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Blandskog - N Sundsör ID nr 14:L6

Naturvärdesklass 3 Huvudnaturtyp Blandskog Areal (ha]

Naturvärdesbedömning
N Sundsör ligger ett varierat skogsområde med naturvården främst knutna till variationen. En stor
variation skapar förutsättningar för fler arter. Området har inte varit avverkat under den senaste tiden
och ett framtidsvärde finns om området i fortsättningen får vara orört. Det har då en potential att hysa
hotade arter. Här finns också ett rekreationsvärde med tanke på det stadsnära läget och gångstigarna
som verkar vara flitigt nyttjade.

Beskrivning

N Sundsör ligger ett varierat skogsområde. En bergsrygg med hällmarkstallskog löper i östvästlig
riktning genom området, l ost övergår skogen till blandskog för att längst i öster och i söder bli mer
lövdominerat och låglänt. Söder om hällmarkstallskogen är terrängen flackare och består av yngre tall
och lövträd, l områdets västra del löper en ravin med blockiga branter. Där växer rikligt med asp som
har en stamdiameter på 5 dm. Områdets trädskikt är förövrigt ungt och består av tal], gran, björk, sälg,
salix spp, ek och asp. l buskskiktet växer en, gran, ek och salix spp. På hällmarkerna karaktäriseras
fältskiktet av lingon och ljung. l Blandskogspräglade partier är blåbär , vanlig och i öppnare partier är
tuvtåtel ett vanligt inslag, l hällmarkspartier återfinns i bottenskiktet rikligt med renlav och mossor som
väggmossa och blåmossa. Död ved förekommer främst i väster i ravinen. Där finns grova lågor, grövre
än 2, 5 dm, av tall och gran. l området finns riklig med stigar.

Känslighetsbedömning Hänsynstagande
Ledningen är tänkt att dras i ytterkant av området Avverka så lite som möjligt i området och
och det bör inte påverka dess karaktär och värden, förhindra körskador i möjligaste mån.
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