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Arne Jansson
Skaraborg-Fyrbodals distrikt
Lundenvägen 2, 541 39 SKÖVDE
arne.jansson@skogsstyrelsen.se
Tfn 0500-381204

Ärendenr

2017-04-28

N 499-2017

SKÖVDE KOMMUN,

Fastighet

RYD 15:15
Kommun

Datum

EKONOMIKONTORET
54183 SKÖVDE

Församling

Skövde

Information om nyckelbiotoper
Hej!
Ni får det här brevet eftersom Skogsstyrelsen har upptäckt en nyckelbiotop på
er fastighet. Vi vill informera er om nyckelbiotopens särskilda naturvärden
och be er medverka till att den bevaras för framtiden. Som bilaga till brevet
finns en beskrivning av nyckelbiotopen.
Vad är en nyckelbiotop?

En nyckelbiotop är ett skogsområde som enligt Skogsstyrelsens samlade
bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö har
mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Nyckelbiotoper har mycket
höga naturvärden och utgör eller kan förväntas utgöra livsmiljöer för akut
hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade arter. Många arter som finns i
nyckelbiotoper är känsliga för skogsbruksåtgärder och därför bör i regel
skogliga åtgärder i nyckelbiotoper undvikas.
Skogsstyrelsens arbete med nyckelbiotoper

Riksdagen har beslutat om ett miljömål som syftar till att bevara skogens
biologiska mångfald. Under åren 1993-2006 inventerade Skogsstyrelsen
systematiskt nyckelbiotoper på privat mark, men alla har ännu inte hittats och
registrerats. Nya nyckelbiotoper upptäcks kontinuerligt till exempel i samband
med andra fältverksamheter.
Om ni vill utföra skogsbruksåtgärder i en nyckelbiotop

Om ni som markägare vill utföra skogsbruksåtgärder som kan komma att
väsentligt ändra naturmiljön, är ni enligt miljöbalken skyldig att samråda med
Skogsstyrelsen först. Skogsbruksåtgärder i nyckelbiotoper är exempel på
åtgärder som alltid ska anmälas av er som markägare eller av ert ombud för
samråd till Skogsstyrelsen. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla en karta
samt en beskrivning av vilka åtgärder som planeras.
Samrådsskyldigheten gäller även för skogsbruksåtgärder inom övriga
skogsområden som uppfyller kriterierna för nyckelbiotop ovan. Skogsområdet
behöver inte vara registrerat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen för att omfattas
av samrådsskyldigheten.
Samrådet är en dialog mellan Skogsstyrelsen och er eller ert ombud som
syftar till att utreda hur skogsbruksåtgärden kan påverka naturmiljön och hur
man kan göra för att begränsa eller motverka en skada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postadress

Besöksadress

Telefon

Organisationsnr

E-post

Huvudkontor
Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping

Vallgatan 8
Jönköping

036-35 93 00

202100-5612

Fax

Momsreg.nr

skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
www.skogsstyrelsen.se

036-16 61 70

SE202100561201

Skogsstyrelsen

2017-04-28

N 499-2017

Mer information

Om ni vill har mer information är ni välkommen att kontakta Skogsstyrelsen.
Då kan vi diskutera er nyckelbiotop och även ge råd i fält om hur ni på bästa
sätt bevarar nyckelbiotopen och dess värden.
Med vänlig hälsning
Arne Jansson
Bilaga
Beskrivning av nyckelbiotopen
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Skogsstyrelsen

2017-04-28

N 499-2017

3(3)

Registrerad Nyckelbiotop N 499-2017
Information
Gammalt ID

Objektnamn

Inventeringsdatum

Inventerare

N om V Skogsrov Södra Ryd

2017-04-19

Arne Jansson

Fastighetsnamn

RYD 15:15

Berörd areal

Län

Kommun

4.04 Västra Götalands
län

Församling

Skövde

Beskrivning och allmän bedömning
Äldre barrblandskog med knapp grandominans på frisk mark. Många av träden främst gamla granar har
sockelbildning. Detta tyder på att marken tidigare har varit fuktigare. Död ved finns främst i form av grova granlågor
i norra delen av biotopen. Senvuxna träd av både gran och tall förekommer. Tjocka barrmattor under de grova
gamla granarna. Ett antal sällsynta, fridlysta och rödlistade arter är hittade i denna kontinuitetsskog, bl.a.
bombmurkla som tidigare endast har ett par fyndplatser i Västra Götaland. Enligt geologiska kartan är jordarten
kärrtorv. Nyckelbiotopen har mycket höga naturvärden. I öster avgränsas nyckelbiotopen av ett djupt dike, i norr
och söder av elljusspår och i väster av en annan nyckelbiotop (gransumpskog).
Biotoptyp

Barrskog

Biotopkaraktär

Hög och jämn luftfuktighet ; Värdefull kryptogamflora ; Värdefull kärlväxtflora ; Rikligt med lågor ; Stort inslag av
senvuxna träd ;

Nyckelelement
Nr

Element

E1

Kopplad till art

Frekvens

Nyckelord

Barrmatta

Allmän-riklig

Gran

E2

Gammal grov gran

Tämligen
allmän

E3

Högstubbe

Enstakasparsam

Gran

E4

Låga av gran

Tämligen
allmän

Vedsvamp, tickor, rik förekomst

E5

Torraka

Enstakasparsam

Tall

E6

Torrträd

Enstakasparsam

Gran

E7

Gammal senvuxen gran

Tämligen
allmän

Signalarter och rödlistade arter
Nr

Svenskt namn

A1

Kopplad till element

Frekvens

Latinskt namn

Info om arter*

bombmurkla

Enstakasparsam

Sarcosoma globosum RFS

A2

stor revmossa

Enstakasparsam

Bazzania trilobata

S

A3

vågig sidenmossa

Enstakasparsam

Plagiothecium
undulatum

S

A4

långfliksmossa

Tämligen
allmän

Nowellia curvifolia

S

A5

knärot

Tämligen
allmän

Goodyera repens

RFS

A6

trådticka

Tämligen
allmän

Climacocystis
borealis

S

A7

blåmossa

Tämligen
allmän

Leucobryum glaucum FS

A8

kamjordstjärna

Tämligen
allmän

Geastrum pectinatum S

A9

stor vårtrattskivling

Enstakasparsam

Clitocybe
vermicularis

R

A10

doftfjällskivling

Enstakasparsam

Lepiota
ochraceofulva

R

A11

svart taggsvamp

Enstakasparsam

Phellodon niger

RS

A12

kalkmjölnavling

Enstakasparsam

Pseudoomphalina
kalchbrenneri

R

A13

svavelriska

Enstakasparsam

Lactarius
scrobiculatus

S

A14

skogsknipprot

Enstakasparsam

Epipactis helleborine FS

A15

gammelgranslav

Tämligen
allmän

Lecanactis abietina

Ö

A16

fyrflikig jordstjärna

Tämligen
allmän

Geastrum
quadrifidum

RS

A17

droppklibbskivling

Enstakasparsam

Limacella guttata

S

* S=Signalart / R=Rödlistad / F=Fridlyst, hela landet / Fd=Fridlyst, del av landet / Ö=Övrig
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Arne Jansson
Skaraborg-Fyrbodals distrikt
Lundenvägen 2, 541 39 SKÖVDE
arne.jansson@skogsstyrelsen.se
Tfn 0500-381204

Ärendenr

2017-04-28

N 504-2017

SKÖVDE KOMMUN,

Fastighet

RYD 15:15
Kommun

Datum

EKONOMIKONTORET
54183 SKÖVDE

Församling

Skövde

Information om nyckelbiotoper
Hej!
Ni får det här brevet eftersom Skogsstyrelsen har upptäckt en nyckelbiotop på
er fastighet. Vi vill informera er om nyckelbiotopens särskilda naturvärden
och be er medverka till att de bevaras för framtiden. Som bilaga till brevet
finns en beskrivning av nyckelbiotopen.
Vad är en nyckelbiotop?

En nyckelbiotop är ett skogsområde som enligt Skogsstyrelsens samlade
bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö har
mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Nyckelbiotoper har mycket
höga naturvärden och utgör eller kan förväntas utgöra livsmiljöer för akut
hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade arter. Många arter som finns i
nyckelbiotoper är känsliga för skogsbruksåtgärder och därför bör i regel
skogliga åtgärder i nyckelbiotoper undvikas.
Skogsstyrelsens arbete med nyckelbiotoper

Riksdagen har beslutat om ett miljömål som syftar till att bevara skogens
biologiska mångfald. Under åren 1993-2006 inventerade Skogsstyrelsen
systematiskt nyckelbiotoper på privat mark, men alla har ännu inte hittats och
registrerats. Nya nyckelbiotoper upptäcks kontinuerligt till exempel i samband
med andra fältverksamheter.
Om ni vill utföra skogsbruksåtgärder i en nyckelbiotop

Om ni som markägare vill utföra skogsbruksåtgärder som kan komma att
väsentligt ändra naturmiljön, är ni enligt miljöbalken skyldig att samråda med
Skogsstyrelsen först. Skogsbruksåtgärder i nyckelbiotoper är exempel på
åtgärder som alltid ska anmälas av er som markägare eller av ert ombud för
samråd till Skogsstyrelsen. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla en karta
samt en beskrivning av vilka åtgärder som planeras.
Samrådsskyldigheten gäller även för skogsbruksåtgärder inom övriga
skogsområden som uppfyller kriterierna för nyckelbiotop ovan. Skogsområdet
behöver inte vara registrerat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen för att omfattas
av samrådsskyldigheten.
Samrådet är en dialog mellan Skogsstyrelsen och er eller ert ombud som
syftar till att utreda hur skogsbruksåtgärden kan påverka naturmiljön och hur
man kan göra för att begränsa eller motverka en skada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postadress

Besöksadress

Telefon

Organisationsnr

E-post

Huvudkontor
Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping

Vallgatan 8
Jönköping

036-35 93 00

202100-5612

Fax

Momsreg.nr

skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
www.skogsstyrelsen.se

036-16 61 70

SE202100561201

Skogsstyrelsen

2017-04-28

N 504-2017

Mer information

Om ni vill har mer information är ni välkommen att kontakta Skogsstyrelsen.
Då kan vi diskutera er nyckelbiotop och även ge råd i fält om hur ni på bästa
sätt bevarar nyckelbiotopen och dess värden.
Med vänlig hälsning
Arne Jansson
Bilaga
Beskrivning av nyckelbiotopen
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Skogsstyrelsen

2017-04-28

N 504-2017
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Registrerad Nyckelbiotop N 504-2017
Information
Gammalt ID

Objektnamn

Inventeringsdatum

Inventerare

300 m NO Stora Järnåsen

2017-04-19

Arne Jansson

Fastighetsnamn

Berörd areal

Län

Kommun

4.13 Västra Götalands
län

RYD 15:15

Församling

Skövde

Beskrivning och allmän bedömning
Gransumpskog med inslag av främst tall. Träden är senvuxna och mycket gamla ca 130 år, men äldre träd än så
förekommer. Grova granlågor förekommer tämligen allmänt. Skogsbäck/gammalt dike i östra delen. Gott om
mindre rännilar. I biotopen har hittas många signalarter varav ett flertal är fridlysta och/eller rödlistade.
Nyckelbiotopen har mycket höga naturvärden. Enligt geologiska kartan är jordarten kärrtorv. I öster gränsar den
mot en annan nyckelbiotop (grandominerad gammal barrblandskog), i väster mot äldre talldominerad skog (objekt
med naturvärden), i norr mot elljusspåret och i söder mot grandominerad produktionsskog.
Biotoptyp

Gransumpskog

Biotopkaraktär

Hög och jämn luftfuktighet ; Stort inslag av senvuxna träd ; Värdefull kryptogamflora ; Värdefull kärlväxtflora ;
Ansluter till bäck, å eller älv ; Rikligt med lågor ;

Nyckelelement
Nr

Element

Kopplad till art

Frekvens

E1

Gammal senvuxen tall

E2

Gammal senvuxen gran

E3

Högstubbe

E4

Låga av gran

E5

Rännil

Tämligen
allmän

E6

Torrträd

Enstakasparsam

Nyckelord

Enstakasparsam
A22,A23,A26

Allmän-riklig
Enstakasparsam

A25,A17

Gran

Tämligen
allmän

Gran

Signalarter och rödlistade arter
Nr

Svenskt namn

A1

Kopplad till element

Frekvens

Latinskt namn

Info om arter*

knärot

Enstakasparsam

Goodyera repens

RFS

A2

skogsknipprot

Tämligen
allmän

Epipactis helleborine FS

A3

bäckbräsma

Tämligen
allmän

Cardamine amara

S

A4

dvärghäxört

Enstakasparsam

Circaea alpina

S

A5

kransrams

Enstakasparsam

Polygonatum
verticillatum

FdS

A6

lundelm

Enstakasparsam

Elymus caninus

S

A7

ormbär

Enstakasparsam

Paris quadrifolia

S

A8

ögonpyrola

Enstakasparsam

Moneses uniflora

S

A9

skärmstarr

Tämligen
allmän

Carex remota

S

A10

repestarr

Allmän-riklig

Carex loliacea

S

A11

kalkmjölnavling

Enstakasparsam

Pseudoomphalina
kalchbrenneri

R

A12

stor vårtrattskivling

Enstakasparsam

Clitocybe
vermicularis

R

A13

svart taggsvamp

Enstakasparsam

Phellodon niger

RS

A14

kamjordstjärna

Enstakasparsam

Geastrum pectinatum S

A15

rödgul trumpetsvamp

Tämligen
allmän

Cantharellus
lutescens

S

A16

svavelriska

Enstakasparsam

Lactarius
scrobiculatus

S

A17

långfliksmossa

Tämligen
allmän

Nowellia curvifolia

S

A18

skogshakmossa

Enstakasparsam

Rhytidiadelphus
subpinnatus

S

A19

blåmossa

Enstakasparsam

Leucobryum glaucum FS

A20

vågig sidenmossa

Enstakasparsam

Plagiothecium
undulatum

S

A21

stor revmossa

Enstakasparsam

Bazzania trilobata

S

A22

kattfotslav

E2

Enstakasparsam

Felipes leucopellaeus S

A23

rostfläck

E2

Enstakasparsam

Arthonia vinosa

S

A24

trådticka

Enstakasparsam

Climacocystis
borealis

S

A25

brandticka

E4

Enstakasparsam

Pycnoporellus
fulgens

RS

A26

granticka

E2

Enstakasparsam

Phellinus chrysoloma RS

E4

* S=Signalart / R=Rödlistad / F=Fridlyst, hela landet / Fd=Fridlyst, del av landet / Ö=Övrig
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Arne Jansson
Skaraborg-Fyrbodals distrikt
Lundenvägen 2, 541 39 SKÖVDE
arne.jansson@skogsstyrelsen.se
Tfn 0500-381204

Ärendenr

2017-04-28

N 505-2017

SKÖVDE KOMMUN,

Fastighet

RYD 15:15
Kommun

Datum

EKONOMIKONTORET
54183 SKÖVDE

Församling

Skövde

Information om objekt med naturvärden
Hej!
Ni får det här brevet eftersom Skogsstyrelsen har upptäckt ett objekt med
naturvärden på er fastighet. Vi vill informera er om områdets särskilda
naturvärden och be er medverka till att de bevaras för framtiden. Som bilaga
till brevet finns en beskrivning av området.
Vad är ett objekt med naturvärden och vad är en nyckelbiotop?

Ett objekt med naturvärden är ett skogsområde med påtagliga naturvärden
som på sikt troligen kommer att utvecklas till en nyckelbiotop.
En nyckelbiotop är ett skogsområde som enligt Skogsstyrelsens samlade
bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö har
mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Nyckelbiotoper har mycket
höga naturvärden och utgör eller kan förväntas utgöra livsmiljöer för akut
hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade arter. Många arter som finns i
nyckelbiotoper är känsliga för skogsbruksåtgärder och därför bör i regel
skogliga åtgärder i nyckelbiotoper undvikas.
Skogsstyrelsens arbete med nyckelbiotoper

Riksdagen har beslutat om ett miljömål som syftar till att bevara skogens
biologiska mångfald. Under åren 1993-2006 inventerade Skogsstyrelsen
systematiskt nyckelbiotoper på privat mark, men alla har ännu inte hittats och
dokumenterats. Nya nyckelbiotoper och objekt med naturvärden upptäcks
kontinuerligt till exempel i samband med andra fältverksamheter.
Om ni vill utföra skogsbruksåtgärder i objekt med naturvärden

Enligt skogsvårdslagen ska, vid all skötsel av skog, skador i och invid
hänsynskrävande biotoper förhindras eller begränsas. Enligt miljöbalken ska
dessutom åtgärder och verksamheter som kan komma att väsentligt ändra
naturmiljön anmälas för samråd av markägaren eller markägarens ombud.
Mer information

Om ni vill har mer information är ni välkommen att kontakta Skogsstyrelsen.
Då kan vi diskutera naturvärdena i detta objekt och även ge råd i fält om hur
ni på bästa sätt bevarar objektet och dess naturvärden.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postadress

Besöksadress

Telefon

Organisationsnr

E-post

Huvudkontor
Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping

Vallgatan 8
Jönköping

036-35 93 00

202100-5612

Fax

Momsreg.nr

skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
www.skogsstyrelsen.se

036-16 61 70

SE202100561201

Skogsstyrelsen

Med vänlig hälsning
Arne Jansson

Bilaga
Beskrivning av området

2017-04-28

N 505-2017
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Skogsstyrelsen

2017-04-28

N 505-2017

3(3)

Registrerad Objekt med naturvärden N 505-2017
Information
Gammalt ID

Objektnamn

Inventeringsdatum

Inventerare

100 m NO Stora Järnåsen

2017-04-19

Arne Jansson

Fastighetsnamn

Berörd areal

Län

Kommun

2.9 Västra Götalands
län

RYD 15:15

Församling

Skövde

Beskrivning och allmän bedömning
Äldre grov talldominerad skog utmed elljusspår. Inslag av äldre gran. Rikligt med den rödlistade och fridlysta lilla
orkidén knärot. Den rikliga förekomsten visar på lång skoglig kontinuitet av gammal mossrik barrskog. Noterbart är
också den rikliga förekomsten av kammossa och linnea. Tämligen allmänt med granlågor i varierande
nedbrytningsstadier. En trolig kolbotten är hittad. På geologiska kartan kan man se att jordarten är till övervägande
del flygsand med en mindre del isälvssediment i sydvästra delen av området. Marksvampar som är knutna till
gammal tall på sandmark bör undersökas närmare.
Biotoptyp

Sandbarrskog

Biotopkaraktär

Rikligt med grova träd ; Spärrgreniga grova träd ; Stort inslag av senvuxna träd ; Värdefull lägre fauna ; Värdefull
kärlväxtflora ;

Nyckelelement
Nr

Element

E1

Gammal tall

E2

Låga av gran

E3

Kopplad till art

Frekvens

Nyckelord

Tämligen
allmän

Pansarbark; Hackmärken efter
hackspettar

Tämligen
allmän

Vedsvamp, tickor, rik förekomst

Torraka

Enstakasparsam

Tall

E4

Torrträd

Enstakasparsam

Gran

E5

Högstubbe

Enstakasparsam

Gran

A1,A2,A3

Signalarter och rödlistade arter
Nr

Svenskt namn

Kopplad till element

Frekvens

Latinskt namn

Info om arter*

A1

långfliksmossa

E2

Enstakasparsam

Nowellia curvifolia

S

A2

trådticka

E2

Enstakasparsam

Climacocystis
borealis

S

A3

vedticka

E2

Enstakasparsam

Phellinus viticola

S

A4

knärot

Allmän-riklig

Goodyera repens

RFS

A5

grönpyrola

Enstakasparsam

Pyrola chlorantha

S

A6

gammelgranslav

Tämligen
allmän

Lecanactis abietina

Ö

A7

vågig sidenmossa

Tämligen
allmän

Plagiothecium
undulatum

S

* S=Signalart / R=Rödlistad / F=Fridlyst, hela landet / Fd=Fridlyst, del av landet / Ö=Övrig

