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Ekbacke S Inskogen ID nr 13:L12

Naturvärdesklass 3 Huvudnaturtyp Ekbacke Areal (ha]

Naturvärdesbedömning
S Inskogen ligger en långsträckt obetad ekbacke i söderläge med de främsta naturvärdena knutna till
de grova ekarna och att det finns en stor variation av ålder på ekarna , vilket säkrar föryngringen av
ek och har potential att skapa höga naturvården under lång tid framöver. Områdets varierande
trädslag skapar en gynnsam miljö får fågel. Eftersom området ligger i söderläge blir det varmt och
detta gynnar insekter och reptiler. Den gamla husgrunden i väster kan fungera som skydd för
reptilerna.

Beskrivning

S Inskogen ligger en långsträckt obetad ekbacke i söderläge. Området har brant sluttning i väster men
flackar ut i öster, l trädskiktet växer tall, sälg, björk, gran, asp och ek och här finns rikligt med ekar i
varierande grovlek. Det finns ett trettiotal ekar med stamdiametern 2-5 dm och ett tiotal med
diametern 6-9 dm och det finns även klena föryngringsträd av ek . De grövsta ekarna växer i öster, l
buskskiktet växer björk, salix spp, ek , gran, nypon, l vissa delar av området är inslaget av sly rikligt.
Fältskiktet är trivialt med arter som ormbunkar, tuvtåtel och fårsvingel dock borde området kunna hysa
en vacker vårflora med t. ex. vitsippa. Längs med ekbacken löper en gångstig och i området finns en
grov låga av sälg, ca 4 dm i diameter och i väster finns en stenlagd husmur i solexponerat läge.

Känslighetsbedömning
l väster går ledningen mycket nära området och
träd riskerar att bli avverkade eller skadas och då
försvinner en del av områdets värden som till stor
del är knutna till ekarna.
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Var aktsam om framförallt ek i alla åldrar och
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