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Rött – Naturvärdesobjekt med högt naturvärde, områdesnummer 

 

Orange – Naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde 

 

Gult – Naturvärdesobjekt med visst naturvärde 

 

Blått - Lågt naturvärde 

 

Värdelement och naturvårdsarter  

 

Röd linje - inventeringsområdets gräns 

Svart linje - kommungräns 

 

 

 

 

Värdeelement och naturvårdsarter 

1. Ung alm, åldrande gran.  

2. Ung alm. 

3. Mycket höga lodytor. 

4. Grov granlåga med talrika kläckhål av granbarkgnagare, videkornell. 

5. Gran med granbarkgnagare. 

6. 2 x gran med granbarkgnagare. 

7. Gran med granbarkgnagare. 

8. Tall med bohål. 

9. Tall med flera fruktkroppar tallticka. 

10. Trolig reliktbockstall. 

11. Tall med tallticka 5 m från stranden. 

12. Missnebestånd 6 x 2 m. 

13. Missnebestånd 4 x 20 m, kärrbräken 3 x 10 m. 

14. Gran med granbarkgnagare. 

15. Gran med granbarkgnagare. 

16. Tall med uthackat bohål. 

17. Tall med tallticka, många grova tallar ca 200 cm i omkrets. Berghäll. 

18. Tall med reliktbocksangrepp enligt artportalen, myrstack - stackmyror. 

19. Tall med tallticka, blåsippa. 

20. Tall med grovticka (fjolårsexemplar). 

21. Tall med tallticka och bohål. 

22. Tall med tallticka. 
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23. Grov knäckepil 386 cm i omkrets. 

24. Tall med tallticka, ung alm. 

25. Tre torrträd/högstubbar av tall, en högstubbe av vårtbjörk, klibbticka. 

26. Gran med granbarkgnagare. 

27. Tall med uthackat bohål. 

28. Tall med reliktbock och tallticka. 

29. Tall med tallticka och bohål. 

30. Medelålders lind. 

31. Almskott. 

32. Tall med tallticka, blåsippa, videkornell. 

33. Gran med spår av granbarkgnagare x 2. 

34. Ung alm, vispstarr. 

35. Tall med tallticka, berg i dagen, lodyta. 

36. Tall med spår av reliktbock. 

37. Tall med tallticka x 2. 

38. Torrtall, tall med bohål och ung alm. 

39. Tallticka, almskott. 

40. Askskott, torrtall, mycket grov tall med bohål, ung alm. 

41. Gran med granbarkgnagare, sälg med sälgticka. 

42. Askskott. 

43. Missne - litet bestånd. 

44. Ung alm. 

45. Ung alm, vitskråp. 

46. Ung alm, vitskråp. 

47. Strutbräken, ung alm, trastbo, ormbär, grov almlåga med spår av almsplintborre. 

48. Ung alm. 

49. Gran med granbarkgnagare x 2. 

50. Gran med granbarkgnagare. 

51. Gran med granbarkgnagare. 

52. Stubbe med platticka. 

53. Grov gran med granbarkgnagare. 

54. Gran med granbarkgnagare. 

55. Gran med granbarkgnagare. 

56. Gran med granbarkgnagare, blåsippa. 

57. Lodytor. 

58. Missne och vattenveronika. 

59. Missne. 

60. Ginnalalönn, parkslide. 

61. Hasselticka. 
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Historiska kartor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häradsekonomiska kartan från ca 1900. Kartan visar bl a att barrskogskontinuiteten är tydlig i inventeringsområdet och att Södra Råstabäcken har  

ett mer ”naturligt” slingrande lopp idag än för drygt 100 år sedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiska kartan från 1950 visar t ex att Lötsjöns areal var mindre än idag och att sjön då saknade öar. 

 

 

 

 

 

 

 


