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Blandskog - N Frösäng ID nr 14:L9

Naturvärdesklass 3 Huvudnaturtyp Blandskog Areal (ha)

Naturvård esbedömning
N Frösäng ligger en varierad blandskog vars främsta naturvården är knutna till de grova ekarna som
har potential att kunna hysa hotade arter knutna till gamla och grova träd. Det finns också ett
naturvärde i den förhållandevis orörda skogen och dess blandning av löv, barr och olikåldrigt trädskikt
av dessa. En stor variation ger området potential att hysa fler arter och ge högre biologisk mångfald.
Eftersom det finns gångstigar i området har det även ett rekreationsvärde.

Beskrivning

N Frösäng ligger en varierad blandskog. Området innehåller bergiga partier med tallskog och våta
sänkor med al. l blockiga sluttningar och i öppnare partier finns ett rikligt lövinslag och i områdets
ytterkanter växer grov ek. l områdets nodligaste del är trädskiktet glesare och lövdominerat.
Trädskiktet i området är självföryngrat och inte avverkat på länge. Här växer trädslag som sälg, björk,
gran, ek, tall, rönn och asp. Många av tallarna har en stamdiameter på 5-6 dm och de grövsta ekarna
har en diameter på 10-12 dm. Det finns rikligt med föryngringsträd av ek i områdets ytterkanter. l
buskskiktet växer salix spp, gran, nypon, ek och hallon. Fältskiktet domineras i tätare skogspartier av
arter som blåbär och smultron och i öppnare partier är tuvtåtel vanlig. Berghällarna är mossbeklädda
och här växer arter som väggmossa och ren lav. Död ved förekommer sparsamt. Området känns
relativt orört och gångstigar i området vittnar om att området har ett rekreationsvärde.

Känslighetsbedömning
Dragningen bör inte påverka området nämnvärt
om den dras i den norra delen där träden är
förhållandevis unga.

Behov av ytterligare kunskap

Inget

Hänsynstagande
Undvik att avverka träd i den södra delen och var
extra försiktig med att inte skada eller avverka
;rova träd. Avverkning i området skulle vara
mycket negativt för dess värden och karaktär.
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