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Lövskog - V Björkö ID nr 15:L6

Naturvärdeskiass 3 Huvudnaturtyp -Lövskog Areal (ha)

Naturvärdesbedömning
V björkö ligger en flerskiktad lövskog vars naturvården främst är knutna till att lövskogar är ett ovanlig
inslag i landskapet och att områden som detta har potential att hysa hotade arter . Den döda veden
och mulmträd är viktiga för t. ex. insekter och mossor. Detta område har främst ett framtidsvärde då
skogen blir äldre och mängden död ved ökar.

Beskrivning

V björkö ligger en flerskiktad lövskog. Området är flackt i söder för att längst i norr bli kuperat, i den
södra delen finns trädbevuxen tomtmark och igenvuxen hagmark . Områdets norra halva är är
lövskog med med sparsamt inslag av barr. Trädskiktet besår av asp, björk sälg, lönn, gran och tall.
Inom området och främst i söder finns grova träd av tall och björk med stamdiametern 5-7 dm. l norr
domineras området av asp med diametern 1-4 dm. l buskskiktet växer björk, tall, hallon, bok, ek och
hassel. Marken är i de lövtätaste delarna nästan helt lövtäckt men i öppnare partier finner man arter
som svalört, storblåklocka och tuvtåtel. l delar där barr förekommer är blåbär vanlig, l området finns
allmänt med död ved främst i form av klena lågor med diametern 1-1, 5 dm. l söder finns enstaka
döda grova träd och vissa av den har mulm.

Känslighetsbedömning

En avverkning av skogen skulle förstöra områdets
värden. Exploateringen är planerad att gå utanför
området och man bör kunna undvika att skada
området.
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