Sverige och varför arterna är 
hotade. (SLU ArtDatabanken 2013. Rödlistan. Länk: www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-
projekt/artdatabanken/rodlistan. 2013-01-18) 

 

1.6. Bottenfauna 

 
Syftet med undersökningen var att ta reda på vattnets tillstånd i Dalbobäcken. 
Vattenkemiska undersökningar gjordes och en undersökning av bottenfaunan. Bottenfaunan 
i vattendragen utgör en stor del av den biologiska mångfalden. Den är födokälla för 
eventuellt förekommande fisk och är även betydelsefull vid nedbrytning av organiskt 
material. Olika arter i bottenfaunan är olika känsliga för föroreningar, försurningar eller låga 
syrehalter. Bottenfaunans aktuella sammansättning beror på hur vattenmiljön har varit 
under en längre period. Tillgång till syre, ljus, föda, vattnets rörelse, temperatur och 
predation påverkar antalet arter och abundansen. Lågt pH minskar både artantal och 
abundans. (Horne & Goldman 1994) 

 
1.7. Naturvärden 

 
Utöver ovanstående inventeringar gjordes även en översiktlig naturvärdesbedömning av 
skogsområdet, enligt en metod som utvecklats av Skogsbiologerna AB. Denna 
bedömningsmetod valdes eftersom den, till skillnad från många andra metoder för 
naturvärdesbedömningar inte är inriktad på arter och därför inte kräver expertis. 
Skogsbiologernas metod för naturvärdesbedömning av skogsmark är subjektiv men kan ge 
en fingervisning om skogens naturvärden och förutsättning för biologisk mångfald.  
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2. Material och metoder 
 

2.1. Inventering av kärlväxter 

 

Till artbestämningen användes handluppar med 10 respektive 4 gångers förstoring. Vid 
inventeringen av kärlväxter noterades var de olika arterna växer, d.v.s. vägkanter, skog norr 
om bäcken, bäcken, bäckravin samt skog söder om bäcken. Jag noterade även hur vanligt 
förekommande arten är och uppskattade hur växtplatsen ser ut med avseende på 
ljusförhållanden, d.v.s. om platsen är öppen och ljus eller är omgärdad av skuggande arter. 

Artbestämningen skedde med hjälp av bestämningsnyckel (Krok & Almquist, Svensk flora, 
2001) samt beskrivande text och detaljerade bilder i boken Den Nordiska Floran (Mossberg 
et al 1992). 

När en art påträffades i flera miljöer eller i flera delar av området noterades om den är 
mycket vanligt, vanligt eller mindre vanligt förekommande. Då en art påträffades i endast en 
speciell miljö eller en enda del av området noterades om arten förekommer i riklig mängd, 
mindre mängd eller om endast ett fåtal eller enstaka exemplar påträffades. 

Vidare kontrollerades om arterna är signalarter eller finns på ArtDatabankens lista över 
hotade arter. 

 

2.2. Vattenkemiska undersökningar och bottenfaunainventering 

 

2.2.1. Vattenkemiska undersökningar  

För att mäta pH, konduktivitet och alkalinitet togs fyra vattenprov på åtskilda ställen längs 
den undersökta sträckan. Ju högre alkanitet ett vatten har, desto större förmåga har vattnet 
att neutralisera tillskott av vätejoner och på det viset motstå att pH-värdet sjunker. 

Med en pH-meter uppmättes pH-värde. Konduktivitet är ett mått på mängden lösta joner i 
vattnet som ökar om vattendraget rinner genom lättvittrade berg och marker. 
Konduktiviteten ökar också vid försurning och i näringsrika vatten. Proverna togs en mulen 
förmiddag, 2002-09-26, och fördes direkt till Uppsala för analys. Konduktivitet mättes vid 25 
°C med hjälp av en mätcell bestående av två mot varandra stående platina-plattor. 
Alkaliniteten bestämdes genom titrering med saltsyra. 

 

2.2.2. Insamling av bottenfauna 

Insamlingen av bottenfauna skedde på förmiddagar 2002-09-06-2002-09-22. Totalt togs 18 
prov på platser som är representativa för bäcken, d.v.s. med olika mängder organiskt 
material i substratet, samt där vattnet är mindre respektive mer strömmande. Proverna 
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samlades in med cirka 100 meters avstånd från varandra. Provtagningen utfördes på 
följande vis: En surberhåv med sparkytan 30×30 cm sänktes ned till botten i mitten av 
bäckfåran. Bottensediment sparkades försiktigt upp och fördes in i håven med hjälp av det 
strömmande vattnet. Håvens innehåll fördes över till ett såll med maskstorlek 0,5 mm. 
Bottendjuren konserverades i 70 % etanol, sorterades och bestämdes under stereolupp till 
art eller taxonomisk grupp. Djuren vägdes efter att ha legat på filterpapper. 

 

2.2.3. Beräkning av index  

Bottenfaunans sammansättning användes för att göra en utvärdering av tillståndet i 
Dalbobäcken. Vid bedömningen har följande index använts: ASPT-index (Average Score Per 
Taxon), EK (den ekologiska kvalitetskvoten) (Naturvårdsverket 2007), samt Försurningsindex, 
FSI (Naturvårdsverket 1999). 
 
 

ASPT (Average Score Per Taxon) och EK (Ekologiska Kvalitetskvoten) 

ASPT är ett index där olika familjer av bottenfaunaorganismer får poäng efter hur känsliga de 
är för påverkan från eutrofiering, förorening med syretärande ämnen och habitatförstö-
rande påverkan som rätning/rensning (inklusive grumling) (Naturvårdsverket 2007a). Indexet 
beräknas genom att bottendjuren bestäms till familjenivå (till klass för Oligochaeta), varje 
familj ges poäng som grundar sig på dess föroreningstolerans. Känsliga familjer får högre 
poäng medan tåliga får lägre. Poängtalen summeras och poängsumman divideras med det 
totala antalet ingående familjer. 
 
Den ekologiska kvalitetskvoten (EK) beräknas sedan enligt följande: 
EK = beräknat ASPT/referensvärde. För att få fram ett EK-värde divideras ASPT värdet i sin 
tur med ett referensvärde som är beroende av i vilken region av Sverige vattendraget finns. 
För statusklassificering av bottenfauna delas Sveriges vattendrag in i tre typer, baserade på 
Illies ekoregioner: Centralslätten, Fennoskandiska skölden, och det Boreala 
Höglandet. Dalbobäcken ligger i regionen som kallas Fennoskandiska skölden och referens-
värdet för denna region är 6,53 (Naturvårdsverket 2007b). 
 

Försurningsindex, FSI 

Henricsson och Medins Försurningsindex grundar sig på förekomsten av arter med olika hög 
pH-tolerans. Ett högt index påvisar riklig förekomst av försurningskänsliga arter. En 
fullständig beräkning av ett försurningsindex kräver identifiering av djuren till art. Utifrån 
identifierade taxa gjordes därför en preliminär beräkning, där naturvårdsverkets anvisningar 
följdes. (Naturvårdsverket 1999)  

Indexet har 8 kriterier som vardera ger 1 - 3 poäng. Kriterierna i 
försurningsindexet är: 

1. Försurningskänsligaste arten bland dag-, bäck- och nattsländor. Kan ge max 3 poäng 
beroende på vilket pH arten tål. (Tabell 2.1) 
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Tabell 2.1. Poäng vid kritiska pH-
intervall 

Poäng Kritiskt pH-intervall 
3 >5,4 
2 5,4–5,0 
1 4,9–4,5 

 
2. Förekomst av iglar ger 1 poäng 
3. Förekomst av skalbaggefamiljen Elmididae ger 1 poäng 
4. Förekomst av snäckor ger 1 poäng 
5. Förekomst av musslor ger 1 poäng 
6. Kvoten mellan antalet individer av dagsländesläktet Baetis och antalet 
bäcksländeindivider, Baetis/Plecoptera index > 1,0 ger 2 p; 1,0–0,75 ger 1 p och 
<0,75 ger ingen poäng. 
7. Antal taxa. Över 25 taxa ger 1 poäng och mer än 40 taxa ger 2 poäng. 
8. Förekomst av märlkräftan Gammarus sp ger 3 poäng. 

 

2.3. Skogsbiologernas metod för naturvärdesbedömning av skogsmark 

 
För att få en uppfattning om vilka naturvärden som finns och en uppskattning av 
förutsättningarna för biologisk mångfald i området följdes en metod för 
naturvärdesbedömning av skogsmark som Skogsbiologerna AB har utvecklat. 

I bedömningen går man igenom området och med hjälp av ett protokoll fastställs 
omfattningen av egenskaper, s.k. nyckelelement, som är viktiga för kärlväxter, mossor, lavar, 
svampar och djur, t.ex. topografi, avdöende, kulturpåverkan m.m. Dessa egenskaper ger en 
poängsumma, som är ett grovt mått på förutsättningarna en biologisk mångfald. 

Denna metod är subjektiv och ska inte ses som en absolut värdemätare. Metoden är dock 
ett bra redskap när man vill göra en översiktlig bedömning, föreslå skötselåtgärder, och då 
man vill jämföra olika områden, förutsatt att dessa undersöks av samma person. 

Bedömningsprotokollet finns i olika utformningar för olika delar av landet. Den hemiboreala 
varianten, som användes här, är till för att användas för områden i Sverige från 
sydvästgränsen för granens naturliga utbredning upp till den så kallade biologiska 
Norrlandsgränsen. 

I bedömningen jämförs skogsmarken med sitt motsvarande naturskogsstadie. Olika 
egenskaper har olika stor betydelse för mångfalden beroende på typen av skogsmark. Därför 
finns det i protokollet flera biotopgrupper. För varje biotopgrupp finns 50 frågor att svara på. 

Det motsvarande naturskogsstadiet som hela det undersökta området tillhör och ska 
jämföras med är biotopgruppen ”sällan eller småskaligt störda skogsmiljöer”, d.v.s. skog som 
sällan eller i liten omfattning stördes i sitt naturliga tillstånd. Oftast gäller det skogsmark som 
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undgick större störningar p.g.a. terräng eller fuktighetsskäl. Hit hör ofta granskog som har ett 
visst inslag av löv i fuktiga eller blöta miljöer samt en stor mängd död ved. Granskog som har 
höga naturvärden kan se väldigt olika ut. Det kan vara senvuxna glesa skogar på sumpig mark 
eller produktiva örtrika skogar. (Drakenberg & Linde 2001) 

Skogsområden med höga naturvärden kan nå 13-15 poäng och över. Detta är en grov 
tumregel. Ytterst få områden får mer än 30 poäng. Områden som har under fem poäng är 
mycket vanliga och har små naturvärden. 

Indelning av området i den översiktliga naturvärdesbedömningen 

Området delades in rakt av (med hjälp av karta och kompass) i fem delområden om cirka tio 
hektar vardera. Delområde 1-4 angränsande till varandra, i fastighet Fingerboda 2:1 på norra 
sidan bäckravinen, och delområde 5 i fastighet Fingerboda 7:1 på södra sidan bäckravinen 
(kartor, se bilaga 1). Indelningen gjordes eftersom metoden lämpar sig bäst för objekt upp 
till tio hektar. Ett protokoll användes för varje delområde. I ett delområde, nr. 4, är cirka tre 
hektar av marken avverkad. Dessa avverkade hektar uteslöts i bedömningen eftersom det är 
själva skogsmarken som i detta fall ska bedömas. 

 

 

3. Resultat 
 

3.1. Kärlväxtinventering 

 
Skogen norr om Dalbobäcken (del av fastighet 2:1)  
Totalt påträffades 78 arter, varav fyra är signalarter och en rödlistad.  
 
Signalarter:  
Calla palustris, missne 
Dactylorhiza maculata ssp. maculata, jungfru Marie nycklar 
Goodyera repens, knärot  
Paris quadrifolia, ormbär 
 
Rödlistade arter:   

Goodyera repens, knärot (NT nära hotad) 
 
Skogen söder om Dalbobäcken (del av fastighet 7:1) 
Totalt påträffades 60 arter, varav tre signalarter och två rödlistade. 
 
Signalarter:  
Calla palustris, missne 
Dactylorhiza maculata ssp. maculata, jungfru Marie nycklar 
Goodyera repens, knärot 
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Rödlistade arter: 
Fraxinus excelsior, ask (VU - sårbar) 
Goodyera repens, knärot (NT nära hotad)  
 
Bäckravinen 
Totalt påträffades 79 arter, varav fem signalarter 
 
Signalarter: 
Calla palustris missne 
Cardamine amara, bäckbräsma 
Carex loliacea, repestarr 
Chrysosplenium alternifolium, gullpudra 
Dactylorhiza maculata ssp. maculata, jungfru Marie nycklar 
 
Dalbobäcken  
Totalt påträffades två arter, inga signalarter. 
 
Vägkanter 
Totalt påträffades 79 arter, inga signalarter.  
 

I hela det undersökta området påträffades åtta signalarter och två rödlistade arter. (Tabell 
3.1. Signalarter och rödlistade arter) 

Tabell 3.1. Signalarter och rödlistade arter i alla delar av det inventerade området 

Latinskt namn Svenskt namn signalart/rödlistad  

 Calla palustris missne signalart 

Cardamine amara bäckbräsma signalart 

Carex loliacea repestarr signalart 

Chrysosplenium alterni-
folium 

gullpudra signalart 

Dactylorhiza maculata ssp. 
maculata 

jungfru Marie 
nycklar 

signalart 

Fraxinus excelsior  ask rödlistad (VU sårbar) 

Goodyera repens knärot 
signalart + rödlistad 
(NT nära hotad) 

Matteuccia struthiopteris strutbräken signalart 

Paris quadrifolia ormbär signalart 
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3.2. Vatten- och bottenfaunaundersökningarna i Dalbobäcken  

 

3.2.1. Vattenkemiska undersökningar 

Vattenproverna visade att pH i bäcken var 7,2. Konduktiviteten uppmättes till 8,1 mS/m och 
alkaliniteten bestämdes till 0,56 mekv/l. 

Tabell 3.1. Resultat av vattenprov i Dalbobäcken där alkaliniteten 
bestämdes till 0,56 mekv/l. 

Provnummer pH 
Konduktivitet Alkalinitet 

(mS/m) (mekv/l) 

1 7.1 7.8 0.60 

2 7.1 7.5 0.52 

3 7.2 8.2 0.52 

4 7.3 8.9 0.61 

Medelvärde 7.2 8.1 0.56 

 

3.2.2. Bottenfauna 

Totalt identifierades 28 taxa i Dalbobäcken (tabell 3.2). Bottenfaunan dominerades av fjä-
dermyggor (Chironomidae) och vattengråsuggor (Asellidae) som var vanligare nedströms där 
bäcken är bredare och ravinen omgärdas av åkermark i stället för skog. Märlkräftorna 
(Gammaridae) var också större här. Mer sällsynta var hoppstjärtar (Collembola) och troll-
sländor (Odonata).  
 
De flesta plecopteraarter (bäcksländor) samt många Ephemeropteraarter (dagsländor) är 
känsliga för förorening och är därför viktiga vid föroreningsbedömning (Dall et al 1990). Indi-
vider av ordningen Plecoptera fanns i 83 % av provpunkterna. Ephemeroptera fanns i 72 % 
av provpunkterna.  
 
Många larver av ordningen Trichoptera är viktiga i föroreningsbedömningar eftersom de är 
krävande vad gäller syrehalt, strömhastighet och substrat (Dall et al 1990). Trichopteralarver 
fanns i 67 % av provpunkterna.  
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Tabell 3.2. Bottenfauna i Dalbobäcken. Taxonomi enligt Dyntaxa - Svensk taxonomisk databas, SLU  

 
Taxonomisk grupp provnummer S:a Vikt 

(klass/ordning, familj, släkte, art) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 antal mg 

Coleoptera (skalbaggar)                                         

Dytiscidae   6   1 1 6   2 7   3 1             27 24,4 

Diptera (tvåvingar)                                         

Chironomidae, Tanypodinae 19 8 19 6 34 4 1 21 4 1 3 8 2 18 11 8 7 5 179 153 

Chironomidae, Chironomini 1 25     3 63 1   2 3 1 2         3 1 105 6,9 

Chironomidae, Tanytarsini   6                       10       9 25 9,3 

Chironomidae, Prodiamesa sp. 1         9 1     1       1       5 18 39,2 

Culicidae, Culiseta sp. 1 3 3           1     1       2 3   14 39,2 

Psychodidae   1                                 1 1,2 

Dixidae                       1             1 0,2 

Ceratopogonidae, Heleniae 1 1 4 3   1           1     3 1     15 6,9 

Plecoptera (bäcksländor)                                         

Leuctridae 9 13 2 5 6     3 2   4 12 3   4 4 2   69 45,5 

Nemouridae, Nemurella   3 4   1     1 1 1 4 12 4 1 1 1 2   36 28,8 

Trichoptera (nattsländor)                                         

Limnephilidae   1 5 10   1 2 1 5   1 5             31 10,1 

Polycentropodidae   6 1   3   1 1       1       3     16 153 

Brachycentridae       1                             1 0,6 

Sericostomatidae         3 1 1 3 2 1 1               12 193 

Ephemeroptera (dagsländor)                                         

Leptohplebidae, Paraleptophlebia          1     2 1       1       3   8 6,5 

Baetidae, Centroptilum  6 8 7       2   2 37 2               64 35,5 

Baetidae, Cloeon                            14       2 16 26,3 

Odonata (trollsländor)                                         

Aeshnidae, Aeshna                           1         1 334 

Collembola (hoppstjärtar)                       2             2 0,3 

Isopoda (gråsuggor och tånglöss)                                          

Asellidae, Asellus aquaticus 1 5 8 3 41 24 4 46 21 23 6 88 85 167 3 3 1 11 540 371 

Amphipoda (märlkräftor)                                         

Gammaridae, Gammarus    4             1 2 3 28 1 1         40 119 

Copepoda (hoppkräftor)           1   1 2 2 4 3 3       1 1 18 1,9 

Acari (kvalster)                                         

Limnesidae 3 6 4   1     1 1 1 9 5   3         34 14 

Arrenuridae, Arrenurus      1     1                         2 0,3 

Nematoda (rundmaskar)   4     1                           5 20,8 

Oligochaeta (fåborstmaskar)                                         

Enchytraeidae     2   3 14     3 4 1 7 1 5 2 1   1 44 225 

Bivalvia (musslor)   2     2 7 1   2     9   6         29 29,2 

Antal individer/prov 42 102 60 29 100 132 14 82 57 76 42 186 100 227 24 23 22 35 1326 1894 

 

3.2.3. Biomassa 

Genomsnittlig vikt /m² = 1169 mg. Musslorna vägdes med skalet på och ingår i denna vikt 
med totalt 29,2 mg. Då de var så små kunde de tyvärr inte bestämmas till art. 
 
 



13 
 

3.2.4. Abundans  

Abundansen varierade mellan 156 och 2522 individer/m². i de olika provpunkterna (fig. 3.1.). 
Den genomsnittliga abundansen var 835 individer/m². 

 

 

 Figur 3.1. Abundans (individer/m²) i provpunkt 1-18  

 

3.2.5. ASPT-index 

Ett ASPT-indexvärde på 6,43 poäng erhölls (tabell 3.3). 
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Tabell 3.3. Beräkning av ASPT-index. 
Familjer får poäng beroende på 
föroreningstolerans. Känsliga familjer får 
högre poäng och tåliga får lägre. 
Indexvärdet är den totala poängsumman 
dividerat med antalet ingående familjer. 

Familj Poäng 

Chironomidae 2 

Leuctridae 10 

Nemouridae 7 

Limnephilidae 7 

Polycentropodidae 7 

Brachycentridae 10 

Sericostomatidae 10 

Leptohplebidae 10 

Baetidae 4 

Aeshnidae 8 

Asellidae 3 

Gammaridae 6 

Dytiscidae 5 

Oligochaeta 1 

Medelpoäng/ASPT-värde 6.43 

 

3.2.6.  Ekologiska Kvalitetskvoten (EK)  

EK beräknas enligt följande: 
EK = beräknat ASPT/referensvärde 

Dalbobäcken ligger i regionen som kallas Fennoskandiska skölden och referensvärdet för 
denna region är 6,53 (Naturvårdsverket 2007b). 

EK = 6,43/6,53 

EK= 0,98   

EK är högre än 0,90 vilket betyder hög status enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. 
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3.2.7. Försurningsindex 

 
Vid en beräkning av försurningsindex uppnåddes ett värde på 6 poäng.  
 
Försurningskänsligaste familjen Limnephilidae = 1 poäng. 
Antal taxa över 25 = 1 poäng. 
Förekomst av märlkräftan Gammarus sp = 3 poäng. 
Förekomst av musslor = 1 poäng. 
 

 

3.3. Översiktlig naturvärdesbedömning 

 

3.3.1. Poängresultat enligt Skogsbiologerna ABs metod för översiktlig naturvärdes-
bedömning 

 
 Delområde 1-4 fick totalt en medelpoäng på 13,5 medan delområde 5 fick totalt 6 poäng. 

 

Tabell 3.3. Ståndorts-, bestånds- och totalpoäng för varje delområde 

Delområde Ståndortspoäng Beståndspoäng Totalpoäng 

1 6 6 12 

2 6 7 13 

3 7 7 14 

4 7 8 15 

5 5 1 6 

 

 

3.3.2. Naturvärden - enligt Skogsbiologernas ABs metod för naturvärdesbedömning 

 

Dalbobäcksravinen 

Dalbobäcksravinen är på vissa ställen upp till tio meter djup och omges av förhållandevis 
opåverkad skog. Enligt Skogsbiologerna har sådana här bäckraviner ett fuktigt lokalklimat 
och en hög bonitet och på de branta sidorna finns förutsättningar för specialiserade mossor 
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och lavar att dra nytta av beskuggningen och vatten som ständigt sipprar fram ur marken. I 
botten av ravinen där bäcken rinner bidrar erosionen till små störningar vid kanterna och gör 
det möjligt för arter att etablera sig där. I senare tid har liknande typer av raviner många 
gånger lämnats orörda på grund av sidornas branthet. Arter som kräver speciella miljöer 
bland mossor, lavar och vedsvampar förekommer därför ofta i sådan här miljö (Drakenberg 
& Linde 2001). Det otillgängliga läget i bäckraviner medför även att de ofta fungerar som 
spridningskorridorer och reträttplatser för hotade arter (Naturvårdsverket 2003).  
 
Vattendrag som under huvuddelen av året för vatten är mycket betydelsefulla miljöer för 
den vattenlevande faunan och för mångfalden i omgivningarna (Drakenberg & Linde 2001). 
Grundvatten tränger fram i botten av ravinen, vilket ger god mineraltillgång samt en ganska 
jämn vattentemperatur under året. Sådana här källvattenmiljöer har ofta en särpräglad flora 
och fauna, med bland annat specialiserade mossor och vattenlevande organismer. Ett antal 
av dessa arter bedöms som hotade eller nära hotade i Rödlista 2010, exempelvis bäckslän-
dearten Nemoura dubitans, samt flera nattsländearter (Bjelke et al 2010).  
 
Dalbobäcken har ett slingrande, meandrande, lopp. Meandring uppkommer då vattendrag 
rinner genom sedimentmarker. Variationerna i vattenhastighet i meandrande vattendrag ger 
olika kornstorlek på bottnarna, vilket kan utnyttjas av lekande, strömlevande fiskar (Draken-
berg & Linde 2001). Vid skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 1993 upptäcktes 
bäcköring i Dalbobäcken. 
 
Även andra arter, exempelvis flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) gynnas av meandrande 
vattendrag eftersom de substrat av sand, finsediment och detritus som uppstår i samband 
med meandring ger goda möjligheter till lämpliga habitat (Ljunggren 2007). Under 
bottenfaunainventeringen i detta arbete observerades nejonöga, men bestämdes inte till 
art. 

I ytterkurvorna av det meandrande vattendraget bidrar erosionen till att träd välter och dör. 
På så vis skapas hela tiden ny död ved och den bara marken som uppkommer då träd välter 
kan andra arter utnyttja för nyetablering (Drakenberg & Lindhe 2001). 
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Dalbobäcken. ©Sanna Silfverberg 

 

3.3.3. Fingerbodaskogen (2:1 och 7:1) 

 

Allmänt 

Större delen av det undersökta området omges av barrskog. Det medför att klimatet blir 
jämnt och fuktigt. Risken för större stormfällningar blir även mindre, vilket är gynnsamt för 
mossor och blötdjur som är mycket känsliga för uttorkning och friställning (Drakenberg & 
Linde 2001). Exempelvis är den sällsynta skirmossan (Hookeria lucens) extremt känslig för 
uttorkning och kräver hög och jämn luftfuktighet för sin överlevnad. (Bohlin et al. 1977, 
Hallingbäck 2000.)  

I stora delar av skogen finns mosstäcken på mark, stenar och block. Mosstäcken uppstår i 
gamla, skyddade granskogar och de tyder på en lång störningsfri period (Drakenberg & Linde 
2001). 
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Skogen i Fingerboda 2:1. ©Sanna Silfverberg 

 

Träd 

Grövre lövträd finns i skogen norr om Dalbobäcken, främst björk och i bäckravinen klibbal. 
Dessa träd är enligt Skogsbiologerna viktiga för mångfalden därför att de ger föda och 
boplatser till fåglar och insekter, som annars inte skulle klara sig och när de dör kan de också 
bli viktiga för hålbyggande fåglar och som högstubbar (Drakenberg & Linde 2001). 

Träden i och kring bäckravinen bidrar också till att löv och annat växtmaterial faller ner i 
bäcken och blir föda för de vattenlevande organismerna. 

Flera vindfällda träd bidrar med sina rotvältor till att jord blottläggs. Denna störning sker i 
relativ fuktig och skuggig miljö och är viktig för nyetablering av örter, enligt Skogsbiologerna. 
I refugiala naturtyper är rotvältorna avgörande för nyetablering av mossor, örter och träd 
(Drakenberg & Lindhe 2001). 

 

Död ved 

 
Död ved är en av de viktigaste förutsättningarna för biologisk mångfald i våra skogar (Samu-
elsson & Ingelög 1996).  I lågorna sätter en nedbrytningsprocess igång som kan vara flera 
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decennier lång och är livsviktig för organismer som insekter, svampar, mossor, vissa lavar, 
för bildningen av humus och ibland för nyetableringen av träd. I gamla naturskogar är det 
vanligt förekommande med lågor i olika åldrar och i olika nedbrytningsstadier, och möjlig-
heterna för att mer sällsynta vedlevande arter kan etablera sig och fortleva i beståndet är 
här avsevärt större än annars. (Drakenberg & Lindhe 2001). 
 
I skogsområdet norr om Dalbobäcken (i fastighet 2:1) finns det gott om död ved, bland annat 
i form av grövre lågor i olika åldrar och nedbrytningsstadier.  
 
Grov död ved är en avgörande egenskap för bevarandet av många hotade arter och därför 
mycket viktig för biodiversiteten. (Jonsson et al. 2003). Stående döende samt döda barrträd 
förekommer i området norr om Dalbobäcken. För vedsvamparna och de ticklevande insekts-
arterna, samt för de många vedinsekterna som lever på nydöda träd och deras predatorer är 
avdöendeprocessen i skogen avgörande (Drakenberg & Linde 2001).  
 
Död vattenmättad ved i bäcken har stor betydelse för de vedlevande arterna där, exempelvis 
nattsländor (Braccia & Batzer 2001). Död ved, grenar och kvistar bidrar också till att löv och 
barr hålls kvar och mer finfördelat organiskt material kan samlas vilket gynnar produktionen 
av bottenfaunan, som i sin tur är föda för många andra arter (Dahlberg & Stokland 2004.) 
Öringen (Salmo trutta) som är den vanligaste fisken i svenska bäckar minskat kraftigt i hela 
90 % av våra sydsvenska vattendrag till följd av brist på död ved i vattnet (Bergman et al. 
2006). 
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Död ved i olika nedbrytningsstadier. ©Sanna Silfverberg 

 

3.3.4. Vilt 

 

Observationer i området under fältarbetet 

Ingen viltinventering gjordes i detta examensarbete men under fältarbetet observerades ett 
antal arter. Räv sågs och även en stor lya med flera in och utgångar finns vid bäckravinen. 
Spår av grävling i form av uppgrävda getingbon påträffades ofta i skogen norr om 
Dalbobäcken (2:1). Tjäder sågs i området söder om bäcken (7:1). Rådjur sågs vid bäcken. 
Älgspillning påträffades på flera ställen. Tretåig hackspett syntes vid upprepade tillfällen vid 
bäckravinen. 

 

Tretåig hackspett 

Vid ett flertal tillfällen uppmärksammades tretåig hackspett Picoides tridactylus i och i 
omgivningen av Dalbobäcksravinen. Arten livnär sig på insekter och insektslarver som lever 
under barken i döda eller halvdöda granar (Jonsson 1992). Förekomsten av tretåig hackspett 
är en av de bästa indikatorerna på en bra miljö för vedlevande insekter och på en hög 
förekomst av död ved som utnyttjas av olika arter. (Drakenberg & Lindhe 2001). 

Arten har under slutet av 1900-talet på många håll minskat kraftigt eller försvunnit helt till 
följd av det moderna skogsbruket. På många håll har de viktiga naturskogsmiljöerna blivit för 
små och sällsynta för att kunna hålla levande livskraftiga populationer. En förbättring av 
naturvårdshänsynen inom skogsbruket är mycket viktig. Exempelvis bör raviner lämnas 
orörda. Det behövs även ett nyskapande av biotoper. Detta kan man få genom att lämna 
delar av skogsbestånd för fri utveckling. (Oldhammer 1988). 

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) finns med i ArtDatabankens rödlista i kategorin NT – 
Nära Hotad 2010. (ArtDatabanken 2012). Rödlistekategorin Nära Hotad innebär att arten 
inte bedöms vara akut hotad men att den är nära att uppfylla kriterierna för kategorin VU – 
Sårbar, vilket innebär att arten riskerar att dö ut i vilt tillstånd inom ett medellångt 
tidsperspektiv. (Naturvårdsverket. 2013. Länk: 
http://www.naturvardsverket.se/Start/Naturvard/Biologisk-mangfald/Artskydd/Rodlistade-
arter/  2013-01-27). 

 

Övrigt 

I skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering sågs järpe vid Dalbobäcksravinen, samt spår 
av bäver som fanns i nedre delen av ravinen (Skogsvårdsstyrelsen 1993). 

En viltinventering har gjorts under 2000 och 2001. Inventeringen utfördes av 
Skogsvårdsstyrelsens projekt ”skog och vilt”. Syfte med inventeringen var att ur jakt- och 
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trafiksäkerhetssynpunkt undersöka vilka arter och hur många individer som rör sig i området 
som undersöktes. (Håkan Mossberg, pers. kom. Skogsstyrelsen Lindesberg. 2002-12-19). 

Skogsområdet verkar lämpa sig väl för rekreation i form av promenader och ridning. Fina 
promenad- och ridstigar löper genom området. 

 

 

4.  Diskussion 
 

4.1. Kärlväxter 

 

Skogen norr om Dalbobäcken, Fingerboda 2:1 

I skogen växer de fridlysta signalarterna jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata ssp. 
maculata), och knärot (Goodyera repens) som även är rödlistad, kategori NT nära hotad. 
Jungfru Marie nycklar växer ursprungligen vid källflöden och våta-fuktiga barrskogar 
(Malmgren 1982). Här i skogen är den ganska vanlig på fuktigare ställen. Knärot är vanligt 
förekommande och indikerar gammal skog. Skogsbiotoper är viktiga för arten. Detta och den 
översiktliga naturvärdesbedömningen som gav höga poäng, tyder på att skogsmarken har 
höga naturvärden och goda förutsättningar för biologisk mångfald.  
 

Dalbobäcksravinen - västra, nyckelbiotopsklassade delen 

Den delen av bäckravinen som har klassats som nyckelbiotop (bilaga 1) omges av skog på 
båda sidor och ger utrymme åt ett flertal skuggtåliga arter. Här växer signalarterna missne 
(Calla palustris), bäckbräsma (Cardamine amara), gullpudra (Chrysosplenium alternifolium), 
repestarr (Carex loliacea), och strutbräken (Matteuccia struthiopteris). 
 
Missne och gullpudra förekommer i riklig mängd. Gullpudra, som indikerar att markvattnet 
är rörligt och syrerikt (Bernes 1994), har hittills bara haft en liten minskning, men modern 
skogsbruksteknik är nu på många ställen ett troligt hot. I de fall där arten har försvunnit från 
äldre lokaler, verkar skälet i de flesta fall ha varit stora markingrepp, till exempel 
torrläggning (Malmgren 1982).  
 
Även bäckbräsma är mycket sårbar för modernt skogsbruk (Malmgren 1982). Strutbräken är 
ytterligare en kulturmissgynnad art som breder ut sig i stora bestånd längs bäcken. Att dessa 
kulturmissgynnade arter finns i större mängd tyder på att ravinen förhållandevis är 
opåverkad. Här finns även flera arter som är kulturgynnade men som har sina naturliga 
växtplatser i ravinbottnar av detta slag, exempelvis topplösa (Lysimachia thyrsiflora), 
humleblomster (Geum rivale), och flädervänderot (Valeriana sambucifolia) som förekommer 
i riklig mängd. 
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Många skuggtåliga, arter, exempelvis bäckbräsma och repestarr, finns i den 
nyckelbiotopsklassade delen av ravinen, men inte i den östra delen som är ljus och omges av 
yngre lövträd och åkermark. Bäckbräsma trivs i både ljus och skugga men växer oftast i 
skugga eftersom den har lättare att konkurrera med de kulturgynnade arterna där 
(Malmgren 1982). 

I Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering ansågs att den nyckelbiotopsklassade delen 
av ravinen är mycket känsligt för alla typer av ingrepp.*  

*Biotopbeskrivning från Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering: ”Bäck nedskuren i 
finkornigt sediment. Gammal orörd skog med död ved i olika nedbrytningsstadier. Väl 
utvecklat mosstäcke. Hög och jämn luftfuktighet. Gammal Klibbal. Bäcken har ett starkt 
slingrande lopp. Järpe finns och bäver fäller skog i nedre delen. Lokalen är mycket känslig för 
alla slags ingrepp. Noterade signalarter: gammelgranlav Lecanactis abetina, S2, kattfotslav 
Arthonia leucopaellaea, S3, mörk husmossa Hylocomium umbratum, S3, strutbräken 
Matteuccia struthiopteris, S3, gullpudra Chrysosplenium alternifolium, S1, öring Salmo 
trutta, S3, hk4.”(Skogsvårdsstyrelsen 1993) 
 

Dalbobäcksravinen - östra delen 

I östra delen av ravinen, som inte omfattas av nyckelbiotopsklassificeringen, ser 
vegetationen annorlunda ut. Till skillnad från den västra delen av ravinen, som ju 
huvudsakligen är omgiven av barrskog, omges östra delen av bäckravinen på båda sidor av 
kulturpåverkad mark i form av ung lövskog och åkermark. Här är ljustillgången förhållandevis 
god, på många ställen finns ingen beskuggning alls. 

Ljustillgången möjliggör för kulturgynnade arter att etablera sig och slå ut de ursprungliga 
arterna. Här finns ljusälskande arter som vanlig pilört (Persicaria lapathifolia ssp. pallida) och 
röllika (Achillea millefolium). 

Här finns både torra och fuktiga platser, omväxlande. På torrare platser växer bland annat 
skogsnoppa (Gnaphalium sylvaticum), höstfibbla (Leontodon autumnalis), och gökärt 
(Lathyrus linifolius). Där marken är fuktigare växer bland annat mannagräs (Glyceria fluitans), 
äkta förgätmigej (Myosotis scorpiodes) och sumpnoppa (Gnaphalium uliginosum). Dessa 
arter finns inte alls i den västra, mer beskuggade, delen av ravinen. 

Fraxinus excelsior, ask, finns i några få exemplar i ljus och ganska torr miljö nära vägkanten i 
östra delen av ravinsidorna. Arten finns med på rödlistan i kategorin VU, sårbar art. Skogs- 
och jordbrukslandskap är viktiga för arten.  
 

Dalbobäcken 

Växtligheten i den undersökta delen av bäcken består av några enstaka exemplar av lånke, 
Callitriche, och dvärgigelknopp, Sparganium natans, i nedre delen där ljustillgången är 
större. Anledningen till att växtligheten i bäcken är så liten beror troligtvis på att tillgången 
till ljus är liten. Ofta är det tillgång till ljus som är avgörande för växterna i vattendrag. Om 
vegetationen vid sidan av vattendraget är opåverkad och ger mycket skugga bidrar det till att 
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växtligheten i vattendraget blir mycket liten. Där vattnet är strömt kan det också vara svårt 
för växter att rota sig. 

 

 

 
 

4.2. Vattenkemiska undersökningar och bottenfauna 

 

Vattenkemiska undersökningar 

Vattenproverna visade att pH och konduktiviteten i bäcken var normala. Alkaliniteten 
bestämdes till 0,56 mekv/l, vilket innebär en hög buffertförmåga. Vattnet i Dalbobäcken har 
en relativt låg konduktivitet vilket är vanligt i stora delar av skogslandskapet där urberget är 
svårvittrat.  

Abundans och artsammansättning 

Dalbobäcken är meandrande, vilket medför variationer i vattenhastighet och substrat. I 
ytterkanterna där vattnet inte rör sig lika fort kan organiskt material lättare samlas I 
provpunkt 2, 6, 12 och 14 fanns mycket växtdelar bl. a. i form av löv och kvistar i 
bottensedimentet. I dessa prov fanns flest individer och fanns 83 % av musslorna, 59 % av 
fåborstmaskarna och 86 % av släktet Chironomini. Att abundansen och 
artsammansättningen varierar mellan de olika provpunkterna beror troligtvis på dessa 
skillnader i substratet. Det är också troligt att den verkliga abundansen är något högre än 
resultatet visar eftersom det är svårt att fånga upp precis alla individer med surberhåven 
(Horne & Goldman 1994). 

ASPT, EK och Försurningsindex 

Det beräknade ASPT-värdet tyder på att vattnet enligt naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder har vattendrag med ett EK värde högre än 0,90 hög ekologisk status. 
Indexvärdet 0,98 i Dalbobäcken tyder därför på en hög förekomst av arter som är känsliga 
för förorening.  

Enligt naturvårdsverket är vattendrag som har värden i försurningsindex över eller lika med 6 
poäng obetydligt påverkade.  Resultatet tyder därför på att förekomsten av 
försurningskänsliga arter är hög i Dalbobäcken. Om dag-, natt- och bäcksländelarver 
bestämdes till art kan ev. max två poäng till ges eftersom försurningskänsligaste arten bland 
dag-, bäck- och nattsländor kan ge max 3 poäng.  Det verkliga indexvärdet kan därför vara 
något högre.  

Mot bakgrund av ovanstående resultat kan man dra slutsatsen att vattnet i Dalbobäcken inte 
är förorenat och att bäcken är obetydligt påverkad. 
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4.3. Översiktlig naturvärdesbedömning 

 
Poängresultatet i den översiktliga naturvärdesbedömningen (tabell 3.1.) i delområde 1-4 i 
fastighet Fingerboda 2:1 och delområde 5 i fastighet Fingerboda 7:1 antyder att höga natur-
värden finns i det undersökta området i Fingerboda 2:1 och små naturvärden i det under-
sökta området i Fingerboda 7: 1.  
 
Bäckraviner som den här beskrivs som botaniskt intressanta. Den speciella miljön bidrar till 
att många naturliga men idag ovanliga växtsamhällen finns här. Mycket speciella miljöer kan 
bildas, med bland annat specialiserade mossor och vattenlevande organismer. Bäckravinen 
är därför även viktig för arter som kräver speciella miljöer bland mossor, lavar och vedsvam-
par. Naturtyper av det här slaget är därför i högsta grad skyddsvärda, enligt Skogsbiologerna. 
Den omgivande skogen är därför även viktig för att bland annat skydda miljön i ravinen. Sko-
gen i Fingerboda 2:1 har höga naturvärden och hög potential för återetablering av arter. 
 
 

4.4. Bedömning mot bakgrund av kärlväxtinventering, bottenfaunainvente-
ring och översiktlig naturvärdesbedömning 

 
Inventeringarna visar att den nyckelbiotopsklassade delen av Dalbobäcksravinen är en 
biotop som har mycket höga naturvärlden och som är mycket känslig för påverkan. Detta 
innebär att i ett fullgott skydd för biotopen bör all form av ingrepp i ravinen undvikas och att 
skyddszoner runt denna ska finnas. Skog på båda sidor av ravinen bör således också skyddas 
från avverkning. Det undersökta skogsområdet på norra sidan bäcken (i fastighet 2:1) har 
höga naturvärden och god potential för återetablering av naturskogsarter. Det är därför 
också lämpligt att lämna detta område för fri utveckling.  

Enligt den nationella skogsstrategin ska naturreservat användas i skogsområden där 
skyddszoner krävs för att långsiktigt bevara naturvärdena, vid anhopningar av värdekärnor 
eller där en viss mängd utvecklingsmark kan vara lämplig att inkludera (Naturvårdsverket & 
Skogsstyrelsen 2005).  

Mitt förslag är därför att bilda ett naturreservat i området. Eventuellt är det även lämpligt 
att inkluderar den närliggande nyckelbiotopen i området Borsthällarna (nr. 1, bilaga 1).  

 

4.5. Förslag på fortsatt arbete 

 
Inventering av svampar och lavar i Fingerbodaskogen skulle kunna ge mer information och 
ligga till grund för ett beslut om vilka åtgärder som kan vara relevanta. Dalbobäcksravinen 
har ett högt naturvärde och bör skyddas, och med detta följer att skogen intill bör skyddas.  
Det ligger därför nära till hands att även undersöka den närliggande nyckelbiotopen i 
Borsthällarna. En genomgång av området i Borsthällarna har också gjorts i detta arbete. Här 
påträffades inte någon speciellt intressant kärlväxtflora. Däremot skulle en inventering av 
svampar, mossor och lavar antagligen vara av större intresse. 
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Bilaga 1: Kartor o ver det inventerade omra det 

 
Karta över det inventerade området (blå/röd markering) Lila markering:  
2 = Nyckelbiotopsklassad del av Dalbobäcksravinen, 1 = Nyckelbiotopen i Borsthällarna 
©Lantmäteriet 
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Fastighetskarta över Västra Fingerboda, Nora kommun. ©Lantmäteriet 
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Bilaga 2: Tabeller ö ver ka rlva xtarter  
 
 
Tabell 3.4. I skogen norr om Dalbobäcken (del av fastighet 2:1) påträffades 78 arter, varav fyra 
är signalarter och en rödlistad.  

Latinskt namn Svenskt namn   

Agrostis capillaris rödven 

 Agrostis stolonifera krypven 

 Alchemilla vulgaris (coll) daggkåpa 

 Alnus glutinosa klibbal 

 Hepatica nobilis blåsippa 

 Anemone nemorosa vitsippa 

 Athyrium filix-femina majbräken 

 Betula pendula vårtbjörk 

 Betula pubescens glasbjörk 

 Calamagrostis arundinacea piprör 

 Calla palustris  missne  signalart 

Calluna vulgaris ljung 

 Carex echinata stjärnstarr 

 Carex nigra lundstarr 

 Carex leporina harstarr 

 Corylus avellana hassel 

 Dactylis glomerata ssp. glomerata hundäxing 

 Dactylorhiza maculata ssp. maculata  jungfru Marie nycklar signalart 

Danthonia decumbens knägräs 

 Deschampsia cespitosa tuvtåtel 

 Deschampsia flexuosa kruståtel 

 Dryopteris carthusiana skogsbräken 

 Dryopteris expansa nordbräken 

 Epilobium adenocaulon amerikansk dunört 

 Equisetum pratense ängsfräken 

 Equisetum sylvaticum skogsfräken 

 Fragaria vesca smultron 

 Frangula alnus brakved 

 Galium palustre vattenmåra 

 Goodyera repens  knärot  signalart, rödlistad - NT nära hotad 

Gymnocarpium dryopteris ekbräken 

 Hieracium sect. Tridentata styvfibbla 
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Huperzia selago lopplummer 

 Hypericum maculatum fyrkantig Johannesört 

 Juncus articulatus ryltåg 

 Juncus conglomeratus knapptåg 

 Juniperus communis en 

 Lathyrus linifolius gökärt 

 Leontodon autumnalis höstfibbla 

 Linnaea borealis linnéa 

 Luzula pilosa vårfryle 

 Lysimachia thyrsiflora topplösa 

 Maianthemum bifolium ekorrbär 

 Melampyrum pratense ängskovall 

 Melampyrum sylvaticum skogskovall 

 Melica nutans bergsslok 

 Monotropa hypopitys ssp. hypopitys tallört 

 Mycelis muralis skogssallat 

 Oxalis acetocella harsyra 

 Paris quadrifolia  ormbär signalart 

Phegopteris connectilis hultbräken 

 Phleum pratense ssp. pratense timotej 

 Picea abies gran 

 Pilosella officinarum gråfibbla 

 Pinus sylvestris tall 

 Poa annua vitgröe 

 Poa nemoralis lundgröe 

 Polypodium vulgare stensöta 

 Populus tremula asp 

 Potentilla erecta blodrot 

 Pteridium aquilinum örnbräken 

 Quercus robur ek 

 Ranunculus flammula ältranunkel 

 Ranunculus repens revsmörblomma 

 Rubus idaeus hallon 

 Rubus saxatilis stenbär 

 Rumex acetocella bergssyra 

 Silene rupestre bergglim 

 Solidago virgaurea gullris 

 Sorbus aucuparia rönn 
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Trientalis europaea skogsstjärna 

 Tussilago farfara hästhov 

 Vaccinium myrtillus blåbär 

 Vaccinium vitis-idaea lingon 

 Veronica chamaedrys teveronica 

 Veronica officinalis ärenpris 

 Viola palustris kärrviol 

 Viola riviniana skogsviol   

    
 

  Tabell 3.5. I skogen söder om Dalbobäcken (del av fastighet 7:1), påträffades 60 arter, varav tre 
signalarter och två rödlistade. 

Latinskt namn Svenskt namn 

 Agrostis capillaris rödven 

 Agrostis stolonifera krypven 

 Anemone nemorosa vitsippa 

 Betula pendula vårtbjörk 

 Betula pubescens glasbjörk 

 Calamagrostis arundinacea piprör 

 Calla palustris  missne signalart 

Calluna vulgaris ljung 
 

Carex echinata stjärnstarr 
 

Carex nigra hundstarr 
 

Carex leporina harstarr 
 

Convallaria majalis liljekonvalje 
 

Dactylorhiza maculata ssp. maculata  jungfru Marie nycklar signalart 

Danthonia decumbens knägräs 
 

Deschampsia cespitosa tuvtåtel 
 

Deschampsia flexuosa kruståtel 
 

Elytrigia repens kvickrot 
 

Equisetum sylvaticum skogsfräken 
 

Eriophorum vaginatum tuvull, tuvdun 
 

Frangula alnus brakved 
 

Fraxinus excelsior ask rödlistad, VU - sårbar 

Goodyera repens  knärot signalart, rödlistad - NT nära hotad 

Hieracium sect. Tridentata styvfibbla 

 Huperzia selago lopplummer 

 Juniperus communis en 
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Lathyrus linifolius gökärt 

 Lathyrus pratensis gulvial 

 Leontodon autumnalis höstfibbla 

 Linnaea borealis linnéa 

 Luzula pilosa vårfryle 

 Lycopodium clavatum mattlummer 

 Lysimachia thyrsiflora topplösa 

 Maianthemum bifolium ekorrbär 

 Melampyrum pratense ängskovall 

 Melampyrum sylvaticum skogskovall 

 Monotropa hypopitys ssp. hypopitys tallört 

 Mycelis muralis skogssallat 

 Oxalis acetocella harsyra 

 Phegopteris connectilis hultbräken 

 Picea abies gran 

 Pinus sylvestris tall 

 Polypodium vulgare stensöta 

 Populus tremula asp 

 Potentilla erecta blodrot 

 Prunus padus hägg 

 Pteridium aquilinum örnbräken 

 Quercus robur ek 

 Ranunculus flammula ältranunkel 

 Rhododendron tomentosum skvattram 

 Rubus idaeus hallon 

 Solidago virgaurea gullris 

 Sorbus aucuparia rönn 

 Sorbus intermedia oxel 

 Trientalis europaea skogsstjärna 

 Utrica dioica ssp. dioica brännässla 

 Vaccinium uliginosum odon 

 Vaccinium myrtillus blåbär 

 Vaccinium vitis-idaea lingon 

 Viburnum opulus olvon 

 Viola palustris kärrviol 
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Tabell 3.6. I Dalbobäckravinen påträffades 79 arter, varav fem signalarter och en rödlistad. 

Latinskt namn Svenskt namn 

 Acer platanoides lönn 

 Achillea millefolium röllika 

 Agrostis gigantea storven 

 Alnus glutinosa klibbal 

 Alnus incana gråal 

 Alopecurus aequalis gulkavle 

 Anemone nemorosa vitsippa 

 Athyrium filix-femina majbräken 

 Betula pubescens glasbjörk 

 Calamagrostis arundinacea piprör 

 Calla palustris (signalart) missne 

 Callitriche cophocarpa sommarlånke 

 Caltha palustris kabbleka 

 Cardamine amara bäckbräsma  signalart 

Cardamine pratensis ssp. paludosa kärrbräsma 

 Carex loliacea  repestarr signalart 

Chrysosplenium alternifolium gullpudra  signalart 

Comarum palustre kråkklöver 

 Dactylorhiza maculata ssp. maculata  jungfru Marie nycklar signalart 

Deschampsia cespitosa tuvtåtel 

 Deschampsia flexuosa kruståtel 

 Dryopteris carthusiana skogsbräken 

 Dryopteris expansa nordbräken 

 Epilobium adenocaulon amerikansk dunört 

 Epilobium roseum grendunört 

 Equisetum arvense åkerfräken 

 Equisetum fluviatile sjöfräken 

 Equisetum hyemale skavfräken, skäfte 

 Equisetum sylvaticum skogsfräken 

 Fallopia convolvulus åkerbinda 

 Filipendula ulmaria älgört 

 Frangula alnus brakved 

 Fraxinus excelsior  ask rödlistad, VU - sårbar 

Galeopsis bifida toppdån 

 Galium palustre vattenmåra 
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Geum rivale humleblomster 

 Glyceria fluitans mannagräs 

 Gnaphalium sylvaticum skogsnoppa 

 Gnaphalium uliginosum sumpnoppa 

 Gymnocarpium dryopteris ekbräken 

 Hieracium sect. Hieracium skogsfibbla 

 Juncus effusus veketåg 

 Lathyrus linifolius gökärt 

 Leontodon autumnalis höstfibbla 

 Linnaea borealis linnéa 

 Luzula pilosa vårfryle 

 Lycopodium clavatum mattlummer 

 Lysimachia thyrsiflora topplösa 

 Maianthemum bifolium ekorrbär 

 Matteuccia struthiopteris  strutbräken signalart 

Melampyrum sylvaticum skogskovall 

 Mentha x verticillata kransmynta 

 Myosotis scorpiodes äkta förgätmigej 

 Oxalis acetocella harsyra 

 Paris quadrifolia  ormbär signalart 

Persicaria lapathifolia pilört 

 Phegopteris connectilis hultbräken 

 Picea abies gran 

 Plantago major groblad 

 Prunella vulgaris brunört 

 Prunus padus hägg 

 Ranunculus flammula ältranunkel 

 Ranunculus repens revsmörblomma 

 Ribes nigrum svarta vinbär 

 Rubus saxatilis stenbär 

 Salix pentanda jolster 

 Scirpus sylvaticus skogssäv 

 Senecio sylvaticus bergkorsört 

 Solidago virgaurea gullris 

 Sorbus aucuparia rönn 

 Stellaria alsine källarv 

 Trientalis europaea skogsstjärna 

 Tussilago farfara hästhov 
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Utrica dioica ssp. dioica brännässla 

 Vaccinium myrtillus blåbär 

 Vaccinium vitis-idaea lingon 

 Valeriana sambucifolia flädervänderot 

 Viburnum opulus olvon 

 Viola palustris kärrviol 

 

    
 

  Tabell 3.7. I Dalbobäcken påträffades två arter, inga signalarter. 

Latinskt namn Svenskt namn 

 Callitriche (trol. cophocarpa) sommarlånke 

 Sparganium natans dvärgigelknopp 

  
 

  

   Tabell 3.8. I vägkanterna påträffades 79 arter, inga signalarter. 

Latinskt namn Svenskt namn 

 Acer platanoides lönn 

 Achillea millefolium röllika 

 Achillea ptarmica nysört 

 Aegopodium podagraria kirskål 

 Alchemilla vulgaris (coll) daggkåpa 

 Alnus glutinosa klibbal 

 Anemone nemorosa vitsippa 

 Anthoxanthum odoratum vårbrodd 

 Anthriscus sylvestris hundkäx 

 Artemisia vulgaris gråbo 

 Athyrium filix-femina majbräken 

 Betula pubescens glasbjörk 

 Calamagrostis arundinacea piprör 

 Calluna vulgaris ljung 

 Campanula patula ängsklocka 

 Campanula rotundifolia liten blåklocka 

 Chamerion angustifolium mjölke 

 Convallaria majalis liljekonvalje 

 Dactylis glomerata ssp. glomerata hundäxing 

 Deschampsia flexuosa kruståtel 

 Epilobium palustre kärrdunört 
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Equisetum arvense åkerfräken 

 Equisetum sylvaticum skogsfräken 

 Filipendula ulmaria älgört 

 Fragaria vesca smultron 

 Frangula alnus brakved 

 Galeopsis bifida toppdån 

 Galium boreale vitmåra 

 Hieracium umbellatum flockfibbla 

 Hypericum maculatum fyrkantig Johannesört 

 Juncus articulatus ryltåg 

 Juniperus communis En 

 Knautia arvensis åkervädd 

 Lapsana communis harkål 

 Lathyrus linifolius gökärt 

 Leontodon autumnalis höstfibbla 

 Leucanthemum vulgare prästkrage 

 Linnaea borealis linnéa 

 Lotus corniculatus käringtand 

 Luzula pilosa vårfryle 

 Maianthemum bifolium ekorrbär 

 Melampyrum pratense ängskovall 

 Melica nutans bergsslok 

 Oxalis acetocella harsyra 

 Phegopteris connectilis hultbräken 

 Phleum pratense ssp. pratense timotej 

 Picea abies gran 

 Pilosella officinarum gråfibbla 

 Pimpinella saxifraga bockrot 

 Pinus sylvestris tall 

 Plantago major groblad 

 Polypodium vulgare stensöta 

 Populus tremula asp 

 Pteridium aquilinum örnbräken 

 Ranunculus acris smörblomma 

 Ranunculus flammula ältranunkel 

 Ranunculus repens revsmörblomma 

 Rubus idaeus hallon 

 Rubus saxatilis stenbär 
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Rumex acetocella bergssyra 

 Senecio sylvaticus bergkorsört 

 Solidago virgaurea gullris 

 Sonchus arvensis åkermolke, fettistel 

 Sorbus aucuparia rönn 

 Sorbus intermedia oxel 

 Salix caprea sälg 

 Stellaria graminea grässtjärnblomma 

 Taraxacum maskrosor 

 Trientalis europaea skogsstjärna 

 Trifolium pratense rödklöver 

 Trifolium repens vitklöver 

 Tussilago farfara hästhov 

 Vaccinium myrtillus blåbär 

 Vaccinium vitis-idaea lingon 

 Veronica chamaedrys teveronica 

 Veronica officinalis ärenpris 

 Vicia cracca kråkvicker 

 Viola riviniana skogsviol   
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Bilaga 3: Artfö rteckning ö ver ka rlva xter, ekölögi öch fö rekömst i 
ömra det samt index 
 
 
Terminologin följer Krok, Almquist, Svensk flora, 2012. Familjer, släkter och arter anges i 
bokstavsordning. 
Uppgifter om arternas utbredning och ekologi är, om inte annat anges, hämtade ur Malmgren, 
Västmanlands flora, 1982. 
Utbredning som beskrivs avser Västmanlands landskap. Förekomst avser det undersökta området. 
 
Med starkt kulturpåverkade miljöer menas här biotoper där de övre delarna av markskiktet har 
skapats eller omskapats av mänsklig verksamhet, det vill säga grävts om, blottlagts eller liknande, 
eller som tydligt påverkats av onaturlig tillförsel av främmande ämnen. Vegetationen här är helt eller 
delvis beroende av dessa ingrepp. 
Med mindre starkt kulturpåverkade miljöer menas biotoper där sammansättningen av arter till stor 
del bevaras genom pågående, regelbunden eller nyligen utförd, måttligt stark kulturpåverkan. 
När kulturpåverkan upphör eller minskar övergår den starkt kulturpåverkade växtplatsen i mindre 
starkt påverkad, och så småningom övergår miljön i svagt kulturpåverkad. Samtidigt förändras även 
ekologiska omständigheter, till exempel humus och ljusförhållanden. 
Vegetationen kallas här naturlig först när den är kulturellt mer eller mindre opåverkad och befinner 
sig i en relativ dynamisk jämvikt. 
 
 
 
ADOXACEAE, DESMEKNOPPSVÄXTER 

 
Viburnum opulus, olvon 

V. opulus är en ganska sällsynt art som förekommer både i naturliga och starkt kulturpåverkade biotoper 
(Malmgren 1982). 

Av V. opulus finns ett fåtal, cirka en meter höga exemplar, i ljus, ganska fuktig miljö i östra delen av 
ravinsidorna nedanför Sandtäppan. 
 
 
APIACEAE, UMBELLIFERAE, FLOCKBLOMMIGA VÄXTER 
 
Aegopodium podagraria, kirskål 

A. podagraria är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande i bl.a. diverse kulturpåverkade områden 
(Malmgren 1982). 

A. podagraria finns på ett fåtal ställen i ljus miljö vid östra vägkanten. 
 
Anthriscus sylvestris, hundkäx 

A. sylvestris är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande i diverse kulturpåverkade områden 
(Malmgren 1982). 

A. sylvestris finns i ljus och ganska torr miljö vid norra vägkanten, där den är vanligt förekommande. 
 
Pimpinella saxifraga, bockrot 

P. saxifraga är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande i bl.a. vägkanter. Malmgren 1982) 
Av P. saxifraga finns ett fåtal exemplar i ljus och torr miljö i norra vägkanten. Artens förekomst i 
området är sannolikt beroende av kulturpåverkan. 
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ARACEAE, KALLAVÄXTER 
 
Calla palustris, missne (signalart) 

C. palustris är en endast till liten del kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. vid 
barrskogsbäckar och källflöden (Malmgren 1982). 

C. palustris finns i halvskuggig, blöt miljö på ravinbotten där den är mycket vanligt förekommande. 
Den är också vanligt förekommande i liknande miljö vid källdrag i skogen (2:1, 7:1). Artens förekomst 
i området tyder inte på någon kulturpåverkan. 
 
 
ASPARAGACEAE, SPARRISVÄXTER 
 
Convallaria majalis, liljekonvalje 

C. majalis är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande (Malmgren 1982). 
C. majalis finns i ljus och ganska torr miljö i skogsbryn intill åker i norra skogen (2:1) samt 
halvskuggig, ganska torr miljö i södra skogen (7:1) och ravinsidorna. Den är mindre vanligt 
förekommande. Artens förekomst i området är troligtvis beroende av någon form av kulturpåverkan. 
 
Maianthemum bifolium, ekorrbär 

M. bifolium är en begränsat kulturgynnad art som är allmänt förekommande i skogsmark (Malmgren 1982). 
M. bifolium finns i skog (2:1, 7:1), där den är mycket vanligt förekommande. Arten är även vanlig i 
ganska torrare områden i ravinsidorna och på ravinbotten. Den finns även i norra vägkanten. Artens 
förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
ASTERACEAE, KORGBLOMMIGA VÄXTER 
 
Achillea millefolium, röllika 

A. millefolium är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande på kulturpåverkad mark (Malmgren 
1982). 

A. millefolium finns i ljus och torr miljö vid norra vägkanten där den är vanligt förekommande. Den är 
även mindre vanligt förekommande i östra delen av ravinbotten där det är ljus och ganska torr miljö. 
Artens förekomst i området tyder på någon form av kulturpåverkan. 
 
Achillea ptarmica, nysört 

A. ptarmica är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande i starkt kulturpåverkade miljöer ex. 
vägkanter (Malmgren 1982). 

A. ptarmica finns i ljus miljö vid norra vägkanten där den är vanligt förekommande. Artens förekomst 
i området tyder på någon form av kulturpåverkan. 
 
Artemisia vulgaris, gråbo 

A. vulgaris är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande i starkt kulturpåverkade miljöer (Malmgren 
1982). 

Av A. vulgaris finns några enstaka exemplar i ljus och torr miljö vid östra vägkanten. Artens förekomst 
i området tyder på någon form av kulturpåverkan. 
 
Cirsium palustre, kärrtistel 

C. palustre är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande (Malmgren 1982). 
Av C. palustre finns endast ett enstaka exemplar i ljus och fuktig miljö, i dike vid norra vägkanten. 
Artens förekomst i området tyder på någon form av kulturpåverkan. 
 
 



3 
 

Gnaphalium sylvaticum, skogsnoppa 
G. sylvaticum är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande (Malmgren 1982). 
Den växer vanligen på mineraljord, i halvskugga - fullt ljus, och är konkurrenssvag. 

G. sylvaticum finns i ljus och torr miljö på ravinbotten i östra delen, där den är vanligt 
förekommande. Artens förekomst i området är sannolikt beroende av någon form av kulturpåverkan. 
 

Gnaphalium uliginosum, sumpnoppa 
G. uliginosum är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande (Malmgren 1982). 

G. uliginosum finns i ljus och fuktig miljö på ravinbotten i östra delen, där den är vanligt 
förekommande. Artens förekomst i området är sannolikt beroende av någon form av kulturpåverkan. 
 
Hieracium sect. Hieracium, skogsfibbla 

Hieracium sect. Hieracium är en artgrupp som är allmän bland annat i frodiga skogar, bergbranter och parker 
(Mossberg, 1992). 

Hieracium sect. Hieracium finns på i halvskuggig och ganska fuktig miljö på ravinbotten där den är 
vanligt förekommande. Artens förekomst i området behöver inte tyda på någon form av 
kulturpåverkan. 
 
Hieracium sect. Tridentata, styvfibbla 

Hieracium sect. Tridentata är en artgrupp som är allmän i exempelvis vägrenar, grusgropar och hällar 
(Mossberg, 1992). 

Hieracium sect. Tridentata finns i ganska ljus och ganska torr miljö, i hjulspår i skogen, där den är 
vanligt förekommande. Artens förekomst i området är sannolikt beroende av kulturpåverkan. 
 
Hieracium umbellatum, flockfibbla 

H. umbellatum är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande (Malmgren 1982). 
H. umbellatum finns i ljus och torr miljö vid östra vägkanten, där den är vanligt förekommande. 
Artens förekomst i området är sannolikt beroende av kulturpåverkan. 
 
Lapsana communis, harkål 

L. communis är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande i starkt kulturpåverkade miljöer 
(Malmgren 1982). 

Av L. communis finns ett fåtal exemplar i ljus och torr miljö vid östra vägkanten. Artens förekomst i 
området är sannolikt beroende av kulturpåverkan. 
 
Leontodon autumnalis, höstfibbla 

L. autumnalis är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande (Malmgren 1982). 
L. autumnalis finns i ljus miljö vid norra vägkanten där den är vanligt förekommande samt i svagt 
skuggig miljö i hjulspår i skogen där den är mindre vanlig. Ett fåtal exemplar finns även i ljus och torr 
miljö på ravinbotten i östra delen. Artens förekomst i området är sannolikt beroende av 
kulturpåverkan medan dess förekomst i bäckravinen möjligen kan tyda på någon form av mindre 
stark kulturpåverkan. 
 
Leucanthemum vulgare, prästkrage 

L. vulgare är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande (Malmgren 1982). 
L. vulgare finns i ljus och torr miljö vid norra vägkanten där den är vanligt förekommande. Artens 
förekomst i området är sannolikt beroende av kulturpåverkan. 
 
Mycelis muralis, skogssallat 

M. muralis är en något kulturgynnad art som är allmänt förekommande (Malmgren 1982). 
M. muralis finns i ganska ljus miljö på ravinsidorna, där den är mindre vanligt förekommande. Ett 
fåtal exemplar finns också i ljus ängsvegetation nära vägen i N-V. Artens förekomst i området 
behöver inte tyda på någon form av kulturpåverkan. 
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Pilosella officinarum, gråfibbla 

P. officinarum är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande (Malmgren 1982). 

P. officinarum finns i ljus och ganska torr miljö på skogsstig, där den är mindre vanligt förekommande 
samt i ljus och torr miljö i vägkant där den är vanligare. Artens förekomst i området är sannolikt 
beroende av kulturpåverkan. 
 
Senecio sylvaticus, bergkorsört 

S. sylvaticus är ganska sällsynt i starkt kulturpåverkad vegetation (Malmgren 1982). 
S. sylvaticus finns i ljus och fuktig miljö på ravinbotten i östra delen, där den är mindre vanligt 
förekommande. Några exemplar finns även i ljus, ganska fuktig, ängsartad miljö på skogsstig nära 
vägen i N-V. Artens förekomst i området kan tyda på någon form av kulturpåverkan. 
 
Solidago virgaurea, gullris 

S. virgaurea är allmän och mycket kulturgynnad (Malmgren 1982). 
S. virgaurea finns i torr-fuktig och ljus-skuggig miljö i alla biotoper i området (2:1, 7:1), utom på 
hällmark, och är vanligt förekommande. Artens förekomst i området behöver inte vara beroende av 
kulturpåverkan. 
 
Sonchus arvensis, åkermolke, fettistel 

S. arvensis är allmän och mycket kulturgynnad (Malmgren 1982). 
Av S. arvensis finns ett fåtal exemplar i ljus, torr miljö i östra vägkanten. Artens förekomst i området 
är sannolikt beroende av kulturpåverkan. 
 
Taraxacum, maskrosor 

Bestämning av sektionstillhörighet bör ske under huvudblomningstiden i maj-juni (Krok, Almquist, 2001). 

Taraxacum finns i torr och ljus miljö i vägkant, där den är vanligt förekommande. Dess förekomst i 
området är sannolikt beroende av kulturpåverkan. 
 
Tussilago farfara, hästhov 

T. farfara är allmän och mycket kulturgynnad (Malmgren 1982). 
T. farfara finns och är vanlig i ljus-skuggig, fuktig miljö på ravinbotten samt i skog (2:1) Förekomsten i 
dessa områden tyder inte på någon form av kulturpåverkan. Arten är även vanligt förekommande i 
torr och ljus miljö vid vägkant, och där är den troligtvis beroende av kulturpåverkan. 
 
 
BETULACEAE, BJÖRKVÄXTER 
  
Alnus glutinosa, klibbal 

A. glutinosa är allmän vid stränder, sumpskogar och kärr (Malmgren 1982). 
A. glutinosa finns och är vanligt förekommande i ganska ljus och fuktig miljö i skog (2:1), ravinsidor 
och ravinbotten. Ett fåtal unga exemplar fanns i ljus, ganska fuktig miljö, i dike vid norra vägkanten. 
Förekomsten tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
Alnus incana, gråal 

A. incana är en mycket kulturgynnad art som är allmän vid bäckdalar, genomsilad mark samt vid åars och 
sjöars stränder, och är även mycket vanlig i raviner i Bergslagen (Malmgren 1982). 

A. incana finns i ganska ljus och fuktig miljö på ravinsidorna och ravinbotten, där den är vanligt 
förekommande. Förekomsten tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
Betula pendula, vårtbjörk 

B. pendula är allmän. (Malmgren 1982) 
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B. pendula förekommer i ljus och ganska torr miljö på ravinsidor, på skogsstig och i skog (2:1, 7:1), 
och är vanligt förekommande. 
 
Betula pubescens, glasbjörk 

B. pubescens är allmän i fuktigare förhållanden än B. pendula. (Malmgren 1982) 
B. pubescens är ganska vanligt förekommande i ljus, ganska fuktig miljö på ravinbotten samt i luckor i 
skog (2:1, 7:1). 
 
Corylus avellana, hassel 

C. avellana är kulturgynnad och ganska sällsynt (Malmgren 1982). 
Av C. avellana finns ett enstaka exemplar i skuggig, ganska torr miljö vid skogsstig (S-V Källfallet). 
 
 
BORAGINACEAE, STRÄVBLADIGA VÄXTER 
 
Myosotis scorpioides, äkta förgätmigej 

M. scorpioides är mycket kulturgynnad och allmän ibland annat källkärr (Malmgren 1982). 
M. scorpioides finns i ljus och fuktig - blöt miljö på ravinbotten i östra delen, där den är vanligt 
förekommande. 
 
 
BRASSICACEAE, KORSBLOMMIGA VÄXTER 
  
Cardamine amara, bäckbräsma (signalart) 

C. amara är kulturmissgynnad art och ganska sällsynt. Den förekommer bland annat i genomsilade 
skogsmarker som t.ex. ravinslänter och längs kanten av mindre bäckar samt vid källflöden. Arten är mycket 
sårbar för modernt skogsbruk. (Malmgren 1982) 

C. amara finns i, halvskuggig och fuktig miljö på ravinbotten, där den är vanligt förekommande. 
Artens förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
Cardamine pratensis ssp. paludosa, kärrbräsma 

C. pratensis ssp. paludosa är en kulturgynnad och allmänt förekommande, bl.a. i naturliga källflödesmarker 
(Malmgren 1982) 

C. pratensis ssp. paludosa finns i fuktig, halvskuggig miljö på ravinbotten, där den är mindre vanligt 
förekommande. Artens förekomst i området tycks inte tyda på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
CAMPANULACEAE, KLOCKVÄXTER 
  
Campanula patula, ängsklocka 

C. patula är en kulturberoende och allmänt förekommande art.(Malmgren 1982). 
C. patula finns i ljus, ganska torr miljö vid norra vägkanten, där den är mindre vanligt förekommande. 
Artens förekomst i området är sannolikt beroende av kulturpåverkan. 
 
Campanula rotundifolia, liten blåklocka 

C. rotundifolia är en allmänt förekommande och mycket kulturgynnad art (Malmgren 1982). 
C. rotundifolia finns i ljus och torr miljö vid norra vägkanten, där den är vanligt förekommande. 
Artens förekomst i området är sannolikt beroende av kulturpåverkan. 
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CAPRIFOLIACEAE, KAPRIFOLVÄXTER 
 
Knautia arvensis, åkervädd 

K. arvensis är allmänt förekommande i kulturpåverkade miljöer (Malmgren 1982). 
K. arvensis finns i ljus och torr miljö vid vägkanten, där den är mindre vanligt förekommande. Artens 
förekomst i området är troligtvis beroende av kulturpåverkan. 
 
Linnaea borealis, linnéa 

L. borealis är en kulturmissgynnad art som är allmänt förekommande i bl.a. barrskog (Malmgren 1982) 
L. borealis finns i torr, ljus miljö i norra vägkanten, i skuggig och ganska torr miljö i skogen (2:1, 7:1), 
där den är mycket vanligt förekommande samt i halvskuggig, ganska torr miljö på ravinsidor och 
ravinbotten, där den är vanligt förekommande. Artens förekomst i området tyder inte på någon form 
av kulturpåverkan. 
 
Valeriana sambucifolia, flädervänderot 

V. sambucifolia är kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. vid klibbalkärr, i raviner och vid 
nedskurna vattendrag i skog (Malmgren 1982). 

V. sambucifolia finns i halvskuggig-skuggig och fuktig-blöt miljö på ravinbotten, där den är mycket 
vanligt förekommande. Artens förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
CARYOPHYLLACEAE, NEJLIKVÄXTER 
  
Silene rupestre, bergglim 

S. rupestre är en kulturmissgynnad art. I Nora-Lindesbergstrakten har den ansetts vara allmän. Arten 
förekommer i gläntor i hälltallskog exempelvis på bergavsatser. (Malmgren 1982) 

Av S. rupestre finns ett fåtal exemplar i torr och ljus miljö på blockrik höjd väster om Källfallet 
tillsammans med Rumex acetocella, bergssyra. Artens förekomst i området tyder inte på någon 
kulturpåverkan. 
 
Stellaria alsine, källarv 

S. alsine är en begränsat kulturgynnad art som är ganska allmänt förekommande bl.a. vid källflöden. Den trivs 
på växlande underlag i halvskugga-fullt ljus. Olika ingrepp i skogsmarkens vattenregim är ett utgör mot arten 
som till viss del är sårbar. (Malmgren 1982) 

S. alsine finns i halvskuggig och fuktig miljö på ravinbotten, där den är mindre vanligt förekommande. 
Artens förekomst i området tyder inte på någon kulturpåverkan. 
 
Stellaria graminea, grässtjärnblomma 

S. graminea är en allmänt förekommande och kulturgynnad art (Malmgren 1982). 
S. graminea finns i ljus och torr miljö vid norra vägkanten, där den är vanligt förekommande. Artens 
förekomst i området är troligtvis beroende av kulturpåverkan. 
 
 
CUPRESSACEAE, CYPRESSVÄXTER 
 
Juniperus communis, en 

J. communis är en mycket kulturgynnad och allmänt förekommande art. (Malmgren 1982) 

J. communis finns i ganska ljus miljö i skogen (2:1, 7:1), på skogsstig i 7:1 och vid norra vägkanten, 
samt på hällmark, där den är vanligt förekommande. Artens förekomst i området är troligtvis 
beroende av kulturpåverkan i form av att marken hålls någorlunda öppen. 
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CYPERACEAE, HALVGRÄS 
 
Carex echinata, stjärnstarr 

C. echinata är en kulturgynnad och allmänt förekommande art i fuktiga, kulturpåverkade miljöer (Malmgren 
1982). 

C. echinata finns i skuggig-halvskuggig, fuktig miljö i diken och hjulspår i skogen (2:1, 7:1). Den är 
vanligt förekommande. Artens förekomst i området är troligtvis beroende av någon form av 
kulturpåverkan. 
 
Carex loliacea, repestarr (signalart) 

C. loliacea är kulturmissgynnad och ganska sällsynt art som bl.a. förekommer barrskog vid käll- eller 
bäckdrag, är sällsynt i barrskogsbäckkanter. Arten är starkt hotad av modern skogsdrift. (Malmgren 1982) 

C. loliacea finns i fuktig, ganska skuggig miljö, på ravinbotten, där den är mindre vanligt 
förekommande. Artens förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
Carex nigra, hundstarr 

C. nigra är en allmänt förekommande, kulturgynnad art i fuktiga miljöer (Malmgren 1982). 
C. nigra finns i skuggig, fuktig miljö i hjulspår i skogen (2:1, 7:1), där den är vanligt förekommande. 
Artens förekomst i området är troligtvis beroende av någon form av kulturpåverkan. 
 
Carex leporina, harstarr 

C. leporina är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande (Malmgren 1982). 
C. leporina finns i ljus och fuktig miljö på ravinbotten och i hjulspår i skogen (2:1, 7:1), där den är 
vanligt förekommande. Artens förekomst i området är troligtvis beroende av någon form av 
kulturpåverkan. 
 
Eriophorum vaginatum, tuvull, tuvdun 

E. vaginatum är en begränsat kulturgynnad art som är allmänt förekommande i mossar och alla typer av kärr 
(Malmgren 1982). 

Av E. vaginatum finns i ljus, ganska fuktig miljö intill hygge i skogen (7:1), där den är mindre vanligt 
förekommande. Artens förekomst i området behöver inte tyda på någon form av kulturpåverkan. 
 
Scirpus sylvaticus, skogssäv 

S. sylvaticus är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande (Malmgren 1982) 
S. sylvaticus finns i ljus och fuktig miljö på ravinbotten i östra delen, där den är vanligt 
förekommande. Artens förekomst i området kan möjligtvis tyda på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
DENNSTAEDTIACEAE, ÖRNBRÄKENVÄXTER 
 
Pteridium aquilinum, örnbräken 

P. aquilinum är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande.(Malmgren 1982). 
P. aquilinum finns i ganska ljus miljö vid norra vägkanten, i skogen (2:1, 7:1) främst i luckor och på 
skogsstigar samt i ravinsidorna. Den är vanligt förekommande. Artens förekomst i området tycks vara 
beroende av någon form av ljusinsläpp, vilket inte behöver bero på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
DRYOPTERIDACEAE, TRÄJONVÄXTER 
 
Dryopteris carthusiana, skogsbräken 

D. carthusiana är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande (Malmgren 1982). 
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D. carthusiana finns i ganska skuggig och ganska fuktig miljö i skogen (2:1), där den är vanligt 
förekommande. Enstaka exemplar växer även på rotvälta på ravinbotten. Artens förekomst i området 
tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
Dryopteris expansa, nordbräken 

D. expansa är en begränsat kulturgynnad art med spridd förekomst. Den växer bl.a. i barrskog med källdrag 
 (Malmgren 1982). 

D. expansa finns i ganska skuggig och fuktig miljö i skogen (2:1), där den är mindre vanligt 
förekommande, samt på ravinbotten, där den är vanligt förekommande. Artens förekomst i området 
tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
EQUISETACEAE, FRÄKENVÄXTER 
 
Equisetum arvense, åkerfräken 

E. arvense är enmycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande i fuktig miljö 
(Malmgren 1982). 

E. arvense finns i ljus och fuktig miljö på ravinbotten och i vägkant där den är mindre vanligt 
förekommande. Artens förekomst på ravinbotten tyder inte på någon form av kulturpåverkan. Vid 
vägkanten är dock förekomsten sannolikt kulturberoende. 
 
Equisetum fluviatile, sjöfräken 

E. fluviatile är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande i bl.a. kärr (Malmgren 1982). 
E. fluviatile finns i ljus och fuktig - blöt miljö på ravinbotten i östra delen, där den är mindre vanligt 
förekommande. Artens förekomst i området behöver inte tyda på någon form av kulturpåverkan. 
 
Equisetum hyemale, skavfräken, skäfte 

E. hyemale är en mycket kulturgynnad art som är spridd-ganska sällsynt. 
Av E. hyemale finns i ljus och torr miljö, i östra delen i ravinsida i östra delen, där den är mindre 
vanligt förekommande. Artens förekomst i området tyder möjligtvis på någon form av 
kulturpåverkan. 
 
Equisetum pratense, ängsfräken 

E. pratense är en inhemsk, något kulturgynnad art som troligen är allmänt förekommande (Malmgren 1982). 

E. pratense finns i ljus miljö i större glänta i skogen (2:1), där den är mindre vanligt förekommande. 
Artens förekomst i området tyder möjligtvis på någon form av kulturpåverkan. 
 
Equisetum sylvaticum, skogsfräken 

E. sylvaticum är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande. (Malmgren 1982) 

E. sylvaticum finns i halvskuggig - ljus, ganska fuktig miljö i skogen (2:1, 7:1), samt på skogsstig i 
skogen (7:1). Den fanns även i halvskuggig, fuktig - ganska torr miljö i ravinsidor och på ravinbotten 
samt i ljus, ganska torr miljö vid norra vägkanten. Den är vanligt förekommande. Artens förekomst i 
området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
ERICACEAE, LJUNGVÄXTER 
 
Calluna vulgaris, ljung 

C. vulgaris är en inhemsk, mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande (Malmgren 1982). 
C. vulgaris finns i ljus och torr miljö i alla områden utom i ravinsidorna och på ravinbotten. Den är 
vanligt förekommande. Artens förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
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Monotropa hypopitys ssp. hypopitys, vanlig tallört 
M. hypopitys ssp. hypopitys är ganska allmänt förekommande främst i barrskogsdominerade trakter. Den är 
snarare kulturmissgynnad men förekommer ibland i måttligt kulturpåverkad skogsvegetation. Malmgren 
1982) 

M. hypopitys ssp. hypopitys finns på ett flertal ställen i ljus och ganska torr miljö i skogen (2:1, 7:1), i 
ravinsidorna, samt på skogsstig (7:1). Artens förekomst i området tyder inte på någon form av 
kulturpåverkan. 
 
Rhododendron tomentosum, skvattram 

R. tomentosum är en kulturmissgynnad art som är allmänt förekommande på bl.a. mossar och myrmarker 
(Malmgren 1982). 

R. tomentosum finns i ljus och fuktig miljö i skogen (endast 7:1), där den är mindre vanligt 
förekommande. 
 
Vaccinium uliginosum, odon 

V. uliginosum är en något kulturgynnad art som är ganska allmänt förekommande bl.a. på myrar.  
V. uliginosum finns i ljus och ganska torr miljö i skogen och vid skogsstig (endast 7:1), där den är 
vanligt förekommande. 
. 
Vaccinium myrtillus, blåbär 

V. myrtillus är inhemsk och allmänt förekommande. (Malmgren 1982)  
V. myrtillus finns i ganska ljus och torr miljö i alla delområden. (Den är mycket vanligt 
förekommande. Artens förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
Vaccinium vitis-idaea, lingon 

V. vitis-idaea är en inhemsk, kulturgynnad art som är allmänt förekommande blå, i skogar och myrkanter.  
(Malmgren 1982) 

V. vitis-idaea finns i alla delområden i ganska ljus och torr miljö, där den är vanligt förekommande. 
Artens förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
FABACEAE, ÄRTVÄXTER 
 
Lathyrus linifolius, gökärt 

L. linifolius är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande (Malmgren 1982). 

L. linifolius finns i ljus och ganska torr miljö i ravinsidorna, på ravinbotten i östra delen, där den är 
mindre vanligt förekommande. Den fanns även i torr, ljus miljö på skogsstig och i vägkant, där den är 
vanligt förekommande. 
 
Lathyrus pratensis, gulvial 

L. pratensis är en mycket kulturgynnad och allmänt förekommande art (Malmgren 1982). 
L. pratensis finns i ljus, ganska fuktig ängsmiljö intill åker i S-Ö, där den är mindre vanligt 
förekommande. Artens förekomst i området är sannolikt beroende av kulturpåverkan. 
 
Lotus corniculatus, käringtand 

L. corniculatus är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande (Malmgren 1982). 
L. corniculatus finns i ljust och torr miljö vid norra vägkanten, där den är vanligt förekommande. 
Artens förekomst i området är sannolikt beroende av kulturpåverkan. 
 
 
Trifolium pratense, rödklöver 

T. pratense är en kulturberoende art som är allmänt förekommande i kulturpåverkade miljöer. (Malmgren 
1982) 
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T. pratense finns i ljus och torr miljö vid norra vägkanten, där den är vanligt förekommande. Artens 
förekomst i området är sannolikt beroende av kulturpåverkan. 
 
Trifolium repens, vitklöver 

T. repens är en allmänt förekommande art i diverse kulturpåverkade miljöer (Malmgren 1982). 
T. repens finns i ljus och torr miljö vid norra vägkanten, där den är vanligt förekommande. Artens 
förekomst i området är sannolikt beroende av kulturpåverkan. 
 
Vicia cracca, kråkvicker 

V. cracca är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande i kulturpåverkade miljöer (Malmgren 
1982). 

V. cracca finns i ljus och ganska torr miljö i norra och östra vägkanten, där den är mindre vanligt 
förekommande. Artens förekomst i området är sannolikt beroende av kulturpåverkan. 
 
 
FAGACEAE, BOKVÄXTER 
 
Quercus robur, ek 

Q. robur är en mycket kulturgynnad art som är sällsynt förekommande och växer vid goda markförhållanden 
på ganska näringsrik mark (Malmgren 1982, Mossberg, 1992). 

Av Q. robur finns endast ett fåtal unga exemplar i skogen (2:1, 7:1), i lundmiljö. Artens förekomst i 
området beror sannolikt på spridning från odlade träd, som finns i närheten av bebyggelsen utanför 
området. Förekomsten behöver följaktligen inte tyda på någon annan form av kulturpåverkan. 
 
 
GROSSULARIACEAE, RIPSVÄXTER 
 
Ribes nigrum, svarta vinbär (signalart) 

R. nigrum är en spridd art som förekommer i naturlig vegetation, framför allt i strand och ravinmiljö.  
(Malmgren 1982). 

R. nigrum finns i halvskuggig och ganska fuktig miljö i östra delen av ravinbotten, där den är mindre 
vanligt förekommande. Artens förekommer naturligt i denna typ av miljö. 
 
 
HYPERICACEAE, JOHANNESÖRTSVÄXTER 
 
Hypericum maculatum, fyrkantig johannesört 

H. maculatum är en inhemsk, mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande (Malmgren 1982). 
H. maculatum finns i ljus och torr miljö vid norra vägkanten samt vid stig och glänta i skogen (2:1), 
där den är mindre vanligt förekommande. Artens förekomst i området är troligtvis beroende av 
någon form av kulturpåverkan. 
 
 
JUNCACEAE, TÅGVÄXTER 
 
Juncus conglomeratus, knapptåg 

J. conglomeratus är en inhemsk, mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. vid kärr och 
bäckkanter (Malmgren 1982). 

J. conglomeratus finns i ganska riklig mängd i ljus och ganska fuktig ängsartad miljö på stig nära vägen 
i N-V. Artens förekomst i området är sannolikt beroende av kulturpåverkan. 
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Juncus effusus, veketåg 
J. effusus är en inhemsk, mycket kulturgynnad art som är allmän t förekommande bl.a. vid kärr Malmgren 
1982). 

J. effusus finns i ljus och fuktig miljö på ravinbotten, där den är vanligt förekommande. Artens 
förekomst i området tyder möjligtvis på någon form av kulturpåverkan. 
 
Juncus articulatus, ryltåg 

J. articulatus är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. i källkärr och i 
kulturpåverkade miljöer (Malmgren 1982). 

J. articulatus finns i ljus och ganska fuktig miljö i norra vägkanten samt i ängsartad miljö nära vägen i 
N-V, där den är vanligt förekommande. Artens förekomst i området är sannolikt beroende av 
kulturpåverkan. 
 
Luzula pilosa, vårfryle 

L. pilosa är en något kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. i barrskogar och kulturpåverkade 
miljöer (Malmgren 1982). 

L. pilosa är vanligt förekommande i halvskuggig, ganska torr miljö i skogen (2:1, 7:1), i ljus, torr miljö i 
norra vägkanten och på blockrik höjd samt i halvskuggig, ganska fuktig miljö på skogsstigar (2:1, 7:1) 
och ravinbotten. Artens förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
LAMIACEAE, KRANSBLOMMIGA VÄXTER 
 
Galeopsis bifida, toppdån 

G. bifida är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. i alkärr och raviner samt 
hällmark och kulturpåverkade miljöer som hyggen och åkrar (Malmgren 1982). 

G. bifida finns i ljus och fuktig miljö, i östra delen av ravinbotten, där den är vanligt förekommande. 
Den finns även på stenparti vid norra vägkanten. Artens förekomst i området behöver inte tyda på 
någon form av kulturpåverkan. 
 
Mentha x verticillata, kransmynta 

M. x verticillata är en hybrid mellan M. aquatica, vattenmynta, och M. arvensis, åkermynta. Den är ganska 
sällsynt och verkar vara beroende av näringsrik omgivning (Malmgren 1982). 

M. x verticillata finns i halvskuggig och fuktig miljö på ravinbotten, där den är vanligt förekommande. 
Artens förekomst i området verkar inte tyda på någon form av kulturpåverkan. 
 
Prunella vulgaris, brunört 

P. vulgaris är mycket kulturgynnad och allmänt förekommande bl.a. i källflöden (Malmgren 1982). 
P. vulgaris finns i fuktig, halvskuggig miljö på ravinbotten, där den är vanligt förekommande. Artens 
förekomst i området verkar inte tyda på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
LYCOPODIACEAE, LUMMERVÄXTER 
 
Huperzia selago, lopplummer 

H. selago är en något kulturgynnad art som är ganska allmänt förekommande i starkt sluttande, upptorkande 
källkärr och vid kärrdiken (Malmgren 1982). 

H. selago finns i ganska skuggig och torr miljö i skogen (2:1) vid stig och på stenblock i skogen (7:1) i 
mörkt, snårigt granskogsparti samt där också vid hjulspår. Den är ganska vanligt förekommande. 
Artens förekomst i området tycks inte tyda på någon form av kulturpåverkan. 
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Lycopodium clavatum, mattlummer 
L. clavatum är en lite kulturgynnad art som är allmänt förekommande i torra barrskogshyggen (Malmgren 
1982). 

L. clavatum finns i ljus och ganska torr miljö i skogen (7:1) samt på lågor på ravinbotten vid "avverkat 
område". Även i skuggig, ganska torr miljö i snårigt granskogsparti (7:1). Den är ganska vanligt 
förekommande. Artens förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
MELANTHIACEAE, NYSROTSVÄXTER 
 
Paris quadrifolia, ormbär (signalart) 

P. quadrifolia är en begränsat kulturgynnad art som är ganska allmän bl.a. i barrskogar och vid kärr och 
myrkanter (Malmgren 1982). 

P. quadrifolia finns i halvskuggig - ganska ljus och ganska fuktig miljö i skogen (2:1), vid stig och i 
större skogsglänta samt på ravinbotten, där den är mindre vanligt förekommande. Artens förekomst i 
området verkar inte tyda på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
OLEACEAE, SYRENVÄXTER 
 
Fraxinus excelsior, ask rödlistad – kategori VU, sårbar 

F. excelsior är en mycket kulturgynnad art som är spridd-ganska allmänt förekommande utanför 
kulturområden där arten är odlad och lätt förvildad. Arten växer bl.a. ofta på stränder (Malmgren 1982) 

Av F. excelsior finns enstaka exemplar i ljus, ganska torr miljö, nära vägkanten i östra delen av 
ravinsidorna. Artens förekomst i området är troligtvis beroende av kulturpåverkan. 
 
 
ONAGRACEAE, DUNÖRTSVÄXTER 
 
Chamerion angustifolium, mjölke 

C. angustifolium är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. vägkanter (Malmgren 
1982). 

C. angustifolium finns i ljus och torr miljö vid vägkanterna. Den är mindre vanligt förekommande. 
Artens förekomst i området är sannolikt beroende av kulturpåverkan. 
 
Epilobium adenocaulon, amerikansk dunört 

E. adenocaulon är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. i kulturpåverkade miljöer 
(Malmgren 1982). 

E. adenocaulon finns i ljus och ganska fuktig miljö i östra delen av ravinbotten, där den är vanligt 
förekommande. Möjligtvis tyder förekomsten här på någon form av kulturpåverkan. Den finns även i 
mindre mängd i ljus ganska torr ängsmiljö nära vägen i N-V, där den troligtvis är beroende av 
kulturpåverkan. 
 
Epilobium palustre, kärrdunört 

E. palustre är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. i källkärr och källflödesmiljöer 
(Malmgren 1982) 

E. palustre finns i ljus och fuktig miljö vid vägkant, där den är mindre vanligt förekommande. Artens 
förekomst i området är sannolikt beroende av kulturpåverkan. 
  
Epilobium roseum, grendunört 

E. roseum är en kulturberoende art som är sällsynt och delvis tillfälligt förekommande i kulturpåverkade 
miljöer, ex. diken, fuktiga, näringsrika biotoper, exempelvis diken (Malmgren 1982). 
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E. roseum finns i mindre mängd i ljus och ganska fuktig miljö, i östra delen av ravinbotten. Artens 
förekomst i området tyder på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
ORCHIDACEAE, ORKIDÉER 
 
Dactylorhiza maculata ssp. maculata, jungfru Marie nycklar (signalart) 

D. maculata ssp. maculata är en begränsat kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. i myrkanter, 
källflöden (Malmgren 1982) 

D. maculata ssp. maculata finns i ganska skuggig och fuktig miljö i skogen (2:1, 7:1), ravinsidorna och 
ravinbotten, där den är ganska vanligt förekommande. Artens förekomst i området tyder inte på 
någon form av kulturpåverkan. 
 
Goodyera repens, knärot (signalart och rödlistad art - NT nära hotad)  

G. repens är en inhemsk, kulturmissgynnad art som bl.a. förekommer i äldre barrskog (Malmgren 1982). 
G. repens finns i skuggig och ganska torr miljö. Den är vanligt förekommande främst i skogen (2:1), 
men finns även i ravinsidorna samt i skogen (7:1) och där även vid skogsstig. Artens förekomst i 
området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
OROBANCHACEAE, SNYLTROTSVÄXTER 
 
Melampyrum pratense, ängskovall 

M. pratense är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. i kärr, myrkanter och gläntor 
(Malmgren 1982). 

M. pratense är vanligt förekommande och finns i ganska ljus och ganska torr miljö i luckor, på stigar 
(2:1, 7:1), samt vid vägkant. Artens förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
Melampyrum sylvaticum, skogskovall 

M. sylvaticum är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. i barrskog och i källkärr (Malmgren 
1982). 

M. sylvaticum är vanligt förekommande och finns i någorlunda ljus och ganska torr miljö i skogen 
(2:1, 7:1), samt i halvskuggig, ganska fuktig miljö på ravinbotten. Artens förekomst i området tyder 
inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
OXALIDACEAE, HARSYREVÄXTER 
 
Oxalis acetocella, harsyra 

O. acetocella är en något kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. i ängsskogsmiljöer (Malmgren 
1982). 

O. acetocella finns i skuggig och ganska torr miljö i skogen (2:1, 7:1), där den är mycket vanlig och 
även i halvskuggig, ganska torr miljö i ravinsidorna och på ravinbotten, där den är vanligt 
förekommande. Den finns även i norra vägkanten. Artens förekomst i området tyder inte på någon 
form av kulturpåverkan. 
 
 
PINACEAE, TALLVÄXTER 
 
Picea abies, gran 

Picea abies är en inhemsk, kulturgynnad art som är allmänt förekommande på bl.a. fuktig, näringsrik mark 
(Malmgren 1982, Mossberg 1992). 
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P. abies finns i alla miljöer i området, och är det vanligast förekommande trädslaget i skogen (2:1, 
7:1). Artens förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
Pinus sylvestris, tall 

P. sylvestris är en inhemsk och kulturgynnad art som är allmänt förekommande vanligen på mager mark 
(Malmgren 1982, Mossberg 1992). 

P. sylvestris finns i alla miljöer i området, utom ravinsidorna, på torrare och lite ljusare områden än P. 
abies, (den är vanligare i 7:1 än i 2:1) och är vanligt förekommande. Artens förekomst i området 
tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
PLANTAGINACEAE, GROBLADSVÄXTER 
 
Callitriche cophocarpa, sommarlånke 

C. cophocarpa är en mycket kulturgynnad och konkurrenssvag art som troligen är ganska allmänt 
förekommande i bl.a. näringsrika sjöar och vattendrag (Malmgren 1982). 

C. cophocarpa finns i ljus miljö, i ett fåtal vattensamlingar på ravinbotten, där den är vanligt 
förekommande i riklig mängd. Callitriche, troligen cophocarpa, finns även i bäcken på ett fåtal ställen. 
Artens förekomst i området behöver inte tyda på någon form av kulturpåverkan. 
 
Plantago major, groblad 

P. major är en kulturberoende art som är allmänt förekommande bl.a. i starkt kulturpåverkade miljöer 
vägkanter och stigar (Malmgren 1982) 

P. major finns i ljus, ganska torr miljö på ravinbotten i östra delen, där den är mindre vanlig, samt i 
vägkanten, där den är vanligt förekommande. Artens förekomst i området tyder möjligtvis på någon 
form av kulturpåverkan. 
 
Veronica chamaedrys, teveronika 

V. chamaedrys är en inhemsk, mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. i barrskog 
(Malmgren 1982). 

V. chamaedrys är ganska vanligt förekommande och finns i ljus och ganska fuktig miljö i större lucka 
(2:1), samt i ljus och torr miljö vid vägkant mot norr. Artens förekomst i området tyder möjligtvis på 
någon form av kulturpåverkan. 
 
Veronica officinalis, ärenpris 

V. officinalis är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. i fuktig barrskog och 
bäckraviner (Malmgren 1982). 

V. officinalis är ganska vanligt förekommande och finns i ljus och ganska fuktig miljö i större lucka och 
i hjulspår (2:1), samt i ljus och torr miljö vid vägkant mot norr. Artens förekomst i området tyder 
möjligtvis på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
POACEAE, GRÄS 
 
Agrostis capillaris, rödven 

A. capillaris är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande i bl.a. i kulturpåverkade miljöer 
(Malmgren 1982). 

A. capillaris finns i ljus och torr miljö, i skogen, och i ängsartad miljö, nära vägen i N-V samt intill 
åkern i S-Ö, där den är vanligt förekommande. Artens förekomst i området tycks vara beroende av 
någon form av kulturpåverkan. 
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Agrostis gigantea, storven 
A. gigantea är en invandrad, troligen spridd art. Oftast växer den i starkt kulturpåverkade miljöer, exempelvis 
ladugårdsbackar och åkerkanter. (Malmgren 1982) 

A. gigantea finns i ljus och fuktig miljö, i östra delen av ravinsidorna, där den är mindre vanligt 
förekommande. Artens förekomst i området tycks vara beroende av någon form av kulturpåverkan. 
 
Agrostis stolonifera, krypven 

A. stolonifera är en mycket kulturgynnad art som är ganska allmänt förekommande och karaktäristisk i 
källflödessamhällen (Malmgren 1982). 

A. stolonifera finns både ljus och halvskuggig, fuktigt miljö i hjulspår i skogen (2:1, 7:1), där den är 
vanligt förekommande. Artens förekomst i området tycks vara beroende av någon form av 
kulturpåverkan. 
 
Alopecurus aequalis, gulkavle 

A. aequalis en mycket kulturgynnad art som är spridd och växer bl.a. i källdragspräglad granskog (Malmgren 
1982). 

A. aequalis finns i ljus och torr miljö, i östra delen av ravinsidorna, där den är mindre vanligt 
förekommande. Artens förekomst i området tycks vara beroende av någon form av kulturpåverkan. 
 
Anthoxanthum odoratum, vårbrodd 

A. odoratum är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. i kärrkanter (Malmgren 
1982). 

A. odoratum finns i ljus och torr miljö i vägkanter, där den är vanligt förekommande. Artens 
förekomst i området är sannolikt beroende av kulturpåverkan. 
 
Calamagrostis arundinacea, piprör 

C. arundinacea är en inhemsk, mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. på hyggen och 
andra kulturpåverkade miljöer (Malmgren 1982). 

C. arundinacea är vanligt förekommande och finns i ganska ljus och torr miljö i skogen (2:1, 7:1), samt 
i ängsmiljö S-Ö bäcken, bredvid åker. Den finns även i norra vägkanten. Artens förekomst i området 
behöver inte tyda på någon form av kulturpåverkan. 
 
Dactylis glomerata ssp. glomerata, hundäxing 

D. glomerata ssp. glomerata är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande i kulturpåverkade 
miljöer (Malmgren 1982). 

D. glomerata ssp. glomerata finns i ljus och torr miljö vid vägkanten och nära vägen i ängsmiljö öster 
om Dalbotorp. Den är mindre vanligt förekommande. Artens förekomst i området är sannolikt 
beroende av kulturpåverkan. 
 
Danthonia decumbens, knägräs 

D. decumbens är en mycket kulturgynnad art som är spridd-ganska sällsynt ii kulturpåverkade miljöer 
(Malmgren 1982). 

D. decumbens finns i ljus och ganska torr miljö, på skogsstigar, där den är ganska vanligt 
förekommande, samt i skogen (2:1), där den är mindre vanlig. Den finns även nära vägen i ängsmiljö 
öster om Dalbotorp. Artens förekomst i området är möjligtvis beroende av kulturpåverkan. 
 
Deschampsia cespitosa, tuvtåtel 

D. cespitosa är allmän i den här delen av Västmanland. Den förekommer i kanter av källkärr, källflödesmiljöer 
och skogsstigar (Malmgren 1982). 

D. cespitosa är vanlig och finns i ganska ljus-halvskuggig och ganska torr-fuktig miljö i skogen (2:1, 
7:1), i gläntor, på stigar och i hjulspår (7:1). Artens förekomst i området tycks inte tyda på någon form 
av kulturpåverkan. 
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Deschampsia flexuosa, kruståtel 
D. flexuosa är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande (Malmgren 1982). 

D. flexuosa är mycket vanlig och finns i ljus och torr miljö i områdets alla delområden. Artens 
förekomst i området behöver inte tyda på någon form av kulturpåverkan. 
 
Elytrigia repens, kvickrot 

E. repens är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande (Malmgren 1982). 
Av E. repens finns ett fåtal exemplar på ett ställe; i ljus, ganska torr ängsartad miljö bredvid åker S-Ö 
(N-V Sandtäppan). Artens förekomst i området är sannolikt beroende av kulturpåverkan. 
 
Glyceria fluitans, mannagräs 

G. fluitans är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. i källflödessamhällen och barrskog 
(Malmgren 1982). 

G. fluitans är ganska vanlig och finns i ganska ljus och fuktig - blöt miljö på ravinbotten och i skogen 
södra i hjulspår. Artens förekomst i området tyder möjligtvis på någon form av kulturpåverkan. 
 
Melica nutans, bergsslok 

M. nutans är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. i barrskog (Malmgren 1982). 
M. nutans är vanlig och finns i ganska skuggig och fuktig - ganska torr miljö i skogen (2:1) i luckor, 
hjulspår samt ljus, ganska torr miljö vid norra vägkanten. Artens förekomst i området tyder möjligtvis 
på någon form av kulturpåverkan. 
 
Phleum pratense ssp. pratense, timotej 
P. pratense ssp. pratense är en allmänt förekommande art som är vanlig i kulturpåverkad ängsvegetation 
(Malmgren 1982). 
P. pratense ssp. pratense är mindre vanlig och finns i ljus och torr miljö i norra vägkanten och i ljus, 
ganska torr ängsmiljö nära vägen öster om Dalbotorp (i N-V). Artens förekomst i området är sannolikt 
beroende av kulturpåverkan. 
 
Poa annua, vitgröe 
P. annua är en kulturberoende art som är allmänt förekommande bl.a. på torra stigar 
 (Malmgren 1982). 
P. annua finns endast på en lokal, i ljus, ganska torr miljö i hjulspår där vegetationen är låg, nära 
vägen i N-Ö. Arten förekommer där i riklig mängd. Dess förekomst i området är sannolikt beroende 
av kulturpåverkan i form av tramp eller överkörning. 
 
Poa nemoralis, lundgröe 

P. nemoralis är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande i bl.a. ängsskog (Malmgren 1982). 
P. nemoralis är mindre vanlig och finns i ganska ljus och ganska fuktig miljö i större skogsglänta i 2:1. 
Artens förekomst i området tyder möjligtvis på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
POLYGONACEAE, SLIDEVÄXTER 
 
Fallopia convolvulus, åkerbinda 

F. convolvulus är en kulturberoende art som är allmänt förekommande bl.a. i åkrar (Malmgren 1982). 
F. convolvulus finns i ljus och fuktig miljö i östra delen av ravinbotten, där den är mindre vanligt 
förekommande. Artens förekomst i området tyder möjligtvis på någon form av kulturpåverkan. 
 
Persicaria lapathifolia ssp. pallida, vanlig pilört 

P. lapathifolia ssp. pallida är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. i dammkanter 
och vid betesbäckar (Malmgren 1982). 
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P. lapathifolia ssp. pallida finns i ljus och fuktig miljö i östra delen av ravinbotten, där den är mindre 
vanligt förekommande. Artens förekomst i området tyder möjligtvis på någon form av 
kulturpåverkan. 
 
Rumex acetocella, bergssyra 

R. acetocella är en inhemsk, mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande på torr kulturpåverkad 
mark (Malmgren 1982). 

R. acetocella finns i ljus och torr miljö i vägkant, samt på hällmark (2:1), där den är mindre vanligt 
förekommande och sannolikt inte beroende av någon form av kulturpåverkan. 
 
 
POLYPODIACEAE, STENSÖTEVÄXTER 
 
Polypodium vulgare, stensöta 

P. vulgare är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande i bl.a. på barrskogsklippor och stenblock 
(Malmgren 1982). 

P. vulgare finns i skuggig - ganska ljus miljö i skogen (2:1, 7:1), på stenar och block, där den är vanligt 
förekommande. Artens förekomst i området tycks inte tyda på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
PRIMULACEAE, VIVEVÄXTER 
 
Lysimachia thyrsiflora, topplösa 

L. thyrsiflora är en inhemsk, kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. i kärr och fuktig 
barrskogsmiljö (Malmgren 1982). 

L. thyrsiflora finns i fuktigt-blöt, halvskuggig-skuggig miljö på ravinbotten, där den är mycket vanligt 
förekommande. Den är även vanlig vid liknande miljö i fuktstråk i skogen (2:1) och finns även i 
hjulspår i skogen (7:1). Artens förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
Trientalis europaea, skogsstjärna 

T. europaea är en något kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. i kärr och skogsgläntor 
(Malmgren 1982). 

T. europaea är mycket vanligt förekommande och finns i halvskuggig - ganska ljus och ganska fuktig 
miljö i skogen (2:1, 7:1), på skogsstigar samt på ravinbotten och i ljus och torr miljö vid norra 
vägkanten. Artens förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
RANUNCULACEAE, RANUNKELVÄXTER 
 
Hepatica nobilis, blåsippa (signalart) 

H. nobilis är en begränsat kulturgynnad art som är ganska allmänt förekommande bl.a. i bryn, hagar och 

gläntor (Malmgren 1982). 
Av H. nobilis finns ett fåtal exemplar på en lokal i skogen (2:1), cirka 10-20 m från vägen där det är 
ganska skuggig, lundartad miljö. Artens förekomst i området tyder på att det kan ha varit ett större 
ljusinsläpp här tidigare. 
 
Anemone nemorosa, vitsippa 

A. nemorosa är en kulturgynnad art som är allmän t förekommande bl.a. på fuktig barrskogsmark samt 
källkärrsmiljöer Malmgren 1982). 

A. nemorosa är ganska vanlig och finns i ganska ljus och ganska fuktig miljö i skogen (2:1, 7:1) och på 
ravinbotten samt i ljus och torr miljö vid norra vägkanten. Artens förekomst i området tyder inte på 
någon form av kulturpåverkan. 
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Caltha palustris, kabbleka 
C. palustris är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. i källkärr och diken och 
kulturpåverkade stränder (Malmgren 1982). 

C. palustris finns i fuktig - blöt, halvskuggig - ljus miljö på ravinbotten, där den är vanligt 
förekommande. Artens förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
Ranunculus acris, smörblomma 

R. acris är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. ängsmiljö (Malmgren 1982). 
R. acris finns i ljus och torr miljö vid vägkanter, där den är vanligt förekommande. Artens förekomst 
här är sannolikt beroende av kulturpåverkan. 
 
Ranunculus flammula, ältranunkel 

R. flammula är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. vid näringsfattiga 
barrskogsbäckar och vissa flödande kärrbäckar i näringsrik miljö (Malmgren 1982). 

R. flammula är vanligt förekommande och finns i fuktig-blöt, ganska ljus miljö i skogen (2:1, 7:1), i 
hjulspår, och på ravinbotten. Artens förekomst i området tyder inte på någon form av 
kulturpåverkan. 
 
Ranunculus repens, revsmörblomma 

R. repens är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande i bl.a. i barrskog och kärr 
(Malmgren 1982). 

R. repens är mycket vanligt förekommande och finns i ganska ljus och fuktig miljö i skogen (2:1), på 
ravinbotten och i ljus och torr miljö vid norra vägkanten. Artens förekomst i området tyder inte på 
någon form av kulturpåverkan. 
 
 
RHAMNACEAE, BRAKVEDSVÄXTER 
 
Frangula alnus, brakved 

F. alnus är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. i kärr och myrkanter (Malmgren 1982). 
Av F. alnus finns endast yngre exemplar. Men den är ändå rätt så vanligt förekommande i någorlunda 
ljus och ganska torr miljö i skogen (2:1), på skogsstig (7:1), samt vid i ljus och torr miljö vid norra 
vägkanten. Artens förekomst i området tycks inte tyda på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
ROSACEAE, ROSVÄXTER 
 
Alchemilla vulgaris (coll.), daggkåpa 

Släktet Alchemilla består av många, ibland svårbestämda, småarter med könlös fröbildning (Mossberg, 1992). 
A. vulgaris är ett samlingsnamn för ett 20-tal arter (Krok, Almquist, 2001). Alla småarter i Västmanland är 
starkt kulturgynnade och förekommer i kulturpåverkad gläntvegetation som hagmark och bryn, samt på 
ljusa, öppna växtplatser (Malmgren 1982). 

A. vulgaris finns i ljus och ganska torr miljö vid norra vägkanten där den är ganska vanligt 
förekommande. Den finns också i större lucka i skogen (2:1), i rätt så ljus och ganska fuktig miljö. 
Artens förekomst i området tyder möjligtvis på någon form av kulturpåverkan. 
 
Comarum palustre, kråkklöver 

C. palustre är en något kulturgynnad art som är allmänt förekommande i bl.a. kärrmiljöer samt näringsrika-
näringsfattiga sjöar och vattendrag (Malmgren 1982). 

Av C. palustre finns ett fåtal exemplar på i ljus och fuktig miljö på ravinbotten. Artens förekomst i 
området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
 



19 
 

Filipendula ulmaria, älggräs 
F. ulmaria är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande i bl.a. källkärr och myrkanter 
(Malmgren 1982). 

F. ulmaria finns i halvskuggig - ganska ljus och fuktig - blöt miljö på ravinbotten där den är mycket 
vanligt förekommande. Den finns även i större lucka i skogen (2:1) samt vid norra vägkanten. Artens 
förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
Fragaria vesca, smultron 

F. vesca är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande i bl.a. vägkanter 
(Malmgren 1982). 

F. vesca är vanligt förekommande och finns i rätt så ljus och ganska fuktig miljö, i större lucka i 
skogen (2:1), samt i ljus och ganska torr miljö i ravinsidorna och vägkanter. Artens förekomst i 
området behöver inte tyda på någon form av kulturpåverkan. 
 
Geum rivale, humleblomster 

G. rivale är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande i bl.a. kärr och källflödesmiljöer samt 
fuktig ängsmark (Malmgren 1982). 

G. rivale finns i skuggig - halvskuggig, fuktig - blöt miljö på ravinbotten där den är mycket vanligt 
förekommande. Artens förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
Potentilla erecta, blodrot 

P. erecta inhemsk är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande i bl.a. kärr och 
källdragspåverkad granskog (Malmgren 1982) 

P. erecta är vanligt förekommande och finns i ganska ljus och fuktig - ganska torr miljö i luckor i 
skogen och på skogsstigar (2:1, 7:1). Artens förekomst i området tyder inte på någon form av 
kulturpåverkan. 
 
Prunus padus, hägg 

P. padus är en mycket kulturgynnad art som är allmän i bl.a. ängsskog med käll- eller bäckdrag (Malmgren 
1982). 

Av P. padus finns ett enstaka exemplar, i halvskuggig, ganska fuktig miljö på ravinsida i östra delen. 
Artens förekomst i området är troligtvis beroende av någon form av kulturpåverkan. 
 
Rubus idaeus, hallon 

R. idaeus är en mycket kulturgynnad art som är norrut allmänt förekommande i käll- och bäckdragspåverkad 
ravinvegetation och diverse kulturpåverkade miljöer (Malmgren 1982). 

R. idaeus finns i halvskuggig och fuktig miljö på ravinbotten där den är mindre vanligt 
förekommande. Den är vanligare på stigar och förekommer även i mindre mängd i större lucka och 
på stenblock i skogen (2:1), i hjulspår (7:1) samt i norra vägkanten i halvskuggig - ganska ljus och 
ganska fuktig - torr miljö. Artens förekomst i området behöver inte tyda på någon form av 
kulturpåverkan. 
 
Rubus saxatilis, stenbär 

R. saxatilis är en kulturgynnad art som är allmän i bl.a. ängsvegetation, vägrenar och åkerdiken. (Malmgren 
1982) 

R. saxatilis är vanligt förekommande och finns i ganska ljus och fuktig - ganska torr miljö i skogen 
(2:1), på stig och i större lucka, på flodbädd samt i ljus och torr miljö vid vägkant. Artens förekomst i 
området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
Sorbus aucuparia, rönn 

S. aucuparia är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande i bl.a. gläntor och på torr mark 
(Malmgren 1982). 
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Av S. aucuparia förekom mestadels yngre exemplar, men den är rätt så vanlig i ganska ljus-helt 
öppen och torr miljö och finns i luckor i skogen (2:1, 7:1), i hjulspår, i ravinsidorna, på ravinbotten och 
Borsthällarna. Artens förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
Sorbus intermedia, oxel 

S. intermedia är eventuellt en art som är ganska sällsynt och förekommer ofta uppvuxna som solitära träd i 
bl.a. skogsbryn och diverse kulturpåverkad e miljöer (Malmgren 1982). 

Av S. intermedia finns enstaka yngre exemplar i halvskuggig, ganska torr miljö, i skogen (7:1) nära 
åkermark. Ett vuxet träd finns vid norra vägkanten. Artens förekomst i området beror sannolikt på 
spridning från odlade träd, som finns i närheten av bebyggelsen utanför området. 
 
 
RUBIACEAE, MÅREVÄXTER 
 
Galium boreale, vitmåra 

G. boreale är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande i fuktiga marker 
 (Malmgren 1982) 

G. boreale finns i ljus och torr miljö vid vägkant där den är vanligt förekommande. Artens förekomst i 
området är sannolikt beroende av kulturpåverkan. 
 
Galium palustre, vattenmåra 

G. palustre är en allmänt förekommande art i bl.a. kärr och sankmark (Malmgren 1982). 
G. palustre är ganska vanligt förekommande och finns i halvskuggig och fuktig - blöt miljö i skogen 
(2:1), samt i liknande miljö på ravinbotten. Artens förekomst i området tyder inte på någon form av 
kulturpåverkan. 
 
 
SALICACEAE, VIDEVÄXTER 
 
Populus tremula, asp 

P. tremula är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande (Malmgren 1982).  
P. tremula är ganska vanligt förekommande i ganska ljus och fuktig - torr miljö i luckor, på stigar (2:1, 
7:1), samt i bäckravin och i vägkant. Artens förekomst i området tyder inte på någon form av 
kulturpåverkan. 
 
Salix aurita, bindvide 

Salix aurita är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande (Malmgren 1982). 
S. aurita är mindre vanligt förekommande och finns i ljus och ganska torr miljö på borsthällarna samt 
i någorlunda ljus och ganska torr miljö i skogen (7:1). Artens förekomst i området tyder inte på någon 
form av kulturpåverkan. 
 
Salix pentandra, jolster 

S. pentandra är en kulturgynnad art som är allmänt förekommande i bl.a. dikes och bäckkanter (Mossberg, 
1992). 

S. pentandra är mindre vanligt förekommande och finns i ljus och ganska fuktig miljö i östra delen av 
ravinsidorna. Artens förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
Salix caprea, sälg 

S. caprea är en mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande (Malmgren 1982). 
S. caprea är mindre vanligt förekommande, och finns i ljus och ganska torr miljö i vägkant samt i 
liknande miljö på skogsstig (7:1). Artens förekomst i området tyder möjligtvis på någon form av 
kulturpåverkan. 
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SAPINDACEAE, KINESTRÄDSVÄXTER 
 
Acer platanoides, lönn 

A. platanoides är allmän i kulturtrakter. Norr om Mälaren har inga förekomster påträffats på långa avstånd 
från odlade träd. Små exemplar har påträffats i flera raviner, bland annat en bäckravin. (Malmgren 1982) 

Av A. platanoides finns endast ett fåtal yngre exemplar i ljus, fuktig miljö på ravinbotten och vid norra 
vägkanten. I båda miljöerna är arten mindre vanligt förekommande. Artens förekomst i området 
beror troligtvis på spridning från odlade träd, som finns i närheten av bebyggelse utanför området. 
 
 
SAXIFRAGACEAE, STENBRÄCKEVÄXTER 
 
Chrysosplenium alternifolium, gullpudra (signalart) 

C. alternifolium är en något kulturgynnad art som är spridd och förekommer bl.a. i källdragspåverkad mark 
och omgivning av nedskurna, vanligen hastigt rinnande vattendrag, under barrträd eller lövträd, sistnämnda 
vanligen i ravinmiljö med lätteroderat underlag (Malmgren 1982) 

C. alternifolium finns i fuktig och skuggig miljö på ravinbotten där den är vanligt förekommande. 
Artens förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
THELYPTERIDACEAE, KÄRRBRÄKENVÄXTER 
 
Phegopteris connectilis, hultbräken 

P. connectilis är en något kulturgynnad art som är allmänförekommande i bl.a. barrskog (Malmgren 1982) 
P. connectilis är mycket vanligt förekommande finns i fuktig-ganska torr och halvskuggig miljö i norra 
skogen (2:1), på ravinbotten, på stig (7:1) samt i ljus och torr miljö vid vägkant mot norr. Artens 
förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
TYPHACEAE, KAVELDUNSVÄXTER 
 
Sparganium natans, dvärgigelknopp 

S. natans är en kulturgynnad vattenväxt som är ganska allmänt förekommande i Västmanland. Den trivs i 
grunt vatten, skogsbäckar och skogssjöar (Malmgren 1982). 

S. natans är mindre vanligt förekommande. Ett fåtal exemplar finns i ljusa avsnitt i bäcken på cirka 20 
cm djup. Artens förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
 
URTICACEAE NÄSSELVÄXTER 
 
Urtica dioica ssp. dioica, brännässla 

U. dioica ssp. dioica är en inhemsk, mycket kulturgynnad art som är allmänt förekommande vid rasmarker 
och källflöden, samt i diverse kulturpåverkade miljöer 
 (Malmgren 1982) 

U. dioica ssp. dioica är mindre vanligt förekommande och endast ett par bestånd finns i ganska ljus 
och fuktig miljö i östra delen av ravinen nedanför Sandtäppan, i lundartad miljö, samt på ravinbotten 
längre västerut, även här nedanför åker. Artens förekomst i området kan möjligtvis vara beroende av 
någon form av kulturpåverkan. 
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VIOLACEAE, VIOLVÄXTER 
 
Viola palustris, kärrviol 

V. palustris är en något kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. i kärr och myrkanter 
(Malmgren 1982). 

V. palustris är vanligt förekommande och finns i ljus och fuktig miljö i luckor, på skogsstigar i djupare 
hjulspår (2:1, 7:1), i större lucka (2:1), samt på ravinbotten. Artens förekomst i området tyder inte på 
någon form av kulturpåverkan. 
 
Viola riviniana, skogsviol 

V. riviniana är en inhemsk, kulturgynnad art som är allmänt förekommande i bl.a. torr ängsskogsmiljö och 
vägrenar (Malmgren 1982). 

V. riviniana är ganska vanligt förekommande och finns i ganska ljus och ganska fuktig miljö på 
skogsstig (7:1), i större glänta (2:1), och på en lokal i ängsartad miljö nära vägen öster om Dalbotorp 
(i N-V), Den finns även vid norra vägkanten i ljus och torr miljö. Artens förekomst i området är 
möjligtvis beroende av någon form av kulturpåverkan. 
 
 
WOODSIACEAE, HÄLLEBRÄKENVÄXTER 
 
Athyrium filix-femina, majbräken 

A. filix-femina är en inhemsk, något kulturgynnad art som är allmänt förekommande bl.a. i fuktig 
barrskogsmiljö, samt vid kanten av bäckar och åar (Malmgren 1982). 

A. filix-femina är vanligt förekommande och finns i ganska ljus och fuktig miljö i norra skogen i större 
lucka, i södra skogen i hjulspår, på ravinbotten samt norra vägkanten. Artens förekomst i området 
tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
 
Gymnocarpium dryopteris, ekbräken 

G. dryopteris är en något kulturgynnad art som är allmänt förekommande i bl.a. i barrskog och torra källkärr 
samt diverse kulturpåverkade miljöer (Malmgren 1982). 

G. dryopteris är vanligt förekommande och finns i halvskuggig-ganska ljus och fuktig miljö i norra 
skogen, i ravinsidorna och på ravinbotten. Artens förekomst i området tyder inte på någon form av 
kulturpåverkan. 
 
Matteuccia struthiopteris, strutbräken (signalart) 

M. struthiopteris är en kulturmissgynnad ganska sällsynt art som förekommer bl.a. vid kanten av ravinartat 
nedskurna bäckar, där bestånden ofta är täta och utbredda, längs bäckraviner (Malmgren 1982) 

M. struthiopteris finns i halvskuggig, fuktig- blöt miljö på ravinbotten där den är mycket vanligt 
förekommande. Artens förekomst i området tyder inte på någon form av kulturpåverkan. 
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