
CALLUNA AB
Pro ekt; Na+urgasledning etapp IV naturinventering 2005
Projekt nr: A45

Dokumen+namn: Nafurgasledning na1urdatabas. fp5 Ulskriftsdatum
Status: Rapport 20050531 2005-06-10

Blandskog med grova ekar - O Bara ID nr 14:L2

Naturvärdesklass 2 Huvudnafurtyp Blandskog Areal (ha)

Naturvärdesbedömning
O Bara ligger en olikådrig blandskog med ekinslag med de främsta naturvärdena knutna till de grova
ekarna med en stamdiameter mellan 1-1, 3 dm som växer i området. De är extra värdefulla eftersom
det i närområdet finns andra grova ekar som tillsammans med detta område bildar ett eklandskap.
Den grova eklågan har potential att hysa en rad hotade arter av t.ex. insekter. En skog med lövinslag
är ett positivt inslag i lanskapet och har potential att hysa många arter och skapa hög biologisk
mångfald.

Beskrivning

O Bara ligger en olikådrig blandskog med ekinslag. Området har i söder en bergbrant med med
rikligt med ek och i förövrigt består området till stor del av blandskog med inslag av ek. l sydlig och
ostlig riktning löper ett berg med tallhällmark. l områdets norra del sträcker sig en ravin i V-0 riktning
och här finns ett stort lövinslag av bl. a. ek. l områdets nordligaste del sträcker sig området över vägen
och innefattar betesmark med grova ekar. Strax jämte vägen, i skogsbrynet ligger ett småvatten.
Trädskiktet består av tall, gran, björk och ek. Flera av ekarna i området har en stamdiameter på 10
dm och det finns förövrigt en stor spridning av åldern på ek och den grövsta eken har diametern 13
dm. De grövsta ekarna växer i sydväst och ost. l buskskiktet växer en, ek, salix spp, nypon och björk.
Fältskiktet har i stora delar av området skogskaraktär med arter som blåbär och lingon, l ravinen och i
öppnare partier växer arter som blåsippa och tuvtåtel. På bergssidor och på berget är ljung, stensöta ,
renlav, och blåmossa vanlig. Längs med vägen i norr ligger en grov halvt nedbruten eklåga.

Känslighetsbedömning
En exploatering av området innebär att träd
kommer att avverkas och en del av naturvärdet

kommer att påverkas negativt.

Behov av ytterligare kunskap

Inget

Hänsynstagande
Undvik att avverka grova ekar och försök att även
spara ett stort anta] av yngre ekar då de är viktiga
som föryngringsträd.
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