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Kandelabersvamp – en bra signalart för skyddsvärda skogs- 
bestånd. Här på en murken asplåga i naturvärdesobjekt 26.  
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Titelbladets fotografier: En av områdets många stigar och ett par gamla tallar – varav en med tallticka.  

 
 

Sammanfattning 
En naturvärdesinventering har genomförts i området Norra Kymlinge och i Igelbäckens 
naturreservat i Sundbybergs kommun för att komplettera kommunens informationsunderlag 
för en eventuell utvidgning av Igelbäckens naturreservat. Stora arealer bedöms ha ”högt” 
respektive ”påtagligt” naturvärde vilket i ett biologiskt mångfaldsperspektiv motiverar en 
utvidgning av Igelbäckens naturreservat norrut. 
 
 

Inledning/bakgrund 
På uppdrag av Sundbybergs kommun, Pia Ekström, har Adoxa Naturvård - Janne Elmhag i 
samarbete med Biomedia Omberg - Hans Sandberg och Ento Studio & Research - Stanislav 
Snäll under våren och sommaren 2016 genomfört en inventering av naturvärden inklusive en 
inventering av naturvärdesträd och av skalbaggar i området Norra Kymlinge och i 
Igelbäckens naturreservat i Sundbybergs kommun. Avsikten har varit att värdera områdets 
naturvärden för att komplettera kommunens underlag inför en eventuell utvidgning av 
Igelbäckens naturreservat norrut.   
 
 

Metodik 
Naturvärdesinventeringen inleddes med en genomgång av befintligt material – skötselplan, 
informationsmaterial om Igelbäckens naturreservat, databaser som artportalen, 
trädportalen, nyckelbiotopsinventeringen mm. Nya och historiska kartor studerades och en 
preliminär naturtypsindelning gjordes med hjälp av flyg- och satellitbilder. 
Naturtypsindelningen jämfördes med den befintliga indelningen som gjordes 2008.  
 
Inventeringsområdet besöktes i fält och den preliminära naturtypsindelningen justerades 
efter verkligheten. GPS-spår användes för att underlätta det efterkommande kartarbetet. 
Viktiga strukturer och substrat, så kallade värdeelement, noterades , exempelvis skogens 
luckighet, vattensamlingar, naturvärdesträd, lodytor, block, torrträd, lågor mm. En 
artinventering genomfördes med fokus på signalarter och rödlistade arter eftersom dessa 
särskilt tydligt berättar något viktigt om den miljö de lever i. Inventeringen har särskilt 
inriktats på arter ur organismgrupperna kärlväxter och fåglar. Skalbaggar har eftersökts i 
vissa områden. Arter inom andra organismgrupper som t ex däggdjur, reptiler och svamp har 
också noterats där det ansetts befogat. Även gamla, grova naturvärdesträd har inventerats. 
Till den gruppen hör dessutom träd med stamskador, uthackade bohål, andra håligheter och 
träd som angripits av eller på annat sätt är värd för rödlistade arter eller signalarter – 
exempelvis tallticka och reliktbock.  
 
Syftet med en naturvärdesinventering är att bedöma naturvärdet för geografiskt avgränsade 
områden, så kallade naturvärdesobjekt, och att beskriva dem. Med naturvärde menas här 
endast områden med ”positiv betydelse för biologisk mångfald”. Arbetet har utgått från 
”Svensk standard, SS 199000:2014” vilket innebär att både arter och biotopernas 
egenskaper ligger till grund för naturvärdesbedömningen. Biotopens kvalitet, sällsynthet och 



4 

 

eventuellt hot mot den vägs samman med förekomst av naturvårdsarter och/eller 
artrikedom i mer allmän mening. NVI kan genomföras med olika detaljeringsgrad. Här har 
detaljeringsgrad ”fält-medel” använts vilket betyder att naturvärdesobjekt större än 0,1 ha 
bedömts. Dessutom har ”värdeelement” lagts till liksom ”detaljerad redovisning av 
artförekomst”. Bedömningen av naturvärdesobjekt delas in i följande fem klasser. 
 
1. Högsta naturvärde – området bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald på 
nationell eller internationell nivå. Ej noterat i inventeringsområdet. 
 
2. Högt naturvärde – området bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald på 
regional eller nationell nivå. 
 
3. Påtagligt naturvärde – Kvaliteten motsvarar ungefär skogsstyrelsens ”objekt med 
naturvärde” eller länsstyrelsens ”restaurerbar naturlig fodermark” 
 
4. Visst naturvärde – Trots stor mänsklig påverkan finns strukturer eller arter av positiv 
betydelse för biologisk mångfald. 
 
5. Lågt naturvärde – Hyggen, trädplantager, åkrar, igenväxande åkermark mm. 
 
Landskapsobjekt: Kompletterar ovanstående klassificering av naturvärdesobjekt och lyfter 
fram naturvärden av landskapsekologisk karaktär. Landskapsobjekt behöver inte bedömas 
till naturvärdesklass men motsvarar här huvudsakligen ”påtagligt naturvärde” PNV. 
 
Värdeelement: Element med särskilt positiv betydelse för biologisk mångfald (hålträd, 
stenrösen, död ved mm). 
 
Naturvärdesträd: Träd med särskilt stor betydelse för biologisk mångfald – gamla, grova, 
träd med håligheter, stamskador, träd som är värd åt rödlistade arter och signalarter. Sälg, 
asp, lind, rönn, fågelbär, hagtorn och oxel utgör en biologisk bristvara i det svenska 
skogslandskapet och noteras ibland som naturvärdesträd. Både unga och gamla exemplar av 
de hotade trädslagen alm och ask noteras som naturvärdesträd. 
 
De naturvårdsarter som omnämns i texten är antingen upptagna på den svenska rödlistan 
eller så är de signalarter enligt skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.  Arter som är 
upptagna på Eus habitatdirektivs eller fågeldirektivs förteckning över skyddsvärda arter 
betraktas också som naturvårdsarter. Några av författaren självvalda naturvårdsarter 
förekommer även – t ex hävdgynnade och kväveskyende arter i gräsmarker. Fridlysta arter 
eller särskilt sällsynta arter används selektivt och omnämns bara ibland där det anses 
befogat. 
 
 

Beskrivning av inventeringsområdet med naturvärdesobjekt 
Inventeringsområdet är en del av Järvakilen, en av stockholmsområdets tio gröna kilar och 
utgörs av Igelbäckens naturreservat och Norra Kymlinge som breder ut sig mellan 
naturreservatet och europavägarna E4 och E18. Området karakteriseras av omväxlande barr- 
och blandskogar och det gamla odlingslandskapets öppna gräsmarker. Även skogarna är 
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präglade av odlingslandskapet och bär inte sällan spår av beteshävd. Centralt i området 
rinner Igelbäcken i väst-östlig riktning. För att höja naturvärdet har det i en del av bäcken 
skapats eller återskapats ett meandrande lopp, strandvegetation och bottenmaterial har 
också åtgärdats eller ska åtgärdas inom kort. Området är mycket välbesökt och många mil 
stigar genomkorsar skogarna och den öppna marken. Olika typer av rastplatser med 
eldstäder, bord och bänkar har iordningställts längs de mest trafikerade stråken. 
 
 
Värdefulla brynzoner 
Brynzoner är värdefulla ur ett naturvårdsperspektiv genom att de förenar den slutna 
skogens ekosystem den öppna markens och en särskilt artrik zon uppstår. Inte minst 
utnyttjas brynzonerna av olika slags vilt. Småvilt kan söka skydd i slån- och nyponbuskage 
och det större viltet ses ofta beta i brynzoner. Genom betet gynnas också en speciell flora 
med skogens typiska gräs och örter och med ett visst inslag av de öppna markernas 
hävdgynnade arter. Fältskiktets flora tillsammans med bärande buskar och träd  som nypon, 
olvon, skogstry, hagtornarter, fågelbär m fl. ger även goda förutsättningar för ett rikt 
insektsliv. Brynzoner är hemvist för många insektsberoende småfåglar. T ex törnskata och 
gulsparv som noterades under inventeringen och här finns det goda möjligheter för 
områdets sparv- och duvhök att jaga. På nätterna är det ofta i brynzonerna som fladdermöss 
söker föda.  
 
 
Värdefulla träd 
Anmärkningsvärt många, för den biologiska mångfalden, värdefulla träd av olika arter 
noterades under inventeringen. De kallas naturvärdesträd är markerade som värdeelement 
på kartan i bilaga 1*. Med värdefulla träd avses här olika typer av träd som mer än andra 
bidrar till den biologiska mångfalden. De är särskilt gamla eller grova eller angripna av 
vedsvampar, exempelvis tallticka. Träd med, stamskador, mulm och träd med uthackade 
bohål noterades också. De gamla och ofta grova tallarna utgör en gemensam nämnare för 
inventeringsområdets trädklädda delar. Trots stor mänsklig aktivitet i området under mycket 
lång tid har ett hundratal av träden fått stå orörda i över 150 år och i några enstaka fall 
kanske runt 200 år. Dimensioner över 200 cm i omkrets är mycket vanligt, många träd 
befinner sig i spannet 220 cm – 250 cm och ett par tallar är grövre än 300 cm i omkrets. Så 
gamla träd har stor naturvårdspotential och utgör en ekologisk bristvara i det svenska 
skogslandskapet som ju präglas av produktionsskog med betydligt kortare omsättningstid. 
Träd fungerar som substrat för andra organismer – lavar, mossor, vedsvampar, insekter, 
fåglar m fl. Ju äldre träden blir desto större är chansen att de olika organismerna får tillfälle 
att etablera sig - på trädet och i veden. Angrepp av i synnerhet svamp och insekter försvagar 
trädet. Så småningom dör det och andra organismer med andra preferenser tar över. Denna 
succession med organismer som avlöser varandra pågår tills trädet är helt nedbrutet. Gamla 
träd har således en mycket stor betydelse för den biologiska mångfalden i skogliga 
ekosystem. I området finns även många granar som uppnått en ansenlig ålder. Bland 
lövträden är inslaget av gamla grova träd betydligt mindre men grov vårtbjörk förekommer 
liksom grov asp – ibland med uthackade bohål. De starkt hotade arterna alm och ask 
förekommer spritt i området men huvudsakligen som skott och relativt unga träd. På tomten 
till Övre kymlinge gård växer både alm och ask samt inventeringsområdets grövsta lind och 
ek. 
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*Av praktiska skäl är endast ett urval värdefulla träd med som värdeelement på kartan i 
bilaga 1. 
 
 
Beskrivning av naturvärdesobjekt (delområden) 

1. Blandskogshöjd som i de centrala delarna är talldominerad och i sluttningarna i 
varierande grad domineras av asp och gran. Gemensamt för hela området är inslaget 
av glest stående grova tallar varav några få är äldre än 150 år och enstaka hyser den 
rödlistade signalarten tallticka. Även grov gran förekommer och några bär spår efter 
signalarten granbarkgnagare. På en torrgran var gnagspår efter signalarten bronshjon 
tydliga.  Vissa av de äldre asparna har uthackade bohål. I övrigt är träd- och 
buskskiktet ungt till medelålders – vårtbjörk, fågelbär, rönn, hassel, brakved m fl 
arter. Inslaget av myrstackar är stort. I fältskiktet dominerar blåbär över stora ytor. 
Andra mycket vanliga arter är liljekonvalj, stenbär och lundgröe. Död ved 
förekommer i begränsad omfattning i form av lågor och enstaka torrträd. Olika typer 
av väl frekventerade stigar slingrar sig genom området. 
 
Naturvärdesbedömning: PNV 
Naturvårdsarter: Almskott CR), ask (EN), kungsfågel (VU), tallticka (NT), 
granbarkgnagare (S), bronshjon (S), blåsippa (S), ormbär (S), hässlebrodd, vispstarr, 
blanksvart trämyra. 
Värdeelement: Asp med mulm, torrträd, lågor, många naturvärdesträd (tall, gran). 
Myrstack, lodytor 
 
 

2. Grandominerad sluttning med aspbryn i norr. Några aspar har uthackade bohål och 
aspticka förekommer. Här växer även sälg med svavelticka. Inslaget av grov tall tilltar 
söderut upp mot den angränsande hällmarkstallskogen.  
 
Naturvärdesbedömning: VNV 
Naturvårdsarter: --------- 
Värdeelement: Många potentiella naturvärdesträd (asp, tall, gran). 
 
 

3. ”Holme” med talldominerad skog på torr – frisk mark. Gamla grova tallar dominerar. 
Flera av dem är äldre än 150 år men inga naturvårdsarter kopplade till dem 
noterades vid besöket. Övriga träd är tämligen unga – vårtbjörk, rönn och ek. I 
fältskiktet märks blåbär, lingon, skogsstjärna, kruståtel och hävdgynnade 
torrängsarter som t ex brudbröd och gökärt. 
 
Naturvärdesbedömning: PNV (tack vare de gamla, grova tallarna) 
Naturvårdsarter: Brudbröd, gökärt 
Värdeelement: Många naturvärdesträd (tall). 
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4. Kraftledningsgata med aspsly och enstaka högresta träd – asp och vårtbjörk. Här 
finns även ett dike med omgivande fuktig till våt mark med bredkaveldun, jolster, 
älggräs, vattenglim och mannagräs. 
 
Naturvärdesbedömning: LNV 
Naturvårdsarter: -------- 
Värdeelement: -------- 
 
 

5. Litet flackt blandskogsparti med ungt till medelålders inslag av tall, vårtbjörk, gran, 
rönn och oxel. I Periferin mot de omgivande vägarna växer några sälgar. Fältskiktet är 
tämligen artrikt med arter som stenbär, skogsviol, vitsippa, kovall sp, vispstarr, 
vårfryle och några kulturspridda arter – kvickrot, kers och jättebjörnloka. 
 
Naturvärdesbedömning: LNV 
Naturvårdsarter: -------- 
Värdeelement: -------- 
 
 

6. Öppen gräsmark, fd åker, med i huvudsak kvävepåverkad flora. Ängssvingel, 
ängskavle, timotej, hundäxing, stormåra, älggräs och åkertistel är vanliga arter här. 
Idag betas stora ytor av får och både betesmarken och övrig mark betesputsas då och 
då. Några få ytor är dock för närvarande ohävdade. Små ”åkerholmar” förekommer 
här och var liksom slånbuskage och i periferin har ett antal unga till medelålders träd 
vandrat ut – asp, tall, vårtbjörk, gran och någon sälg. Några solitära träd kan om de 
får fortsätta utvecklas helt fritt bli imponerande naturvärdesträd. Några få 
hävdgynnade och kväveskyende arter har också lyckats sprida sig ut på den forna 
åkermarken vilket tyder på allt lägre näringsnivåer och ett visst betestryck. Jungfrulin, 
liten blåklocka och ängsskallra är sådana exempel. I brynzoner mot de angränsande 
skogspartierna och i slånbuskage har flera gulsparvar hörts hävda revir och stare har 
synts söka föda på fälten. På de öppna markerna visar sig ofta områdets vilt – 
råddjur, räv och fälthare.  
 
Naturvärdesbedömning: Landskapsobjekt  
Naturvårdsarter: gulsparv (VU), stare (VU), huggorm, kopparödla, små förekomster 
av jungfrulin, liten blåklocka, ängsskallra.  
Värdeelement: Brynzoner, solitära träd, buskage. 
 
 

7. Huvudsakligen tanför kommungränsen - hör till Sollentuna. Ett smalt område 
varierad natur längs med E4an i öster. Området präglas av närheten till vägen och av 
en kraftledningsgata och den röjning av vegetationen som bedrivs där. På 
berghällarna närmast vägen växer några gamla tallar som i solexponerat läge kan 
utvecklas till naturvärdesträd. De återkommande röjningarna ger förutsättningar för 
den befintliga hävdgynnade floran att utvecklas – ärenpris, gökärt, pillerstarr, 
gråfibbla, vårbrodd och fårsvingel.  
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Naturvärdesbedömning: VNV 
Naturvårdsarter: Ärenpris, gökärt, pillerstarr, gråfibbla, vårbrodd och fårsvingel. 
Värdeelement: Gamla tallar, berghällar. 
 
 

8. Flack – svagt kuperad, strövvänlig, talldominerad blandskog med gräs- och örtrikt 
fältskikt. Förutom tall är det medelålders vårtbjörk, sälg och asp som utmärker 
trädskiktet. De sistnämnda är vanligast i brynen. Ask-skott förekommer tämligen 
frekvent och något enstaka skott av alm. Många tallar är grova, har pansarbark och 
plattad krona vilket indikerar en ålder över 150 år. Frekvensen naturvärdesträd är 
mycket stort här - störst i hela inventeringsområdet. På några av tallstammarna syns 
fruktkroppar av tallticka och några andra har uthackade bohål. En tall uppvisade spår 
efter den rödlistade skalbaggen reliktbock och på en annan syns en fruktkropp av en 
möjlig tallharticka (sällsynt). Törskatetallar förekommer också liksom torrträd av tall 
vilket utgör merparten av områdets alltför begränsade inslag av död ved. Ett par 
grova granar bär spår av granbarkgnagare. I det örtrika fältskiktet märks arter som 
vårfryle, getrams, bergslok, hässlebrodd, vårbrodd, luddhavre, gökärt, lundkovall och 
många fler men dominerar gör kruståtel, liljekonvalj, stenbär och bitvis örnbräken.  

 
Naturvärdesbedömning: HNV  
Naturvårdsarter: Alm (CR), ask (EN), tallharticka* (EN), tallticka (NT, S), reliktbock 
(NT; S), myskbock (S), granbarkgnagare (S), artrikt fältskikt. 
Värdeelement: Många naturvärdesträd – tall (en dubbeltall är 358 cm i omkrets), 
torrtallar, högstubbe, myrstackar. 
*Artbestämningen osäker 
 
 

9. Bergrygg med olikåldrig tallskog. Berg går i dagen i höjdlägen. Området sluttar brant 
åt öster respektive väster. I väster är slänten bitvis blockig. Grova, gamla tallar 
förekommer spritt i området – några med angrepp av tallticka och reliktbock. 
Torrtallar och någon låga utgör områdets döda ved. I brynen märks främst asp men 
även sälg varav någon enstaka med spår av myskbock. Blåbär, kruståtel och 
liljekonvalj är tongivande arter i fältskiktet men här förekommer även något mer 
kräsna arter som skogsstjärna och ekorrbär – den sistnämnda bildar till och med 
bestånd i östslänten. 

 
Naturvärdesbedömning: PNV 
Naturvårdsarter: Reliktbock (NT, S), Tallticka (NT, S), myskbock (S),  
Värdeelement: Torrtallar, tallågor, hålträd, block, myrstackar. 

 
 

10. Örtrik granskog på flack, frisk mark. Skogen är tydligt avgränsad mot skogsmarken i 
söder genom ett hak – kanske en strandvall? Gamla grova granar utgör ett 
dominerande inslag i trädskiktet och ung hassel gör det samma i buskskiktet. Asp 
trivs i brynet mot gräsmarken i norr. En stor torrgran bär gnagspår av signalarten 
bronshjon. Hasseln är alltför ung för att någon död ved ska ha hunnit bildas. I 
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fältskiktet är blåsippa och ormbär mycket talrika. Vispstarr och skogsviol förekommer 
också. Begränsat inslag av död ved. 

 
Naturvärdesbedömning: PNV 
Naturvårdsarter: Bronshjon (S), blåsippa (S), ormbär (S), hässlebrodd, vispstarr. 
Värdeelement: Torrgran, myrstack 

 
 

11. Igelbäcken med klibbalkärr intill. Igelbäcken avvattnar Säbysjön i Järfälla kommun 
och rinner ut i Edsviken i Solna kommun. Bäcken är till övervägande del grävd och 
uträtad men insatser för att skapa meandrande avsnitt har genomförts. Igelbäcken 
brukar beskrivas som ett av de mest skyddsvärda vattendragen i Stockholm – mycket 
tack vare förekomsten av den lilla fisken grönling. Vid bäckens utlopp i Edsviken lever 
ytterligare en skyddsvärd art – nissöga. Groddjur förekommer här och 
bäveraktiviteten är stundtals stor där bäcken ansluter till trädklädda partier.  
 
Viss sockelbildning syns på alarna i det intilliggande kärret. Här växer även glasbjörk 
och rikligt med hägg. I periferin märks flera andra trädslag bl a askskott, sälg och asp. 
Det glesa fältskiktet med helt vegetationsfria ytor antyder att det kan vara betydligt 
blötare förhållanden än vid fältbesöket då det var mycket torrt. Älggräs, brännässla, 
revsmörblomma, videört och grenrör dominerar i fältskiktet. I bäcken märks bl a 
sjöfräken och vasstarr. Området är rikt på småfåglar. I en hålasp häckar större 
hackspett. Även stenknäck tycks häcka i området. 

 
Naturvärdesbedömning: HNV 
Naturvårdsarter: Almskott (CR), askskott (EN), ormbär, grodor (F), bäver, grönling, 
rikt fågelliv – häckningar av bl a stenknäck och större hackspett. 
Värdeelement: Bäverfällda aspar, hålasp, död ved i olika nedbrytningsstadier, 
våtmark,  bäck. 
 
 

12. Hassellund (Nötbacken). Den här höjden är väl avgränsad från omgivningarna och till 
övervägande del klädd med olikåldrig hassel. Gammal grov hassel förekommer och 
här och var har några stammar dött vilket visar att området inom kort kommer att 
hysa gamla grova, självgallrande hasselbuketter med stort inslag av död ved som 
gynnar olika organismer som svampar, mossor och lavar t ex . Arter som frätskinn, 
styvskinn och alticka noterades vid fältbesöket i maj 2016. Signalarten hasselticka 
däremot som eftersöktes hittades inte vid det tillfället. Det finns naturvärden knutna 
till andra arter än hassel. I en asp med viss mulmbildning har ett myrsamhälle 
etablerats – blanksvart trämyra. Det finns även asp med uthackade bohål och 
asplågor. Kärlväxtfloran är under det täta lövverket tämligen gles men som frodigast 
under våren då vitsippa dominerar med inslag av vispstarr, blåsippa, lundgröe, 
vårstarr, hässlebrodd, ormbär och inte minst – liljekonvalj. Signalarten desmeknopp 
har hittats här enligt www.artportalen.se. Arten är mycket oansenlig och blommar 
tidigt på våren med en speciell, nästan kubisk, blomställning. 

 
Naturvärdesbedömning: PNV 

http://www.artportalen.se/
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Naturvårdsarter: Blåsippa (S), ormbär (S), desmeknopp (S), skogslök, hässlebrodd, 
vispstarr, blanksvart trämyra  
Värdeelement: Asp med mulm, grov hassel, lågor. 
 
 

13.  Gles ängstallskog med många riktigt gamla och grova tallar. I barken på några av 
tallarna har den värmeälskande och rödlistade skalbaggen reliktbock gnagt sina 
gångar och flyghål. Reliktbock lever endast i de äldsta och mest solexponerade 
träden. Tallticka förekommer också på flera träd. Under fältbesöket i slutet av maj 
2016 noterades Sundbybergs första rapporterade fynd av selatosomus aeneus en 
skalbagge som tillhör familjen knäppare. Den glesa tallskogen har sannolikt ett 
förflutet som betesmark något som antyds i fältskiktets kärlväxtflora – gökärt, 
ärenpris, vårbrodd, brudbröd och trots den ganska torra marken växer här enstaka 
exemplar av slankstarr som brukar indikera basiska förhållanden. Men här finns även 
små förekomster av signalarten vippärt och på några platser i norr kryper revor av  
gammelskogsarten linnea. I det sydvända brynet med slån hördes revirhävdande 
gulsparv vid upprepade tillfällen. 

 
Naturvärdesbedömning: HNV 
Naturvårdsarter: Gulsparv (VU), Reliktbock (NT, S), Tallticka (NT, S), granbarkgnagare. 
(S), vippärt (S), blåsippa (S), slankstarr, linnea, artrika brynzoner – brudbröd, ärenpris, 
vårbrodd, ängsviol, knägräs, gökärt m fl. 
Värdeelement: Grov tall, torrträd, törskatetall. 
 
 

14. Blandskog. Svagt kuperat med berg i dagen centralt och i norr. Bitvis är området 
blockigt med enstaka större block. Tall dominerar i de högst belägna delarna och 
gamla grovbarkiga exemplar finns jämnt spridda över hela området. Flera av dem är 
angripna av tallticka, har uthackade bohål och stamskador. Av de torrträd och 
högstubbar som hittats här är de flesta tallar och i en tallstubbe påträffades den 
rödlistade skalbaggen mindre sågsvartbagge. Vårtbjörk är också vanligt 
förekommande – i huvudsak unga till medelålders men enstaka äldre och grova träd 
står här och var. Ung gran är bitvis vanligt medan endast några få grova granar med 
spår av granbarkgnagare noterades under fältbesöket. I brynen märks aspkloner och 
sälg. Sälg finns även spridd i områdets övriga delar och vissa med fruktkroppar av 
svavelticka och andra med döda eller döende stamdelar bär spår efter myskbock. 
Buskskiktet utmärks av rönn, brakved, skogstry och ung vårtbjörk, sälg och asp. 
Marken sluttar svagt mot grusvägen i öster och söder liksom mot 
brukshundsklubbens område i väster. Här i den friska marken är fältskiktets 
vegetation ängsartat örtrik med arter som lundkovall, vårbrodd, ängskovall, 
ängsfryle, blåsuga, blekstarr, skogsnäva mm. Över stora ytor dominerar dock 
liljekonvalj, vitsippa, örnbräken och stenbär. Blåsippa, hässlebrodd och vispstarr är 
också tämligen vanliga arter. Kring höjderna och en bra bit ner i slänterna dominerar 
blåbär. Lingon, ljung, bergven, fårsvingel, kruståtel, vårspärgel, vårbrodd m fl hittar 
man kring i de torra miljöerna på och kring hällarna. Nedanför hällarna finns ett litet 
kärr i nordost. Här märks, flaskstarr, odon, skvattram, hundstarr, gråstarr, tuvull m fl 
våtmarksarter. I kärrets närhet hävdade en rödstjärt revir under ett av fältbesöken. 
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Naturvärdesbedömning: PNV 
Naturvårdsarter: Tallticka (NT), mindre sågsvartbagge (NT), myskbock (S), blåsippa 
(S). 
 
Värdeelement: Torrträd, högstubbar, lågor, lodyta, hålträd, block, litet kärr, rikligt 
med gamla tallar ca 150 år. 

 
 

15. Blandskog. Från toppen av Nötbacken och en bit ner i nordsluttningen är marken 
torrare än i den omgivande hassellunden. Här har en blandskog utvecklats med ung 
till medelålders vårtbjörk, gran, rönn och enstaka grov tall. Ett träd uppmättes till 245 
cm i omkrets – ett naturvärdesträd. I fältskiktet dominerar blåbär, liljekonvalj och 
örnbräken. I de mest öppna och solexponerade delarna förekommer kväveskyende 
och hävdgynnade arter som ärenpris, gökärt, vårbrodd. Här finns i höjdläge en 
fornlämning - ett till stora delar övertorvat gravröse från bronsåldern och en 
informationsskylt intill. 

 
Naturvärdesbedömning: VNV 
Naturvårdsarter: Ärenpris, gökärt, vårbrodd. 
Värdeelement: Grov tall, gravröse 

 
 

16. Lövträdsdunge med unga träd och trivial flora i fältskiktet. 
 

Naturvärdesbedömning: LNV 
Naturvårdsarter: -------- 
Värdeelement: -------- 

 
 

17. Övre Kymlinge gård – åtminstone namnet med anor från medeltiden. Tomtmark och 
bebyggelse som nu nyttjas av en brukshundsklubb. Här växer inventeringsområdets 
grövsta ek (416 cm i omkrets), grov trippellind, alm och ask. I trädgården finns 
möjligen kulturhistoriskt intressanta trädgårdsväxter – ej undersökt. 

 
Naturvärdesbedömning: VNV 
Naturvårdsarter: Ung alm (CR), medelålders ask (EN), lind (S).  
Värdeelement: Grov ek (416 cm i omkrets), grov lind. 
 
 

18. Täktgrop med relativt ung tallplantage med glest och artfattigt, här och var, 
obefintligt fältskikt.  

 
Naturvärdesbedömning: LNV 
Naturvårdsarter: -------- 
Värdeelement: -------- 
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19. Före detta åker som beskogats glest med tall, asp och vårtbjörk. Trädskiktet är luckigt 

och ungt till medelålders. Fältskiktet är kvävepåverkat med dominerande arter som 
hundäxing, ängskavle och brännässla. Örnbräken, vitsippa och skogsklöver är andra 
vanliga arter i den gamla gräsmarken. I området närmast skogen har skogsarter 
vandrat in – bergslok, vispstarr, harsyra, ekbräken m fl. 

 
Naturvärdesbedömning: LNV 
Naturvårdsarter: -------- 
Värdeelement: -------- 
 
 

20. Ung till medelålders aspskog på före detta åkermark. Ett centralt parti fungerade 
redan i mitten på 1900-talet som betesmark. I dag ingår hela området i en stor 
betesfålla med i huvudsak öppen gräsmark. Området är beskogat med rakstammig 
medelålders asp med inslag av gammal tall, grov sälg, ung gran och i det 
sydvästvända brynet trubbhagtorn mm. Floran är till stora delar kraftigt påverkad av 
gödningsämnen. Ängskavle, hundkex, hundäxing är några dominerande exempel på 
det. I den centrala delen har artrikedomen ökat något och teveronika, strätta, 
vitmåra, lundkovall, midsommarblomster tillkommer. I brynzonen förekommer även 
några fodermarksarter – svartkämpar, gökärt, vårbrodd, ängsfryle, ängsklocka och 
brudbröd. Ett mindre område i nordost som varit åkerholme för hundra år sedan 
hyser en avvikande vegetation med gamla tallar och en örtrik flora med många 
skogsarter. Stenknäck provianterade i området. 

 
Naturvärdesbedömning: VNV 
Naturvårdsarter: svartkämpar, vårbrodd, gökärt, ängsfryle och brudbröd, stenknäck. 
Värdeelement: Torrträd, lövlågor, grov tall, grova aspar med stamhåligheter,  
 
 

21. Barrblandskog med stort inslag av gammal tall med en omkrets kring 200 cm och av 
gammal gran med något mindre omkrets. I brynzonerna är asp ibland det 
dominerande trädslaget. Vegetationen är risartad i höjdlägen och mer gräs- och 
örtartad i de perifera, lägre liggande, delarna. Flera granar hyser signalarten 
granbarkgnagare. I de artrika brynen är arter som lundkovall, blodrot, blekstarr, 
tuvtåtel, och skogsnäva vanliga arter och ofta är vitsippa, liljekonvalj och örnbräken 
dominerande. Hässlebrodd, vispstarr, ekorrbär och skogsstjärna utgör också 
karakteristiska inslag. I de torrare områdena med mycket ris är blåbär tongivande 
med inslag av ljung, lingon, ängskovall, skogskovall och kruståtel. Enstaka exemplar 
av grov hassel finns centralt i området. Död ved förekommer sparsamt men här och 
var står det enstaka högstubbar, något torrträd och lågor av gran och tall går också 
att hitta. I området växer Norra Kymlinges grövsta tall som mäter 315 cm i omkrets. 
Här häckade ett par tofsmes under 2016.  

 
Naturvärdesbedömning: HNV 
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Naturvårdsarter: Almskott (CR), askskott (EN), duvhök (NT, bo i tall), tallticka (NT, S), 
granbarkgnagare (S), bronshjon (S), blåsippa (S), ormbär (S), vispstarr, tofsmes, 
sannolikt ormvråksbo. 
Värdeelement: Grova träd (tall 315 cm i omkrets), torrträd, högstubbar, lågor, 
myrstackar, hålasp, asp med stamskador. 
 
 

22. Luckig olikåldrig blandskog med vårtbjörk, asp, sälg, ek och talrika gamla granar 
angripna av granbarkgnagare, gammal grov tall. Flera av asparna har stamhåligheter, 
mulm och uthackade bohål. I döda delar av en sälg påträffades den rödlistade 
skalbaggen barkrödrock. Vid vägen nära Killingtorp växer ett par relativt grova lönnar. 
Undervegetationen är för norra Kymlinge bitvis ovanligt tät med ung vårtbjörk, rönn 
och ung gran. Precis som i inventeringsområdets flesta skogspartier dominerar ris 
och smalbladiga gräs i centrala höjdlägen medan floran i de perifera delarna är mer 
art- och örtrik – ängskovall, natt och dag, vispstarr, ängsgröe, skogsviol, ekorrbär och 
skogsstjärna är några vanligt förekommande exempel. Här häckade ett par tofsmes 
under 2016.  

 
Naturvärdesbedömning: PNV 
Naturvårdsarter: Almskott (CR), barkrödrock (NT), aspögonbagge (NT), tofsmes. 
Värdeelement: Hålasp, håltall, grova tallar, myrstack, grova granlågor 
 
 

23. Örtrik granskog med inslag av sumpskog och våtmark (litet kärr). Området är dikat 
och till stor del planterat med gran i mitten på 1900-talet. Flera av granarna har dött 
och många har blåst omkull. Död ved förekommer således rikligt i området. De flesta 
lågorna är dock i ett relativt tidigt nedbrytningsstadium. På en mindre areal har 
klibbal utvecklat socklar. Våtmarken domineras av grenrör men är i övrigt mycket 
varierad och artrik. Många starrarter finns representerade – tuvstarr, vasstarr, 
gråstarr, blåsstarr, slokstarr, hundstarr. Rankstarr förekommer rikligt och är en 
karaktärsart här med stora väl utvecklade tuvor. Signalarterna blåsippa, trolldruva 
och i synnerhet ormbär är vanliga i våtmarkens periferi. Här och var växer slankstarr 
som indikerar något basiska förhållanden i marken. Den rikliga tillgången på död 
solexponerad ved gör området intressant för vedlevande insekter. Vid en översiktlig 
insektsinventering noterades 6 naturvårdsarter här – varav 3 är rödlistade. 
Här finns även kulturhistoriska spår i form av stenrösen. 

 
Naturvärdesbedömning: HNV 
Naturvårdsarter: Alm (CR), ask (EN), bronshjon (S), granbarkgnagare (S), blåsippa (S), 
ormbär (S), trolldruva (S), rankstarr (S), hässlebrodd, slankstarr, vispstarr, svarta 
vinbär. Aspögonbagge (NT), liten brunbagge (NT), trichonyx sulcicollis (NT), brun 
tagghalsbagge (NT Norge och RE Finland), antheropahgus pallens (sällsynt). 
Värdeelement: Torrträd (gran o glasbjörk), klibbal med socklar, lågor, våtmark med 
vattenspegel.  
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24. Flack blandskog på torr till frisk mark med unga till medelålders inslag av vårtbjörk, 
tall, gran, sälg, asp, brakved m fl arter. Myskbocksangripen sälg och unga skott av alm 
förekommer i periferin. Signalarten ormbär noterades i nära anslutning till område 
23. Några relativt grova aspar med håligheter och i något fall även mulmbildning 
bidrar till områdets naturvärden. I vägkanten växer ett par bestånd av den i länet 
tämligen sällsynta tågväxten vitfryle. 

 
Naturvärdesbedömning: VNV 
Naturvårdsarter: Almskott (CR), myskbock (S), ormbär (S),  
Värdeelement: Asp med bohål och mulm, torrasp med bohål, torrtall, stenröse, 
myrstackar 
 
 

25. Lövdominerad skog på frisk till fuktig mark. Ung – medelålders vårtbjörk, sälg, lönn, 
asp, rönn hägg, oxel, ek karakteriserar trädskiktet. Enstaka grova tallar förekommer 
och graninslaget ökar i sydost. Brakved, druvfläder, vägtorn, Tämligen artrikt men 
trivialt fältskikt med t ex vitsippa, stenbär, lundgröe, tuvtåtel, humleblomster, strätta, 
mannagräs m fl arter. En liten vattensamling (damm) kan fungera som 
fortplantningsplats för groddjur. Här växer en manshög blodhassel.  

 
Naturvärdesbedömning: VNV 
Naturvårdsarter: Blåsippa (S) 
Värdeelement: Vattensamling, grov tall 
 
 

26. Blandskog med blåbärsdominerad risflora i torra höjdlägen och örtrik flora i de lägre 
liggande delarna. Bergslok, midsommarblomster, blåsippa, natt och dag, vispstarr, 
rödven, ängsstarr och brudbröd är exempel på arter från de örtrika delarna. Särskilt 
artrikt är det i brynzonen i sydväst. Tall och gran (ibland över 220 cm i omkrets) är 
karaktärsarter i trädskiktet men lövinslaget är stort – inte minst i brynen där asp, 
sälg, fågelbär, någon enstaka ung alm förekommer. Vårtbjörk i varierande ålder finns 
spridd i området och i små fuktiga partier trivs klibbal och hägg. I höjdläge tar tallen 
överhand och här går berget i dagen på några få ställen. Död ved uppträder sparsamt 
- mest i form av lågor i klena dimensioner men i norr nära Killingtorp växer 
signalarten kandelabersvamp på ett par grova asplågor. 

 
Naturvärdesbedömning: HNV 
Naturvårdsarter: Ung alm (CR), kandelabersvamp (NT, S), reliktbock (NT, S), 
granbarkgnagare (S), myskbock (S), blåsippa (S), hässlebrodd, vispstarr 
Värdeelement: Lågor, torrträd, hålträd, surdrag (liten våtmark), myrstack, artrik 
brynzon. 
 
 

27. Slåtteräng i svag sydsluttning söder om Killingtorp och betesmarkerna där. Relativt 
artrik gräsmark med inslag av många hävdgynnade arter som darrgräs, ängsskallra, 
rödklöver, svartkämpar, ängshavre m fl. Marken var en bit in i förra seklet uppodlad 
och gödslad vilket avspeglas i floran som dessutom präglas av insådda arter som 
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ängssvingel, ängskavle och timotej. Arter utan utpräglat signalvärde bidrar förstås 
också till den biologiska mångfalden i ängen – ängsklocka, stor blåklocka, gulmåra, 
stormåra och hybriden dem emellan gräddmåra, blekstarr, vårbrodd, rödfibbla, 
åkervädd och ett mycket stort inslag av rödven är några exempel. Rödven 
tillsammans med flera andra kväveskyende arter tyder på att näringsvärdet inte 
längre är så högt i den forna åkern. Med den traditionella skötsel som idag bedrivs 
här med årlig lieslåtter och hässjning är förutsättningarna goda för en positiv 
utveckling av den biologiska mångfalden. Ett tätt slånbuskage ingår i ängen. 

 
Naturvärdesbedömning: HNV 
Naturvårdsarter: Svartkämpar, darrgräs, ängsskallra, rödklöver, vårbrodd, ängshavre, 
liten blåklocka. 
Naturvårdsskötsel: Lieslåtter eller motormanuell slåtter, hässjning. 
 
 

28. Varierande marker kring gården Killingtorp med träddungar, solitära träd och öppna 
hästbeten på gammal åkermark. I det varierade trädskiktet märks främst en grov 
gran (257 cm i omkrets), en gammal solitär tall, relativt grova lönnar, en flerstammig 
sälg med misstänkta spår av myskbock, dungar med asp. I ett tätt häggsnår med lite 
lundartade förhållanden växer ormbär och blåsippa. Betesmarken i norr hyser många 
skogsarter och är i övrigt tydligt kvävepåverkad men på små näringsurlakade fläckar 
förekommer typiska betesmarksarter som liten blåklocka, fårsvingel och bockrot. 

 
Naturvärdesbedömning: PNV 
Naturvårdsarter: Granbarkgnagare (S), myskbock (S), ormbär (S), blåsippa (S), några 
få inslag av typiska betesmarksarter. 
Värdeelement: Solitära träd, gamla grova träd – gran, tall, vårtbjörk, brynzoner,  
 
 

29. Blandskog med asp, sälg, hägg, vårtbjörk, hassel, gran och tall. Gamla tallar 
förekommer främst i nordväst. Grov asp växer nära bebyggelsen i söder. En torrgran 
bär gnagspår efter signalarten bronshjon. Relativt grov hassel växer i områdets södra 
del. På en död hasselstam noterades signalarten hasselticka. Fältskiktets flora är 
trivial med blåbär som dominerande art. Örnbräken uppträder fläckvis rikligt. 

 
Naturvärdesbedömning: PNV 
Naturvårdsarter: Bronshjon (S), hasselticka (S) 
Värdeelement: Grova träd, hålasp, sälglågor, torrgran. 
 
 

30. Kuperat barrskogsområde nästan helt omgivet av öppna gräsmarker. Trädskiktet är 
tämligen olikåldrigt och domineras av gran och tall, i brynen sälg och asp. Flera av 
träden, inte minst gran och tall är grova och tallen inte sällan över 150 år. Rödlistade 
arter som reliktbock och tallticka noterades under inventeringen och 
förutsättningarna för dem är goda i området. Detsamma gäller signalarten 
granbarkgnagare. Fältskiktet domineras av arter som blåbär, örnbräken, stenbär, 
lingon och kruståtel men i lite rikare marker förekommer natt och dag, blåsippa och 
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hässlebrodd. I ett betat avsnitt växer hävdgynnade arter som liten blåklocka, 
ärenpris, fårsvingel, och gökärt. 

 
Naturvärdesbedömning: HNV 
Naturvårdsarter: Reliktbock (NT, S), tallticka (NT, S), granbarkgnagare (S) 
Värdeelement: Gamla grova träd – tall, gran, vårtbjörk. Hålträd, stenröse, död ved. 
 
 

31. Barrskogsområde som bitvis är mycket kuperat. Småblockiga avsnitt förekommer. 
Gran och tall dominerar i olikåldrigt trädskikt. Men lövinslaget är bitvis ganska stort, i 
synnerhet i bryn mot öppen mark och vägar - vårtbjörk, sälg och asp. Klibbal 
förekommer i ett fuktigt parti centralt i området. Enstaka exemplar av ung ask 
noterades under inventeringen. Flera av tallarna är mer än 150 år gamla och hyser 
tallticka och i några fall även reliktbock. Några gamla granar har kläckhål av 
granbarkgnagare i barken. Blåbär är dominerande art i ett generellt sett trivialt 
fältskikt men i mindre områden med mer näringsrika förhållanden växer hässlebrodd 
och signalarter som blåsippa och ormbär. Glesare skog, något parkartad, längst i 
söder mot idrottsplatsen. 

 
Naturvärdesbedömning: HNV 
Naturvårdsarter: Ung ask (EN), stare (VU), Reliktbock (NT, S), tallticka (NT, S), 
granbarkgnagare (S), ormbär (S), blåsippa (S), hässlebrodd. 
Värdeelement: Lodytor, gamla grova träd – tall och gran, tall med uthackade bohål, 
asp med fågelbo, torrträd, lågor, berghällar, block. 
 
 

32. Tallskog av hällmarkskaraktär i väster som övergår i talldominerad barrskog på lite 
friskare mark i öster. Inslaget av riktigt gamla tallar, naturvärdesträd, är stort. Många 
har pansarbark, plattad krona, stamskador och är angripna av tallticka och reliktbock. 
Torrträd, både tall och gran förekommer tämligen rikligt i öster där även enstaka 
lågor kan ses. Floran är artfattig.  

 
Naturvärdesbedömning: HNV 
Naturvårdsarter: Stare (VU), tallticka (NT, S), reliktbock (NT) 
Värdeelement: Torrträd, lågor, hällar, rikligt med gamla grova träd. 
 
 

 
Slutsatser/diskussion 
Järvakilen som inventeringsområdet tillhör är en av Stockholmsområdets ”gröna kilar”. 
Kilarna har en avgörande betydelse för regionens natur- och friluftsvärden. De är sedan 
många decennier utsatta för ett hårt exploateringstryck eftersom regionen växer, 
befolkningen ökar och mer mark behövs för företag och bostadsbebyggelse. Ur 
naturvårdssynpunkt är det därför viktigt att värna om all natur i de gröna kilarna och i 
synnerhet de delar som hyser högst naturvärden. En mycket stor andel av 
inventeringsområdet har bedömts hysa ”högt” respektive ”påtagligt” naturvärde. Dessa 
områden ska betraktas som skyddsvärda ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv. Den öppna 



17 

 

marken har bedömts som ett ”landskapsobjekt” för att den är en förutsättning för att artrika 
och värdefulla brynzoner skapas och därför spelar en viktig ekologisk roll tillsammans med 
områdets skogsbackar. Inventeringsområdets naturvärden bekräftar vikten av inrättandet av 
Igelbäckens naturreservat och motiverar väl en utvidgning av reservatet norrut så att 
området Norra Kymlinge inkluderas.  
 
Norra Kymlinges naturvärden är i sig tillräckligt höga för att anses skyddsvärda och motivera 
en naturreservatsbildning men området har också en viktig roll i samspel med Igelbäckens 
NR och närliggande natur – inte minst inom Järvakilen. Växter och djur känner inga 
reservatsgränser och de sprider eller rör sig med självklarhet mellan områdena. Dessutom 
besöks både Igelbäckens NR och Norra Kymlinge idag frekvent av skolklasser, joggare, 
cyklister, hästekipage, naturintresserade och människor på promenad eller picknick. De 
många besöken leder till ett hårt slitage som idag är tämligen kontrollerat och huvudsakligen 
kanaliserat till de större stigarna och anlagda rastplatser. Men många söker sig även utanför 
stigarna och nätverk av småstigar skapas mellan de anlagda vilket leder till att andelen orörd 
natur minskar alltmer. På flera platser både i naturreservatet och i Norra Kymlinge noterades 
omfattande nedskräpning – hushållssopor, bildelar, kabelbränning, övernattningsläger mm.  
Vid en eventuell exploatering av naturen i Norra Kymlinge är risken stor att både slitage och 
nedskräpning avsevärt ökar i det befintliga naturreservatet vilket allvarligt skulle påverka 
naturvärden och friluftsvärden där.  

 
 
Naturvårdsarter Igelbäcken – Norra Kymlinge 
Signalarter, rödlistade eller på annat sätt intressanta arter funna i inventeringsområdet:  

       
Kärlväxter 
Ask (EN) Ett högvuxet ädellövträd som 2010 togs upp i den nya rödlistan på 

grund av arten drabbats av aggressiva angrepp av en 
svampsjukdom, askskottsjukan, som angriper både unga och 
gamla träd och därmed hotar att allvarligt reducera det svenska 
beståndet. Här förekommer ask med unga skott i de flesta 
skogsklädda delarna av inventeringsområdet.  

 
Skogsalm (CR) Skogsalm är ett vanligtvis högvuxet ädellövträd som 2010 togs upp 

i den nya rödlistan på grund av aggressiva angrepp av en 
svampsjukdom, almsjuka, som sprids av skalbaggen, 
almsplintborre. Svampen angriper endast äldre träd. Skogsalm 
förekommer som skott och unga träd i de flesta trädklädda delar i 
inventeringsområdet.  

 
Lind (S) Linden är värmeälskande och lever i inlandet ofta en undanskymd 

tillvaro vid sydvända berg. Unga skott av lind hittades i norra delen 
av område 13 och nära T-banestationen i område 21. 
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Blåsippa (S, F) Välkänd fridlyst vårblomma som dessutom är signalart för 
lundartade förhållanden eller örtrika granskogar – gärna på kalk. 
Blåsippa återfinns i flera av inventeringsområdets skogspartier.
  

Ormbär (S) En allmän signalart i friska till fuktiga marker – både i lövskog och i 
örtrik barrskog. Flest fynd gjordes i område 23 och 24. 

 
Trolldruva (S) Vacker signalart för lundartade förhållanden. Några få exemplar 

noterades i område 23. 
 
 
Vippärt (S) Signalart som trivs i torra, glesa tall- eller ekbestånd i sydvända 

moränsluttningar. Här växer några få exemplar i just ett sådant 
tallbestånd i brynet mellan skogen i område 13 och den öppna 
gräsmarken i område 6. 

 
  
Svampar  
Tallticka (NT) (S) Rödlistad signalart som angriper tallar äldre än 150 år. I 

Inventeringsområdet finns det gott om så gamla tallar spridda i 
nästan samtliga skogsklädda delar och tallticka har angripit ett 
stort antal av dem. 

   
Kandelabersvamp (NT, S) Kandelabersvamp växer på lövträdslågor, i synnerhet asplågor, 

och är en mycket bra signalart för skyddsvärda skogsbestånd. Ett 
fynd av några fruktkroppar av kandelabersvamp gjordes på en 
asplåga strax innanför reservatsgränsen i område 26. 

 
Hasselticka (S) Hasselticka är en bra signalart för lundmiljöer med  höga 

naturvärden. Den växer på döda stammar av i huvudsak hassel. 
Här noterades ett exemplar på en död hasselstam i område 29. 
Goda förutsättningar för arten finns i område 12 – Nötbacken.   

 
 
Insekter 
Reliktbock (S) Rödlistad skalbagge (NT) som föredrar levande solbelysta 

exemplar av de äldsta och grövsta tallarna. Flera av tallarna i 
inventeringsområdet har förutsättningar att hysa reliktbock och 
gnagspår hittades i ett tiotal träd. 

 
Granbarkgnagare (S) En liten barkborre som angriper de yttre delarna av granbarken 

utan att skada innerbark och kambium. Den väljer gamla och 
oftast mycket grova granar och vanligtvis de nedersta tre 
meterna. Angreppen känns lättast igen på de små cirkelrunda 
kläckhålen. Arten noterades på flera träd i de flesta skogsklädda 
delar av inventeringsområdet. 
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Myskbock (S) Signalart. Vackert grönskimrande skalbagge vars larver lever 

huvudsakligen i sälg. Sälgar med spår av myskbockslarvens gnag 
noterades i fyra av inventeringsområdets naturvärdesobjekt. 

 
Bronshjon (S) Bronshjon är en tämligen sällsynt art som nästan enbart 

förekommer i långsamt växande naturskogsbestånd.  Gnagspår 
efter arten hittades på  stående död gran i fyra av 
inventeringsområdets naturvärdesobjekt. 

 
Aspögonbagge (NT) Liten gracilt byggd skalbagge vars larv företrädesvis lever i lövved 

och oftast i svampangripna hålträd. Bristen på värdträd har gjort 
aspögonbaggen sällsynt. I Norra Kymlinge noterades arten i 
område 23. 

 
 
Liten brunbagge (NT)  Den här arten utvecklas i mycelrik död klenved, ofta grenar, av 

olika lövträd. Förekomst noterad i område 23. 
 
Barkrödbock (NT) Denna vackert röda knäppare är beroende av solexponerade döda 

eller döende lövträd. I Norra Kymlinge påträffades ett exemplar i 
en döende sälg i område 22. 

 
Trichonyx sulcicollis (NT) Skalbaggen som ännu saknar svensk namn lever främst i ihåliga  
(En klubbhornsbagge) eller rötskadade lövträd. Noterad i område 23. 
 
Mindre sågsvartbagge(NT) Arten är beroende av solexponerad ved, främst tall, och 

uppträder inte sällan tillsammans med  raggbock. Två exemplar 
noterades i en tallstubbe i område 14. 

 
 
Fiskar 
Grönling Liten nattaktiv och bottenlevande fisk som i Sverige bara 

förekommer i 12 vattensystem. I Mellansverige är förekomsten 
begränsad till två vatten i Sörmland och i Igelbäcken. Trots sin 
sällsynthet anses den livskraftig och är alltså inte rödlistad. 

 
Fåglar 
Gulsparv (VU) Arten blev upptagen på rödlistan 2015 eftersom den minskat 

kraftigt de senaste decennierna – troligen beroende på 
förändringar i odlingslandskapet och rationaliseringar inom 
jordbruket. Flera hanar hördes sjunga i inventeringsområdets 
norra del under inventeringen. 

 
Stare (VU) Stare har liksom de två ovanstående arterna minskat kraftigt i 

antal under lång tid. Förändrade skötselmetoder och igenväxande 
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odlingslandskap kan vara troliga orsaker. Starar noterades på den 
öppna gräsmarken och i område 29, 31 och 32. 

 
Kungsfågel (VU) Europas minsta fågelart. Den är nästan helt bunden till barrskog 

och i synnerhet gran. Fler än fem individer hördes på olika platser 
i inventeringsområdet – bl a i område 1. 

 
Duvhök (NT) En fågel som är tydligt gynnad av gammal ”avverkningsmogen” 

skog och därför missgynnats av det rationella skogsbruket. Här 
noterades ett bo i en tall i område 21. 

 
Törnskata (EU) En bryn- och buskmarksfågel som minskat starkt i 

jordbrukslandskapet. Här noterades törnskata i den öppna 
gräsmarkens slånbuskage. 

 
 
 
Signalart (S) enligt Skogsstyrelsen indikerar förekomst av ovanliga och rödlistade arter. 
(F) = Fridlyst. Antingen är det förbjudet att plocka arten eller att gräva upp plantor eller att 
plocka för försäljning - olika regler gäller i olika län. Det är förbjudet att skada eller döda 
fridlysta djur.  
(EU) = Art som finns listad i Eus habitatdirektivs eller Eus fågeldirektivs bilagor över 
skyddsvärda arter. 
 
Rödlistans kategorier: 
LC = Livskraftig  
NT = Missgynnad 
VU = Sårbar 
EN = Starkt hotad 
CR = Akut hotad 
RE = Utdöd (Nationellt) 
 
 
 

Bilagor: 
1 Kartor med naturvärdesbedömning, naturvårdsarter, värdeelement. Historiska kartor. 
2 Fotografier 
 
 
 

Referenser 
Den nya nordiska floran, Mossberg, Stenberg, Wahlström & Widstrand, 2003 
 
Sörmlands flora, Rydberg, Wanntorp, Botaniska sällskapet i Stockholm, 2001. 
2009-08-18. 
 
Upplands flora, Jonsell L, SBF-förlaget, Uppsala, 2010. 



21 

 

 
Signalarter – indikatorer på skyddsvärd skog, Nitare m fl, Skogsstyrelsens förlag, 2000. 
 
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html (Lantmäteriets historiska 
kartor), Häradskartan ca 1900, Ekonomiska kartan ca 1950. 
 
Skogsstyrelsen. Nyckelbiotopsinventeringen. År 1997. 
 
Gärdenfors, U. ed. Artdatabanken, SLU, Uppsala. Rödlistade arter i  
Sverige, 2015.  
 
Svensk standard SS 199000:2014, Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald  
(NVI)  –  Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. Swedish Standards  
Institute 2014. 
 
Inventering av skalbaggar i området norra Kymlinge, Sundbyberg kommun, Stockholms län, 
Inventeringsrapport, Stanislav Snäll, 2016. 
 
Inventering av naturvärdesträd i Igelbäckens NR och Norra Kymlinge, Hans Sandberg, 
Biomedia Omberg, Adoxa Naturvård, opublicerad, 2016. 
 
www.artportalen.se 
 
http://www.google.com/earth 
 

 

Tallticka (NT, S) är mycket vanlig både i det befintliga naturreservatet och i området Norra  
Kymlinge. Tallticka är en signalart för skyddsvärda tallbestånd med höga naturvärden. Den växer 
uteslutande på levande tallar och är vanligast på träd som är minst 150 år gamla.   

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html
http://www.artportalen.se/
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