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Hassel lund- SSV Arnö gård ID nr 15:L7

Nafuryärdesklass 2 Huvudnaturtyp -Hassellund Areal (ha)

Naturvärdesbedömning
SSV Arnö gård ligger en lövlund vars naturvården främst är knutna till den fina lundmiljön med grov
hassel och relativt gamla björkar. Lundmiljöer är ett ovanligt inslag i landskapet och kan hysa många
hotade och ovanliga arter. På hasseln växer signalarten hasselticka som indikerar kontinuerlig tillgång
på död hasselved i området. Död ved är viktigt för t. ex. svampar, mossor och insekter.

Beskrivning

SSV Arnö gård ligger en lövlund. En bergrygg löper från norr till söder och har sluttande kanter åt ost
och väst. Söderut blir det flackare och mer småblockig karaktär. Trädskiktet domineras av björk och
asp och de flesta har en stamdiameter på 2-4 dm. Det finns dock träd med diameter upp till 6 dm.
Andra trädslag som förekommer är ek, gran, lönn och tall. l buskskiktet växer rikligt med storvuxen
hassel. Bok och ek förekommer på bergiga partier. Marken är till stora delar täckt av löv och här är
blåsippa vanlig och växer tillsammans med tuvtåtel, fårsvingel och stor blåklocka. Det är dock troligt
att man senare på växtsäsongen skulle ha möjlighet att finna ett stort arter knutna till lundmiljöer. På
berghällar växer rikligt med mossa av t. ex. kranshakmossa, husmossa och palmmossa. l området finns
enstaka lågor av björk i skuggat läge och rikligt med klen död ved i olika nedbrytningsstadier. På
döda björkar i området finns rikligt med tickar och på hassel växer signalarten hasselticka.

Känslighetsbedömning
Om området avverkas kommer stora värden att

försvinna i och med att trädkontinuiteten upphör.
Arter som lever här kommer då att försvinna.

Behov av ytterligare kunskap

Inget

Hänsynstagande
Undvik absolut att avverka eller skada denna

miljö genom att t.ex. avverka eller köra med
maskiner i området.
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Saknas
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