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Ortrika bäckdrag - NNo Bene ID nr 13:L15

Naturvärdesklass 3 Huvudnaturtyp -Örtrika bäckdråg Areal (ha)

Naturvärdesbedömning
NNo Bene ligger en medelålders granskog med en naturligt rinnande bäck vars naturvården främst är
kopplad till vattenmiljön. Det väl skuggade och naturliga vattnet har potential att hysa en rik flora och
fauna. Det finns också ett värde i skogen som har ett allmänt lövinslag och är relativt ostört med ett
rikligt mosstäcke. Skogar med naturskogskaraktär är en brist i landskapet och har potential att hysa
hotade arter.

Beskrivning
NNo Bene ligger en medelålders granskog med en naturligt rinnande bäck som rinner i nordsydlig
riktning. Bäcken är bitvis väl skuggad av lövträd. Skogen är självföryngrad och på berg och block finns
ett rikligt mosstäcke. l norr blir området bergigare och går över till hällmarkstallskog. l trädskiktet
växer tall, gran al, ek , ask och asp. Träd med stamdiametern 2-4 dm är vanligast men enstaka träd
med diameten 6 dm förekommer. l buskskiktet växer arter som gran och salix spp. Runt bäcken växer
rikligt med örter och ormbunkar. Förövrigt är områdets fältskikt skogspräglat med arter som stensöta,
Kruståtel och blåbär, l bottenskiktet växer rikligt med mossor av arter som cypressfläta, kvastmossa och
väggmossa. Död ved förekommer sparsamt i form av döda grenar som är lämnade efter
plockhuggning. l den norra delen finns en damm med en gammal dammbyggnad och ett vindskydd
med grillplats. Detta ger området värden för både kultur och rekreation.

Känslighetsbedömning
Om området exploateras finns risken att det
naturliga vattendraget förstörs. Även skogen har
ett framtidsvärde och en exploatering med
avverkningskulle kunna förstöra detta.

Behov av ytterligare kunskap

Inget

Hänsynstagande
Se till att skogen inte avverkas och att bäcken
bevars i ostört skick.
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