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Rött – Naturvärdesobjekt med högt naturvärde, områdesnummer   Ofärgat - Landskapsobjekt 

 

Orange – Naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde    Område med många naturvärdesträd 

 

Gult – Naturvärdesobjekt med visst naturvärde    Röd linje - inventeringsområdets gräns  

Blå linje - Igelbäckens NR 

Svart linje - kommungräns 

Blått - Lågt naturvärde 

 

Värdelement och naturvårdsarter  

 

 

 

        

 

Värdeelement och naturvårdsarter 

1. Blåsippa, ormbär, vispstarr, hässlebrodd mm. 

2. Tall, 205 cm i omkrets. 

3. Bäcken, gulsparv. 

4. Asp, 207 cm i omkrets, ormbär. 

5. Sälgar m tickor och myskbock. Misstänkt häckning av stenknäck. 

6. Unga almskott. 

7. Hålaspar m aspticka. 

8. Torrgran med spår av bronshjon, lågor, högstubbe. 

9. Tall 207 cm i omkrets. 

10. Tall 206 cm i omkrets. 

11. Häckande tofsmes. 

12. Asp med mulm, blanksvart trämyra. 

13. Nedrasad hålasp. 

14. Tall 245 cm, reliktbock. 

15. Dubbeltall 358 cm omkrets i brösthöjd, bohål. 

16. Tall med tallticka och häxkvast. 

17. Tall med reliktbocksangrepp. 

18. Torrtall. 

19. Dubbeltall med tallticka (märkligt ljust exemplar 5 m upp på stammen). 

20. Grov trippellind intill grov ek 416 cm med grön spiklav. 

21. Ung alm. 

22. Medelålders ask. 

23. Solitär sälg. 

24. Häckande tofsmes. 

25. Sälg med spår av myskbock. 
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26. Vårtbjörk med trastbo. 

27. Skräpsamling. 

28. Berghäll med en märkt tall. Rödstjärt. 

29. Skräp utanför byggnad med högspänning – utanför kommungränsen. 

30. Två grova tallar, en tallticka. 

31. "Läger " med vindskydd, madrasser mm. Ung tall plus frötallar. 

32. Liten våtmark med flaskstarr, skvattram, odon mm. 

33. Flyttblock (lägerrester). 

34. Tallplantage 

35. Hålasp. 

36. Grov tall med tallticka. 

37. Grov gran med spår av granbarkgnagare. 

38. Tall med duvhöksbo, tall med tallticka. 

39. Tall med reliktbock, många grova tallar, blåsippa. 

40. Gran med granbarkgnagare, litet flyttblock, blåsippa, ängshavre. 

41. Gran med granbarkgnagare. 

42. Sälg med myskbock. 

43. Grov gran med granbarkgnagare, blåsippa, ormbär. 

44. Gran med granbarkgnagare. 

45. Informationstavla (stor), grova aspar, o tallar. 

46. Troligen reliktbockstall, berghällar, naturlig rastplats förstärkt med eldstad och bänkar. 

47. Grov trestammig tall med bohål och tallticka. 

48. Jordkällare eller militär anläggning, grova tallar, blåsippa, vispstarr mm. Ung - medelålders asp. 

49. Torrtall med mycket insektsgnag, askskott. 

50. Gulsparv, jättebjörnloka (stort bestånd). 

51. Grov tall - potentiellt naturvårdsträd. 

52. Litet kärr, grodor, vattenspegel, kärrbräsma, ormbär, hässlebrodd. 

53. Ung alm, ormbär. 

54. Högstubbe av asp med bohål. 

55. Björkblåoxe på aspblad. 

56. Ormbärbestånd. 

57. Saknas. 

58. Saknas. 

59. Myrstackar bland ung tall, gran och vårtbjörk. 

60. Död hålasp, ormbär, rel grov asp m aspticka, (fd betesmark). 

61. Stenröse. 

62. Bilskräp. 

63. Sälg med sälgticka? 

64. Rostig taggtråd (skaderisk). 

65. Gullregn sp. 

66. Skräp, sälg. 

67. "Blodhassel" 

68. Vattensamling (groddjur?). 

69. Gran med granbarkgnagare x 2. 

70. Område med många grova tallar (utanför kommungränsen - hör till Solna). 

71. Delvis död håltall (utanför kommungränsen - hör till Solna). 

72. Tall med misstänkt reliktbocksangrepp. 

73. Grov vårtbjörk med ugglehål. 
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74. Artrikt bryn med många hävdgynnade arter. 

75. Grova granar (en av dem är 242 cm i omkrets) båda med spår av granbarkgnagare. 

76. Gran med spår av granbarkgnagare, torrgran, blåsippa, vispstarr. 

77. Grov gran, 257 cm, med rikliga flyghål efter granbarkgnagare (gbg). 

78. Berghällsområde. 

79. Blåsippa, kaprifol sp. 

80. Block, grov tall >220 cm, flera potentiella naturvårdsträd, en tall med tallticka. Reliktbockstall. 

81. Grov tall ca 250 cm, blåsippa.  

82. Grov tall ca 250 cm, blåsippa. 

83. Jungfrulin i kvävepåverkad mark! 

84. Grov tall med många kläckhål. 

85. Flerstammig tall med tallticka. 

86. Asprikt område, blåsippa, ormbär. 

87. Fd åker. 

88. Gran med granbarkgnagare. 

89. Tre granar med granbarkgnagare, blåsippa.  

90. Asphögstubbe med bohål. 

91. Skräpdeponi. 

92. Grov tall 235 cm i omkrets, asp med aspticka. 

93. Grov tall, myrstack, en med hagtornsrost. 

94. Knotig tall med tallticka ca 200 cm i omkrets. 

95. Bergskärning, stig med lodytor på båda sidor. Kungsfågel. 

96. Gran med granbarkgnagare. 

97. Blåsippa, ormbär, vispstarr, skogsviol, ung hassel, myrstack, grova granar. 

98. Grov torrgran med spår av bronshjon. 

99. Grov gran 244 cm, bäck. 

100. Sälg med spår av myskbock, alm (CR). 

101. Tall med flera uthackade bohål och flera talltickor. 

102. Gran med spår av granbarkgnagare. 

103. Torrtall, högstubbe (vårtbjörk), (askskott EN). 

104. Gran med kläckhål av granbarkgnagare. 

105. Granhögstubbe. 

106. Tall med stamskada, många fruktkroppar tallticka, bohål, rikligt med askskott (EN). Omkrets 135 cm! 

107. Torrtall med myrstack och rikligt med insektsgnag. 

108. Gran med myrstack och spår av granbarkgnagare. 

109. Torrtall med djupa och breda larvgångar (typ bronshjon). 

110. Torrträd – tall. 

111. Tall med tallticka. 

112. Grov tallåga och högstubbe i brant slänt. Aspklon mot öppen mark. 

113. Grov sälg med myskbocksspår. 

114. Tall med stamskada och myrstack. 

115. Tallåga och högstubbe med mycket insektsgnag. 

116. Torrtall med insektsgnag och myrstack. 

117. Tall med bohål och tallticka. 

118. Tall med tallticka. 

119. Asp med bohål och häckande större hackspett, aspticka. 

120. Askskott, ormbär, jolster, bävergnag. 

121. Bäverfälld asp, groda, sälg med sälgticka, ormbär. 
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122. Kvarlämnat "koks" invid stigen 

123. Ask- och almskott. 

124. Skogslök, blåsippa, ormbär, hässlebrodd. 

125. Område med ringbarkade aspar, grov hassel med alticka. 

126. Gammal grov hassel med döda stammar, alticka och styvskinn. 

127. Asp med mulm och blanksvart trämyra. 

128. Asplåga med bohål. 

129. Grov tall (245 cm, 220 cm i omkrets ). 

130. Tall med reliktbock och knäpparen...Selatosomus aeneus. Revirhävdande gulsparv i slånsnår i brynet. 

131. Gran med spår av granbarkgnagare. 

132. Grova tallar, grov asp, myrstack. 

133. Många grova tallar, törskate och stamskador. 

134. Tall med tallticka, sälg med spår av myskbock. 

135. Grov tall 250 cm. 

136. Tallhögstubbe med mycket insektsgnag, sälg med myskbocksgnag, torrtall och tallåga. 

137. Tall med tallticka och bohål, rikligt med gamla grova tallar > 150 år. 

138. Sälg med svavelticka, askskott. 

139. Torrträd/högstubbe tall, myrstack 20 m norrut. 

140. Grov tall > 220 cm i omkrets. 

141. Många grova tallar, törskate och stamskador. 

142. Tall med bohål. 

143. Skräp (hushållssopor). 

144. Torrtall. 

145. Flyttblock och rester efter ett övernattningsläger. 

146. Tre torrtallar med insektsgnag och hackmärken invid större berghäll m ljung och kruståtel. 

147. Gammal krumvuxen tall med flera fruktkroppar tallticka. 

148. Torrtall, tallåga, skräp. 

149. Litet kärr. 

150. Högstubbe (tall), grova tallar, latrin och läger 20 meter norrut. 

151. Lodyta. 

152. Relativt grov sälg med sälgticka, aspklon i bryn mot vägen. 

153. Askskott 1 m högt. 

154. Torrtall i område med många grova tallar. 

155. Gran med spår av granbarkgnagare. 

156. Gullregn sp, gräns för fd åkermark. 

157. Blåsippa. 

158. Törskatetall. 

159. Torrtall, brudbröd, ängshavre. 

160. 2 grova tallar i bryn, murgrönsveronika (marktäckande 3 m2). 

161. Lind. 

162. Gran med granbarkgnagare. 

163. Gran med granbarkgnagare, granlåga. 

164. Gran med granbarkgnagare. 

165. Sälg med sälgticka, ormbär. 

166. Gran med granbarkgnagare. 

167. Gran med granbarkgnagare i örtrik slänt. 

168. Sorbus sp – rönnhybrid (både rönn och oxel i närheten), granlåga, grov hassel med kuddticka. 

169. Torrtall och myrstack i område med grov gran, tall och hassel. 
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170. 4 granlågor (stormen Gudrun?) 1 tallhögstubbe i örtrik miljö. 

171. Gran m granbarkgnagare, asphögstubbe, lågor, almskott. 

172. Granstubbe med insektsgnag, granlåga. 

173. Järvafältets grövsta enstammiga tall. 315 cm i omkrets. 

174. Gran med granbarkgnagare. 

175. Torrgran med spår av bronshjon. 

176. Hålasp med aspticka. 

177. Flera grova aspar, flera av dem med stamskador, håligheter, mulm, bohål. Häckande större hackspett, grov tall 228 cm, torrtall o myrstack. 

178. Berghäll med högsta punkt-markering, 100-årig tall, mossor, renlavar. 

179. Grov granlåga, myrstack, lodyta. 

180. Skyddsrum? Skräp. 

181. Grov tall > 200 cm i omkrets - potentiellt naturvårdsträd. 

182. Slankstarr. 

183. Område med ett stort antal torrgranar, rankstarr, tuvstarr, kärrfräken, torrbjörkar. 

184. Torrgran med granbarkgnagare, svarta vinbär. 

185. Gran med granbarkgnagare. 

186. Ruderatmark med kärrkavle, jättebjörnloka, norsk fingerört, ängsklocka, ryltåg. 

187. Askskott, slankstarr, ormbär, hässlebrodd. 

188. Askskott, klibbal med sockelbildning, gärdsmyg (häckning?). 

189. Gran med granbarkgnagare. 

190. Trolldruva, grov granlåga. 

191. Torrgran med spår av bronshjon, slankstarr 5 x 5 m. 

192. Torrgran m spår av granbarkgnagare. 

193. Torr tall med angrepp som liknar bronshjon. 

194. Manshöga almskott, ormbär (dikat, ung gran). 

195. Asp m hålighet och mulm. 

196. Tallstubbe med myrstack (ung tallplantage nära). 

197. Grov tall med talrika kläckhål. 

198. Almskott, relativt grova lönnar. 

199. Torrtall med grova kläckhål och myrstack. 

200. Flera grova aspar med stamhåligheter. 

201. Grov knotig gran, gran med spår av granbarkgnagare, blåsippa i örtrik miljö - vispstarr, skogsstjärnblomma, ekorrbär mm. 

202. Askskott, grov tall, gran och vårtbjörk. 

203. Ormbär. 

204. Gran med spår av granbarkgnagare, högstubbe och låga av sälg. 

205. Grov flerstammig sälg med spår av myskbock. 

206. Sälg med myskbock. 

207. Asphögstubbe, asplåga med kandelabersvamp, hässlebrodd, ängsfräken. 

208. Rödfibbla. 

209. Grov högrest asp, 234 cm i omkrets, blåsippa, vispstarr. 

210. Gammal, krumvuxen tall, gammal vårtbjörk. 

211. Grova granar (en av dem är 242 cm i omkrets) båda med spår av granbarkgnagare. 

212. Granbarkgnagarspår i gammal gran. 

213. Myrstack. 

214. Gran med spår av granbarkgnagare, hässlebrodd. 

215. Alm ung. 

216. Artrik vägkant med blåeld, kanadensiskt gullris, vit sötväppling, ryssgubbe, berggröe, hästhov, mm mm. 

217. Grov håltall utan topp, berg i dagen. 
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218. Tretoppig gran med angrepp av granbarkgnagare. 

219. Tall med tallticka, stenröse. 

220. Gran med granbarkgnagare. 

221. "Åkerholme" med odlingsröse och inslag av hävdgynnad flora - gråfibbla, liten blåklocka, ärenpris, fårsvingel och gökärt. 

222. Misstänkt reliktbockstall. 

223. Talrika skyttegravar och värn. 

224. Grov tall (237 cm i omkrets) i område med många grova tallar. 

225. Tall med tallticka. 

226. Grov tall med tallticka. 

227. Torrtallar x 2. 

228. Ask (ungt träd ca 5 m högt). 

229. Asplåga, sälg med svavelticka. 

230. Sälg med trastbo. 

231. Lodytor. 

232. Tall med tallticka. 

233. Rastplats, hällmarksparti med små block. 

234. Reliktbockstall invid plana, släta hällar, tall med tallticka. 

235. Torrtall. 

236. Område med flera mycket gamla tallar, törskateangrepp, reliktbock, håltall. 

237. Torrtall med bronshjonliknande gnagspår. 

238. Grov tall med tallticka. 

239. Tall med tallticka. 

240. Tall med misstänkt relikbocksangrepp i hästhage. 

241. Hassel med hasselticka, frätskinn, styvskinn. 

242. Rastplats med vindskydd och gammal tall. 

243. Torrgran med sannolikt gnag av bronshjon, grov asp. 

244. Hålasp med svavelticka. 

245. Torrtall i område med många gamla grova talar, torrtallar, sälglåga, sälg med svavelticka. 

246. Barkrödrock (NT) En skalbagge av familjen knäppare. 

247. Mindre sågsvartbagge (NT). 

248. En klubbhornsbagge (Trichonyx sulcicollis) (NT), Liten brunbagge (NT). 

249. Aspögonbagge (NT). 

250. Artrikt bryn, vippärt (S), darrgräs, brudbröd m fl. 
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Historiska kartor – Igelbäcken och Norra Kymlinge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiska kartan från 1950. 
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Häradsekonomiska kartan från förra sekelskiftet ca 1900. 




