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Avverkningsanmälan karta mot söder  (S) Signalart 

1. 57.276030,15.814160 
”Korallfingersvamp” 5-10 ex (S) 
Storsporig/Barrklubbsvamp 30 ex 
 
2. 57.275992,15.81414 
Trolig Druvfingersvamp 
Ramaria botrytis Rödslistad (NT) (S) 
Se bild nästa sida 

Område 1 

Område 2 

Område 3 

Utförd röjning i 
bäcken/kärret ! 



 
2. 57.275992,15.81414 
Trolig Druvfingersvamp 
Ramaria botrytis Rödslistad (NT) (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Område 1 
Under inventering 10.9 blev denna gränsdragning klar. Detta lilla område visar sådana naturvärden att de ska in-
begripas i naturvärdesbedömning och skyddas. Skogen är inte jätte gammal men har grova granar/tallar och en 
mycket utvecklad mossmatta. Då det ligger nära branten/slänten ner mot bäcken utgör det också en skyddszon för 
erosion, uttorkning m.m. I området finns dessutom Fjällig taggsvamp på flera ställen. Vidare har vita fing-
ersvampar och dropptagg/skarp dropptaggsvamp och ”korallfingersvampar”noterats på flera ställen i områ-
det. Några mossor/taggsvampar har tagits som belägg för ev senare bestämning. 
 
Här följer några av de fynd som gjorts i området med kordinater. (S) Signalarter 
 
57.275110, 15.812970    
Storsporig/Barrklubbsvamp 50-60 
 
57.274790,15.812670 
Storsporig/Barrklubbsvamp   40 + 100 ex 
 
57.274474,15.81266 
”Korallfingersvamp” (S) 
Dropptaggsvamp 5-10 ex (S) 
Fjällig taggsvamp  (S) 
 
57.275060, 15.813050  
Dropptaggsvamp (S)  10—15 ex 

57.274810,15.813260 
”Korallfingersvamp” 3 ex (S) 
 
 
 
 
 
 

 
 



Område 2 
 
Detta område ligger också mot sluttningen/branten mot bäcken i söder. Torrare med tall, några äldre. 
Lämna som skyddszon mot branten för att förhindra erosion, avrinning, uttorkning mot bäcken. 
 
 

Utförd röjning i bäcken / kärret ! 
 
Vid besök den 10.9 noterades att röjning gjorts inne i bäckområdet och mot slänten. Då detta är naturvärdesbe-
dömt av Skogsstyrelsen är det beklagligt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Område 3 
Området ligger på södra sluttningen mot bäcken / kärret. Lämna en rejäl bård mot bäcken. En del grövre gran och 
inslag av hassel 
 
57.273290,15.813550 
Myska /Myskmadra  Galium odoratum  Ca 250 ex (S)     

 
57.273200,15.813530 
Haröra , blåsippa  (S) , och flera bestånd med  
Filtlavar / Peltigera 
 
 
 
 
 
 



Avverkningsanmälan karta mot  norr     (S) Signalart 

1.   57.278090,15.817150 
Storsporig/barrklubbsvamp 
Ca 200 ex . 
 
2.   57.277940,15.817280 
Blomkålsvamp (S) vid tall på en liten höjd i 
väster. Spara tallen/tallarna. 

Positivt att det lilla kärret mot 
vägen är snitslat ”Naturvård” 
och även bergskanten mot norr. 
En fin stenmur finns också här. 
 
4. 57.276360,15.816420 
 Liten ”höjd” öster om kärret. 
Skarp dropptaggsvamp (S) 
Fjälltaggsvamp (S) 
Haröra 

Positivt att kärret mot grän-
sen är snitslat ”Naturvård” 
om än lite snålt tilltaget. 
 
3. 57.276330,15.815130 
   57.276240,15.814970 
Ett litet småblockigt område i 
anslutning till kärret och som 
följer gränsen söderut ett 
stycke.  
Skarp dropptaggsvamp (S) 
”Korallfingersvamp”, (S) 
Blåsippa (S) några ekar. 
Ta med detta lilla område 
till”Naturvård”. 




