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Blandskog - S Insköten ID nr 13:L11

Naturvärdesklass 3 Huvudnaturtyp Blandskog Areal (ha)

Naturvärdesbedömning
S Inskogen ligger en olikåldrig blandskog med naturvärden knutna till att skogen inte varit avverkad
på länge och att den har börjat att anta naturskogskaraktär. Den döda veden i olika
nedbrytningsstadier har potential att i framtiden hysa hotade arter av t.ex. mossor och insekter. Skogen
variaton med både löv och barr är ett värdefullt inslag i landskapet och kan hysa stor biologisk
mångfald. Gångstigen som löper genom området i V-Ö riktning är viktig för rekreation då den är
stadsnära.

Beskrivning

S Inskogenjigger en olikåldrig blandskog. l S löper en höjdrygg längs med området och i norr är det
åkermark. Trädskiktet är varierat både i ålder och trädslag. Här växer tall, gran ek, asp och björk
Mänga av träden är unga med det förekommer allmänt träd med stamdiametern 5-8 dm i diameter.
Buskskiktet är varierat och här växer arter som Hassel, gran, rönn och ek. Det skogspräglade fältskiktet
förekommer arter som piprör, vårfryle och blåbär. Bottenskiktet är rikt och det växer riklig med mossor
som väggmossa och husmossa på mark block och lågor, l området finns allmänt med lågor med
diametern 1-3 dm och sparsamt med död ved av lågor mindre än 1 dm. Den döda veden är i olika
nedbrytningsstadier. l O finns ett stort grävlinggryt och i områdets hela längd går en gångstig.

Känslighetsbedömning Hänsynstagande
En exploatering av området skulle innebära att den Avverka inga träd i området och skada ej heller
naturskogskaraktär som börjat bildas kommer att det mossrika markskiktet.
förstöras om man tvingas avverka träd.
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