Dnr M-2022-610 - Ankom 2022-06-15,

2022-04-26

NVI och artinventeringar i
Kronoskogen och Nybroskogen
Naturvärdesinventering enligt SIS 199000:2014, med
tillägg naturvärdesklass 4 och fördjupad artinventering

NVI och artinventeringar i Kronoskogen och Nybroskogen
2022-04-26

Beställning: Ängelholms kommun
Framställt av: Ekologigruppen AB
www.ekologigruppen.se
Telefon: 08-525 201 00
Slutversion: 2022-04-26
Uppdragsansvarig: Lars Salomon
Medverkande: Raul Vicente (fågelinventering), Johan Eklöf (fladdermusinventering), Thomas Appelqvist
(inventering av vedlevande insekter), Nellie Linander (naturvärdesinventering samt rapport).
Rapporten bör citeras: Salomon, L. och Linander, N. 2021. NVI och artinventeringar i Kronoskogen och
Nybroskogen. Ekologigruppen AB.
Intern granskning av rapport: Rikard Anderberg Foton: Om inget annat anges: Lars Salomon
Förstudie, illustrationer och kartor: Wösel Thoresen, Ekologigruppen AB
Internt projektnummer: 8914
Bilder på framsidan från: Grov tall och barklös högstubbe i Kronoskogen. Foto: Lars Salomon

2 (51)

NVI och artinventeringar i Kronoskogen och Nybroskogen
2022-04-26

Innehåll
Sammanfattning

4

Bakgrund och syfte

5

Metod

6

Naturvärdesinventering

6

Avgränsningar

6

Förarbete

6

Fältinventering NVI

7

Osäkerhet i bedömningen

7

Fördjupad artinventering

7

Resultat

8

Allmän beskrivning av kända naturvärden i omgivande landskap

8

Allmän beskrivning av inventeringsområdet

8

Naturvårdsstatus och övriga utpekanden

11

Skydd enligt miljöbalken

11

Övriga naturvårdsutpekanden

11

Naturvärdesobjekt

11

Högsta naturvärde – Naturvärdesklass 1

14

Högt naturvärde – Naturvärdesklass 2

17

Påtagligt naturvärde – Naturvärdesklass 3

28

Visst naturvärde – Naturvärdesklass 4

29

Områden med skyddsvärda träd

30

Naturvårdsarter

32

Skyddade arter

34

Rödlistade arter

37

Övriga intressanta naturvårdsarter

39

Fördjupad artinventering - fåglar

42

Fördjupad artinventering - fladdermöss

45

Fördjupad artinventering - insekter

48

Samlad bedömning

50

Referenser

51

Bilaga 1. Metodbeskrivning för naturvärdesbedömning enligt SIS
Bilaga 2. Objektskatalog
Bilaga 3. Metodik för klassificering av naturvårdsträd
Bilaga 4. Naturvårdsarter
Bilaga 5. Artinventering - Fladdermöss
Bilaga 6. Artinventering - Insekter

3 (51)

NVI och artinventeringar i Kronoskogen och Nybroskogen
2022-04-26

Sammanfattning
Ekologigruppen har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en naturvärdesinventering
(NVI) i enlighet med SIS standard (SS 199000:2014), med tilläggen naturvärdsklass 4 och fördjupad
artinventering av fågel, kärlväxter, svampar, fladdermöss och insekter. Målet med utredningen har
varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden. Syftet har varit att skapa ett underlag
som kan komma att fungera som underlag för vidare arbete med naturreservatsbildning och
skötselplaner. Av denna anledning har projektets huvudsakliga fokus legat på att skilja ut och
beskriva områdets potentiella värdekärnor samt områden med som lämpar sig som utvecklingsmark
och spridningsstråk.
Ett objekt med högsta naturvärde (naturvärdesklass 1), tolv objekt med högt naturvärde
(naturvärdesklass 2), 24 objekt med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och 73 objekt med
visst naturvärde (naturvärdesklass 4) har urskilts vid inventeringen.
Objektet med högsta naturvärde ligger i östra delen av Nybroskogen och det utgörs av en
mosaikartad blandning av ädellöv och triviallöv. Området hyser rikligt med grova träd och jätteträd,
rikligt med död ved och en mycket hög artrikedom där de främsta värdena är knutna till grov död
ved och den lägre faunan. I objektet förekommer flera olika naturtyper såsom alsumpskog,
näringsrik/näringsfattig bokskog, svämlöv-/svämädellövskog och nordlig ädellövskog.
Objekten med högt naturvärde utgörs i huvudsak av olikåldriga och flerskiktade skogsmiljöer som
hyser grova träd, rikligt med död ved och krävande naturvårdsarter. I Kronoskogen dominerar
barrblandskog med grova överståndare av tall och riklig förekomst av grov död ved. I Nybroskogen
dominerar mosaikartade, äldre bestånd av ädellövskog, blandskog och svämlövskog.
I inventeringsområdet har 195 naturvårdsarter (varav 39 rödlistade) påträffats i samband med
naturvärdesinventeringen och de fördjupade artinventeringarna.
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Bakgrund och syfte
Ekologigruppen har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en naturvärdesinventering
(NVI) i enlighet med SIS standard (SS 199000:2014), med tilläggen naturvärdsklass 4 och fördjupad
artinventering av fåglar, kärlväxter, svampar, fladdermöss och insekter (Tabell 1).
Målet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden. Syftet har
varit att skapa ett underlag för vidare arbete med naturreservatsbildning och skötselplaner. Av
denna anledning har projektets huvudsakliga fokus legat på att skilja ut och beskriva områdets
potentiella värdekärnor samt områden med som lämpar sig som utvecklingsmark. Områden med
lågt eller visst naturvärde har i huvudsak undersökts mycket översiktligt om de inte varit strategiska
sett till konnektiviteten mellan Kronoskogens värdekärnor och Ängelholms strandskog.
Inventeringsområdet består av två närliggande skogsområden som är belägna i Ängelholms
kommun. Läge och avgränsning framgår av Figur 1. Där framgår också områdets relation till kända
naturvärden i omgivande landskap.

Figur 1. Översiktskarta över inventeringsområdets läge och relation till kända naturvärden i omgivande landskap. Kända
artfynd redovisas ej i kartan. Bakgrundskartan är Lantmäteriets topografiska webbkarta respektive ortofoto.

5 (51)

NVI och artinventeringar i Kronoskogen och Nybroskogen
2022-04-26

SIS naturvärdesinventering kan genomföras med olika nivåer, detaljeringsgrader och tillägg.
Upplägget i detta uppdrag visas i Tabell 1.
Tabell 1. Ambitionsnivån för detta uppdrag.
Kategori

Ambitionsnivå

Nivå

Fält

Detaljeringsgrad

Medel - minsta karterbara enhet 0,1 hektar

Tillägg

Naturvärdesklass 4
Fördjupad artinventering av naturvårdsarter:
Fåglar
Fladdermöss
Insekter
Kärlväxter
Svampar

Metod
Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering går ut på att kartlägga områden som är betydelsefulla för biologisk
mångfald och värdera dem utifrån en standardiserad skala från 1 till 3 eller 4 (Figur 2).
Bedömningen utgår från områdets biologiska kvaliteter och vilka arter som utnyttjar det. Metoden
sammanfattas i bilaga 1 och beskrivs i detalj i SIS rapport (SS 199000:2014).

Figur 2. I en NVI enligt SIS värderas naturområdens betydelse för biologisk mångfald i en tre- eller fyrgradig skala där
objekt med klass 1 har högsta naturvärde.

Avgränsningar
I en NVI enligt SIS-standard ingår endast kartläggning av områden med värde för biologisk
mångfald. Kartläggning av andra ekosystemtjänster ingår inte. En enklare bedömning av
landskapssamband (landskapsobjekt) genomförs, men inga avancerade spridningsanalyser.
Bedömningen beskriver det aktuella naturvärdet. Historiskt eller potentiellt framtida naturvärde
bedöms ej.

Förarbete
Inför fältarbetet gjordes preliminära avgränsningar av objekt av betydelse för biologisk mångfald
utifrån skogsbrukskartan och ortofoton. Befintlig information om naturvärden och arter eftersöktes
inom det område som illustreras i översiktskartan (Figur 1) från år 2000. De källor som genomsökts
visas i Tabell 2. Data om naturvårdsarter har laddats ned från Svenska LifeWatch analysportal
(2000-2022) som samlar uppgifter från en lång rad art-databaser. I detta fall har Artportalen,
Entomologiska samlingarna vid naturhistoriska riksmuseet, SLU:s observationsdatabas och
Virtuella herbariet vid Umeå universitet använts.

6 (51)

NVI och artinventeringar i Kronoskogen och Nybroskogen
2022-04-26

Vidare har vi använt oss av skogsbruksplanen upprättad av Foran Forest AB för att få information
om trädålder, trädslagsfördelning, huggningsklasser och målklasser för olika delobjekt inom
inventeringsområdet. Fältarbetet inför upprättande av skogsbruksplanen utfördes 2016, och planen
avser tiden 2017-2026.
Tabell 2. Genomsökta källor.
Data

Källa

Sökdatum

Trädålder, trädslag, huggningsklasser, målklasser

Skogsbruksplan Ängelholm,
Foran Forest AB (2017-2026)

2021-04-12

Häradsekonomiska kartan (1910), Historiska ortofoton
(1960- och 1970-tal)

Lantmäteriet 2021

2021-04-12

Naturvårdsarter

Svenska LifeWatch analysportal 2022

2022-01-26

Ängs- och betesmarksinventeringens objekt

Naturvårdsverket 2021

2022-01-21

Naturreservat

Naturvårdsverket 2021

2022-01-21

Biotopskyddsområden

Naturvårdsverket 2021

2022-01-21

Natura 2000-områden (SPA, SCI)

Naturvårdsverket 2021

2022-01-21

Nyckelbiotoper

Naturvårdsverket 2021

2022-01-21

Berg- och jordarter

SGU 2021

2022-01-21

Fältinventering NVI
Naturvärdesinventeringen utfördes av primärt av Lars Salomon under maj-juni 2021 samt augustiseptember 2021. Tre objekt inventerades av Nellie Linander den 20 september 2021. Vid
fältbesöken genomsöktes inventeringsområdet efter arter och biotopkvaliteter av betydelse för
biologisk mångfald. Särskilt fokus lades på naturvårdsarter som är relevanta för de aktuella
naturtyperna. Observationer och kommentarer registrerades i en GIS-applikation på en pekplatta. U

Osäkerhet i bedömningen
Området besöktes vid ett flertal tillfällen både under våren och hösten 2021. Detta för att kunna
inventera alla artgrupper under lämplig säsong. Artvärden är framför allt bedömda från förekomster
av kärlväxter, mossor, lavar och svampar. Dessa artgrupper har inventerats inom ramarna för
naturvärdesinventeringen och här har fokus legat på naturvårdsarter. Naturvärdesinventeringen
bedöms som säker då biotopvärden bedöms som säkra och naturvårdsarter inom alla ovan nämnda
artgrupper har kunnat inventeras.
Vidare så har artfynd från de fördjupade artinventeringarna av fågel och insekter i vissa objekt
bidragit till bedömningen av artvärde. Fynd från artportalen har i vissa objekt också bidragit till
bedömningar. Från artportalen har enbart fynd som bedömts som säkra, och som rapporterats med
geografisk noggrannhet av ≤100 m, tagits med i bedömningen av artvärde.

Fördjupad artinventering
Som komplement till naturvärdesinventeringen har också riktade inventeringar av fåglar,
fladdermöss och insekter har genomförts, och resultaten av dessa redovisas under separata rubriker
i denna rapport. Inventeringsmetodik för de olika inventeringarna beskrivs mer i detalj under
respektive delrubrik. Fågelinventeringen utfördes av Raul Vicente (Ekologigruppen), fladdermöss
inventerades av Johan Eklöf (Nattbakka ord & natur), och insekter inventerades av Tomas
Appelqvist. Säkra fynd från artportalen (2000-2021) har också inkluderats. Fördjupad artinventering
av kärlväxter och svamp gjordes i samband med naturvärdesinventeringen och fokus har legat på
naturvårdsarter i värdekärnorna (objekt med naturvärdesklass 2). Dessa resultat redovisas,
tillsammans med övriga naturvårdsarter påträffade under fältarbetet, under rubriken
Naturvårdsarter.
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Resultat
Allmän beskrivning av kända naturvärden i
omgivande landskap
Inventeringsområdet sträcker sig över två närliggande skogsområden, Kronoskogen och
Nybroskogen (Figur 1). Hela inventeringsområdet ingår i kuststräckan Bjärekusten-Skälderviken
som omfattas av skyddet riksintresse för friluftsliv (3 kap. 6 § MB). Kusten längs Bjärehalvön är
varierad med både sandstränder, klapperstenstränder och klippkust. Det kustnära beteslandskapet
har lång kontinuitet och strandängarna hyser artrika växtsamhällen. Bjärekusten-Skälderviken utgör
också häckningsplats för många fågelarter. Området är ett populärt turist- och utflyktsmål då det
erbjuder goda möjligheter till vandring och bad. Skåneleden löper längs med havet genom hela
riksintresseområdet (Naturvårdsverket 2021).
Kronoskogen ligger kustnära, väster om Ängelholms tätort. Kronoskogen gränsar i väster mot
naturreservatet Ängelholms strandskog som täcker ca 151 ha landyta. Inom Ängelholms strandskog
återfinns Natura 2000-området Ängelholms kronopark vilket också överlappar större delen av
naturreservatets yta. Här återfinns bland annat naturtyperna sandbankar, trädklädda dyner och
lövsumpskog. Väster om Ängelholms strandskog öppnar sig Skälderviken som är ett
fågelskyddsområde och ett Natura 2000-område. Sydväst om Kronoskogen och Ängelholms
strandskog, längs med kusten, påträffas ytterligare ett område som omfattas av skyddet riksintresse
för Naturvård, nämligen Farhult-Görslövsån-Vegeåns mynning. Stora delar av detta område
omfattas av naturreservatet Jonstorp-Vegeåns mynning (Naturvårdsverket 2021).
Nybroskogen ligger i nära anslutning, ca 250-300 m nordöst om Kronoskogen. Nybroskogen
gränsar i öster mot Rönne å som omfattas av riksintresse för naturvård (Rönneåns dalgång-Ageröds
mosse). I de östra delarna av Nybroskogen finns också två mindre områden utpekade som
nyckelbiotoper av Sveaskog (se röda fält inom avgränsningen för Nybroskogen i Figur 1). Strax
norr om Nybroskogen, på andra sidan Rönne å, finns ett litet område (ca 4 ha) som är utpekat i
ängs- och betesmarksinventering. Detta är ett välhävdat område med en relativt trivial flora och få
signalarter (Naturvårdsverket 2021).

Allmän beskrivning av inventeringsområdet
Inventeringsområdets (Kronoskogen och Nybroskogen) totala areal är 310,2 ha varav produktiv
skogsmark utgör 297,7 ha. Enligt rådande skogsbruksplan så utgörs 58 % av tall, 27 % av löv, 9 %
av gran, 4 % av ek, 1 % av bok och 1 % av övrigt ädellöv. Cirka 65% av arealen är klassad som
gallringsskog.
Kronoskogen gränsar mot Ängelholms strandskog i väst, och i östlig riktning påträffas ett litet
koloniområde följt av järnvägsspåret som löper längs med Kronoskogens östra sida (Figur 3). Öster
om järnvägsspåret ligger Ängelholms tätort. I norr gränsar Kronoskogen mot bostadsområdet
Havsbaden. Kronoskogen ligger på en relativt plan mark och genomkorsas av en mängd diken och
mindre grusstigar. Här förekommer en mosaik av olika naturtyper där det som dominerar är
planeringsskog, främst av tall men även gran. I Kronoskogen förekommer också blötare partier
med sumpskogskaraktär. Värdekärnorna i området utgörs främst av äldre flerskiktad barrblandskog
med riklig förekomst av grov död ved på fuktig mark.
Nybroskogen ligger nordöst om Kronoskogen, på andra sidan järnvägen. Rönne å ramar in
inventeringsområdet längsmed den norra och östra sidan, och i väst gränsar Nybroskogen mot
järnvägsspår och bostadsområdet Havsbaden (Figur 3). I den norra delen av Nybroskogen finns ett
reningsverk. I Nybroskogen dominerar å-miljön och här finns en blandning av både löv och
barrskog med inslag av ädellöv. Intill Rönne å finns mindre partier med grov och gammal
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ädellövskog, utpekade som nyckelbiotoper av Sveaskog. Värdekärnor i Nybroskogen utgörs främst
av äldre ädellövskog med riklig förekomst av grov död ved och hålträd.
Både Kronoskogen och Nybroskogen står på sandig mark vilket gör att det lätt bildas sandblottor i
samband med vindfällen och rotvältor. Dessa utgör en viktig livsmiljö för många insekter, däribland
grävande solitärbin. I samband med stormar kommer både mängden blottad sand och död ved att
öka. Mängden död ved i Nybroskogen längs Rönneå kommer sannolikt att öka kommande åren då
merparten av de kvarvarande askarna lider hårt av askskottsjukan.
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Figur 3. Orienteringskarta. Krono- och Nybroskogens läge väster om Ängelholms tätort.
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Naturvårdsstatus och övriga utpekanden
Skydd enligt miljöbalken
Formella skydd saknas inom inventeringsområdet, men flera olika skyddade områden med höga
naturvärden förekommer i dess närhet. Se Figur 1 och under rubriken ”Allmän beskrivning av
området”.

Övriga naturvårdsutpekanden
I inventeringsområdet som omfattas av Nybroskogen är två delområden utpekade som
nyckelbiotoper av Sveaskog. Dessa två områden har också fått höga naturvärden i Ekologigruppens
naturvärdesinventering (objekt 10 och 26). Här återfinns grupper av värdefulla träd i form av bland
annat jätteträd av bok och ask, grova träd av bok, ask och al där en del har stamhål (se mer under
rubriken ”Områden med skyddsvärda träd”). I dessa områden återfinns också många rödlistade och
krävande naturvårdsarter inom flertalet artgrupper.

Naturvärdesobjekt
Ett objekt med högsta naturvärde, tolv objekt med högt naturvärde, 29 objekt med påtagligt
naturvärde och 68 objekt med visst naturvärde har urskilts. Objektens lokalisering visas i Figur 4
och 5. I objektskatalogen (bilaga 2) redovisas respektive objekts naturvärde i detalj och här finns
också bilder från objekt som inventerats utförligt i fält. I stora drag har uppdelningen från
skogsbrukskartan bibehållits men där det funnits anledning har flera delobjekt med liknande
naturtyp, beståndsålder och naturvärdesklass slagit samman.
Naturvärdesobjekt har inget direkt lagligt skydd men i miljöbalkens inledande paragraf (1 kap. 1 §)
anges att lagen ska tillämpas så att värdefulla naturmiljöer skyddas och vårdas samt att den
biologiska mångfalden bevaras. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser (3 kap. 3 §) anger dessutom
att mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass
1 och 2 är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt (SIS 2014).
Nedan sammanfattas resultatet av naturvärdesinventeringen.
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Figur 4. Urskilda naturvärdesobjekt i Nybroskogen. I bilaga 2 finns en detaljerad presentation av varje objekt i kartan.
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Figur 5. Urskilda naturvärdesobjekt Kronoskogen. I bilaga 2 finns en detaljerad presentation av varje objekt i kartan.
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Högsta naturvärde – Naturvärdesklass 1
I denna klass bedöms varje objekt vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald
på nationell eller internationell nivå och de bör så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada
naturmiljön (miljöbalken 3 kap. 3 §). I värdeklassen förekommer främst naturtyper som är sällsynta
ur ett nationellt eller internationellt perspektiv (Natura 2000-naturtyper). I inventeringsområdet har
ett objekt med högsta naturvärde (klass 1) påträffats (Figur 4). Totalt täcker värdeklassen en yta av
2,4 hektar.
Objekt 26
Objektet ligger längs Rönneå i Nybroskogen och det utgörs av en mosaikartad blandning av ädellöv
och triviallöv (figur 4). Miljöerna hyser rikligt med död ved och en hög till mycket hög artrikedom
där de främsta värdena är knutna till grov död ved och den lägre faunan. I objektet förekommer
flera olika naturtyper såsom alsumpskog, näringsrik/näringsfattig bokskog, svämlöv/svämädellövskog samt nordlig ädellövskog. Bokdominerade partier får anses vara fullgod natura
2000 och utgörs av en blandning av näringsrik/näringsfattig typ. Övriga naturtyper bedöms ha dålig
status, främst på grund av brist på gamla och nästan gamla träd där askskottssjukan (samt även
almsjukan) är en starkt bidragande orsak. Fältskiktet är mycket variabelt. I den östra delen (öster
om gångstigen) där det är fuktigt och där det svämmas regelbundet är floran frodig med bland
annat storrams och olika högvuxna gräs och halvgräs. I torrare partier i den västra delen dominerar
smalbladiga gräs såsom kruståtel, vårfryle, harsyra, vitsippor, skogsviol och ekorrbär. Här och var
finns även ytor som till stora delar täcks av olika mossor, exempelvis kransmossa. Totalt noterades
43 naturvårdsarter varav 16 arter med mycket högt indikatorvärde (se bilaga 2 för komplett lista).
Beskrivning av de olika förekommande naturtyperna:
1. Bokdominerade partier hyser flertalet jätteträd, grova högstubbar, grova torrträd, grova
lågor (i snitt 30-40 kubikmeter död ved per hektar). Det finns även en del hålträd och
högstubbar med vedblottor, insektsgnag och vedsvampar (Figur 6). Den liggande döda
veden hyser rikligt med vedsvampar och insektsgnag (Figur 7). Skogen är i huvudsak
tvåskiktad med ett visst uppslag av bok där det finns luckor i krontäcket. Naturvårdsarter
förekommer främst i form av vedlevande insekter där det noterats ett flertal krävande arter.
Bland epifyterna är det sparsamt med krävande arter vilket tyder på brist på kontinuitet på
äldre träd.
2. Objekt 26 hyser även små partier som närmast kan föras till nordlig ädellövskog. Dessa
ytor hyser bland annat grov ask där merparten dessvärre har nedsatt vitalitet på grund av
askskottsjukan. Även jätteträd har noterats, dock döende (Figur 9). Död ved i form av
asklågor och lågor av triviallöv i olika nedbrytningsstadier förekommer rikligt, med ca 2535 kubikmeter per hektar. Den döda veden har rikligt med vedsvampar, mossfällar och
insektsgnag.
3. Alsumpskog förekommer främst i den nordvästra delen. Detta området hyser äldre träd
med sockelbildning, buketträd samt halvgrova träd. Hålträd förekommer vidare rikligt.
Marken är fuktigt och på flera håll finns sänkor med stillastående vatten som sannolikt
torkar ut helt eller delvis under sommarhalvåret. Stående och liggande död ved
förekommer i måttligt.
4. Svämlövskog- och svämädellövskog finns längs Rönneå och trädskiktet består där
huvudsakligen av en blandning av klibbal, sötkörsbär, björk och ask. Merparten av askarna
är dessvärre drabbade av askskottssjukan och har nedsatt vitalitet/döende. Almlågor vittnar
om att det i en svunnen tid även funnits en del grova träd av alm. Området hyser stora
mängder död ved av olika trädslag och i olika successionsstadier vilket är värdefullt för den
lägre faunan (Figur 8). Flera av de krävande insekterna som noterades vid den riktade
insektsinventeringen härstammar sannolikt från detta område. Den höga luftfuktigheten
intill ån gör att epifytfloran är välutvecklad med ett flertal signalarter och naturvårdsarter.
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Figur 6. Objekt 26: jättehögstubbe som rötats av klibbticka. En sällsynt struktur i dagens bokskogar. Denna typen av
högstubbar utgör livsmiljö åt en mängd rödlistade och krävande vedlevande insekter.

Figur 7. Objekt 26: jätteträd och grova boklågor i det bokdominerade partiet av objekt 26. I dessa miljöer noterades
bland annat sydlig sotticka (NT) och falsk rättikhätta.
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Figur 8. Objekt 26: grov klibbal och lågor med mossfällar och rikligt med vedsvampar. Rönneå skymtar i bakgrunden. På
lågorna noterades lackticka, en art som inte är helt vanlig (den räknas dock inte som naturvårdsart).

Figur 9. Objekt 26: jätterask i den södra delen av objektet. Trädet hyser bland annat kraterporlav, jaguarfläck och
trubbfjädermossa. Vid basen av trädet växer arter som kransmossa och skuggsprötmossa.
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Högt naturvärde – Naturvärdesklass 2
I denna klass bedöms varje objekt vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald
på regional eller nationell nivå och de bör så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada
naturmiljön (miljöbalken 3 kap. 3 §). I värdeklassen förekommer främst naturtyper som är sällsynta
ur ett nationellt eller internationellt perspektiv (Natura 2000-naturtyper).
I inventeringsområdet har tolv objekt med högt naturvärde (klass 2) påträffats (Figur 4 och 5).
Totalt täcker värdeklassen en yta av 39 hektar. I Kronoskogen utgörs objekt med högt naturvärde
främst av flerskiktad barrblandskog med grova överståndare av tall och riklig förekomst av grov
död ved (Figur 11). I Nybroskogen domineras värdeklassen av främst av mosaikartade, äldre
bestånd av ädellövskog, blandskog och svämlövskog, inte sällan finns rikligt med både stående och
liggande död ved. (Figur 15). Objekten bedöms ha ett påtagligt eller högt artvärde och påtagligt eller
högt biotopvärde. Det betyder att det förekommer ett flertal skyddsvärda arter i samtliga dessa
objekt. För ett påtagligt biotopvärde så förekommer strukturer viktiga för biologisk mångfald
ganska rikligt, men enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas saknas eller hade kunnat förekomma
i större omfattning.
Objekt 6
Objektet ligger i norra delen av Nybroskogen och är sett till trädslag, trädålder och strukturer ett
mycket mosaikartat område (Figur 10 & 11). Olika trädslag dominerar i olika mindre områden (stor
horisontell variation) överståndare förekommer primärt av tall, gran, björk, klibbal, ask och lönn
(både skogslönn och tysklönn). Underståndare finns av bland annat rönn, hägg, hassel, salix. I
buskskiktet förekommer krusbär, vinbär och kaprifol.
Fältskiktet är örtrikt i lövdominerade områden och närmast Rönneå. Där växer ett flertal
naturvårdsarter såsom desmeknopp (NT), storrams, lundarv (mycket rikligt), liljekonvalj och
ormbär. I torrare delar där tall och gran dominerar är det mer hedlikt med kruståtel och blåbär.
Bland naturvårdsintressanta strukturer kan nämnas grova tallar (nästan gamla, flera med grova
torrgrenar och uppsprickande bark), jätteträd av ask med välutvecklad epifytflora, grova granar,
grova klibbalar (bukett-träd och hålträd) samt rikligt med död ved av både triviallöv och tall. Vidare
finns rikligt med täta buskage av viden, brakved och hägg. Mindre partier av den norra och östra
delen av objektet svämmas vid högflöden.
Totalt noterades 23 naturvårdsarter varav tre med mycket högt och tre med högt indikatorvärde.
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Figur 10. Objekt 6: jätteask med mossfällar i den norra delen av objekt 6. På trädet växer bland annat guldlockmossa
och klotterlav.

Figur 11. Objekt 6: grov överståndare av tall med uppsprickande bark samt vindfällen och barklösa lågor.
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Objekt 9
Objektet utgörs av en mosaikartad strandskog och blandlövskog utmed Rönne å i östra delen av
Nybroskogen (Figur 4). Miljön varierar både med avseende på trädslagsfördelning och trädålder.
Som överståndare dominerar ek, ask samt triviallöv såsom björk, klibbal och salix. I något
begränsad utsträckning finns även bok, rönn samt även enstaka barrträd.
Bitvis finns det rikligt med död ved, i huvudsak av triviallöv och då mestadels lågor, i den norra
delen finns dock en del grova, barklösa lågor som ligger fuktigt och delvis i vatten (helt blöta vid
högflöden). Enstaka torrträd av ask och ek förekommer också.
Fältskiktet är omväxlande med avseende på typ och täckningsgrad. Närmast vattnet i flacka,
regelbundet svämmade partier dominerar halvgräs, vass och övriga fuktälskande arter, där finns
även invasiva arter såsom jättebalsamin och jätteloka. Torrare områden är mer hedlika med
blåbärsris, ekorrbär och kruståtel.
Bland strukturer kan nämnas grov ek (Figur 12) (även hålträd och döende träd), rikligt med död ved
av triviallöv och ädellöv (ojämnt fördelat), brynmiljöer och regelbundet svämmande partier. Skogen
är tvåskiktad till flerskiktad med sparsam förekommande föryngring av ek.
Totalt noterades 21 naturvårdsarter varav tre med mycket högt och två med högt indikatorvärde.

Figur 12. Grov döende ek med uppsprucken bark, vedblottor och en epifytflora med bl.a. rostfläck och gulnål.
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Objekt 10
Objektet utgörs av en ö i Rönneå i anslutning till Nybroskogens nordöstra del (Figur 4). Skogen på
ön består i stora drag av primärsuccession med klibbal, ask, ek, tall och viden (Figur 13). Ett stort
antal av träden är skyddsvärda. Exempelvis finns grov ek, döende ek, grov ask, döende ask och grov
klibbal. Många av träden har en välutvecklad epifytflora men de har inte undersökts närmre på
grund av svårtillgängligheten. Död ved förekommer rikligt i form av asklågor, triviallågor samt en
del stående döda och döende träd. Fältskiktet hyser ett flertal naturvårdsarter såsom desmeknopp
(NT), stor häxört, skogsbräsma, ramslök och lundarv.
I den södra delen domineras objektet av täta snår och uppslag av bland annat viden, ask och
tysklönn. Detta har sannolikt förstärkts på senare tid av att trädskiktet öppnats upp i samband med
askskottssjukan som tagit hårt på delar av beståndet. Då området är avskilt och har ett mycket lågt
besöktstryck finns goda förutsättningar för olika arter fågel. Det har bl.a. noterats mindre hackspett,
kungsfiskare och entita.
Delar av skogen svämmas regelbundet och denna typ av skog (svämlövskog/svämädellövskog) är
ovanlig även internationellt. Vedlevande insekter har inte inventerats på Rönneholm men det finns
goda förutsättningar för ett flertal krävande arter.
Totalt noterades 14 naturvårdsarter varav fem med mycket högt och två med högt indikatorvärde.
Objektet är klassat som nyckelbiotop.

Figur 13. Norra delen av Rönneholm. På bilden syns utbredda mossfällar på klibbal och ask.
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Objekt 25
Ett område i Nybroskogen som består av strandskog och blandlövskog med dominans av relativt
klena träd av björk, klibbal, asp, gran och bok (Figur 4). Grova träd av asp, ek, ask och klibbal samt
jätteträd av ek förekommer dock relativt sparsamt, främst i den södra delen (Figur 14).
Delen av objektet som ligger närmast Rönneå svämmas regelbundet. Partier med fuktstråk finns
även en bra bit från ån, i dessa områden domineras fältskiktet av halvgräs och fuktkrävande mossor.
Den höga luftfuktigheten och det täta buskskiktet medför även att det finns en relativt välutvecklad
epifytflora, även om det inom denna artgrupp saknas krävande arter i objektet. Artvärden utgörs
emellertid i huvudsak av rödlistade fåglar (exempelvis mindre hackspett) samt krävande arter bland
vedlevande insekter som det finns gott om.
Död ved förekommer allmänt, i huvudsak i form av liggande triviallöv och ädellöv. Här och var
finns även enstaka torrträd och högstubbar. Skogen är tvåskiktad till flerskiktad med naturlig
föryngring av på platsen förekommande trädslag.
Att objektet tilldelats naturvärdesklass 2 beror främst på att ett stort antal krävande arter har
noterats i samband med inventeringen. Främst i den lägre faunan men det finns även bl.a. mindre
hackspett (NT) och liten sönderfallslav (NT).
Totalt noterades 25 naturvårdsarter varav 13 med mycket högt och en med högt indikatorvärde.

Figur 14. Jätteek i södra delen av objektet.
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Objekt 32
Ett ganska litet område i Nybroskogen med flerskiktad strandskog som hyser både trivialllöv och
ädellöv. Närmast Rönne å dominerar klibbal och ask, en bit ifrån vattnet förekommer en del grova
träd av ek samt ett par jätteträd. I trädskiktet förekommer även björk, gran och bok. Död ved
förekommer rikligt i form av både lågor och torrträd/högstubbar, i huvudsak av ask och triviallöv
men även i viss mån ek. En konstant hög luftfuktighet och tillgång på många naturvårdsintressanta
strukturer erbjuder livsmiljöer för både en artrik lägre fauna och olika kryptogamer. Delar av
objektet svämmas regelbundet.
Totalt noterades tio naturvårdsarter varav två med mycket högt och två med högt indikatorvärde.
Områdets naturvärden baseras främst på biotopvärden, att det är en sällsynt naturtyp
(svämlövskog) samt mycket goda förutsättningar för krävande vedlevande insekter. Den sistnämna
artgruppen inventerades dock inte riktat i just detta objekt vilket sannolikt återspeglas i den
sparsamma artlistan.

Figur 15. Grov klibbal och barklöst torrträd precis i anslutning till Rönneå.
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Objekt 41
Ett skogsparti med barrblandskog i den nordvästra delen av Kronoskogen (Figur 5). Området hyser
en del naturskogskvalitéer såsom ett olikåldigt trädskikt med flera olika trädslag (både löv och barr),
horisontell variation samt död ved i olika nedbrytningsstadier. I trädskiktet finns grova överståndare
av tall, det finns även även gran, björk (med pansarbark), bok (enstaka grova), rönn och ek.
Området hyser rikligt med död ved i form av döende träd (huvudsak gran), högstubbar & torrträd
(gran, tall, björk) samt lågor av gran (Figur 16).
Fältskiktet är relativt sparsamt med bl.a. lingonris. I huvudsak täcks marken av kammossa,
väggmossa, pösmossa och husmossa.
Enl. skogsbruksplan är snittåldern (+5 år) = 61 år men flertalet tallar är minst dubbelt så gamla.
Totalt noterades sju naturvårdsarter varav en med mycket högt och en med högt indikatorvärde.
Den mest spektakulära arten i objektet är knärot (VU), en krävande orkidé som huvudsakligen
förekommer i barrskogsmiljöer med lång kontinuitet.

Figur 16. Södra delen av objekt 41 där det den skyddade arten knärot finns.
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Objekt 58, 59, 61, 62
Ett delvis sammanhängande skogsparti som består av fyra delobjekt i den östra delen av
Kronoskogen (Figur 5). Området utgörs av flerskiktad barrblandskog med höga biotopvärden. I
trädskiktet dominerar överståndare av tall och gran med inslag av björk, i den östra delen växer
även en hel del ek, brakved och rönn. Beståndsåldern varierar över området och de äldsta
överståndarna finns i den centrala och sydvästra delen av delobjekt 61 och 62. I den allra östligaste
delen och i den nordvästra delen är beståndsåldern lägre men där finns rikligt med död ved och ett
flertal krävande naturvårdsarter.
De äldsta överståndarna av tall härstammar sannolikt från början eller mitten på 1800-talet och det
finns ett flertal träd som faller inom ramarna för särskilt skyddsvärda träd (Figur 18).
Död ved förekommer rikligt, men ojämnt fördelat, i form av lågor, torrträd och högstubbar (figur
17). I alla delobjekt förekommer vindfällen som resulterat i relativt stora sandblottor. Trädslagen
gran och tall dominerar den döda veden men det finns även ett visst inslag av björk. Lågorna är inte
sällan täckta med mossfällar som bland annat består av långfliksmossa. Torrträden och
högstubbarna har rikligt med vedsvampar, insektsgångar och spår efter födosökande hackspettar.
Bland naturvårdsarterna kan nämnas den skyddade och krävande arten knärot (två stora bestånd),
gropticka (flera mycel), gulporing, blodticka, kvistlav, kambräken och mångfruktsmossa.
Totalt noterades 25 naturvårdsarter varav sju med mycket högt och tre med högt indikatorvärde.
Barrskogsmiljöer med denna typen av kvalitéer är oerhört sällsynt i regionen och delobjekt 61 och
62 är sannolikt de mest välutvecklade och artrika inom naturtypen i nordvästra och västra Skåne.

Figur 17. Grova lågor av tall i olika successionsstadier.
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Figur 18. Barrblandskog med grova överståndare av tall. Trädet till höger i bild planterades sannolikt i mitten på 1800talet.
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Objekt 85
Objekt 85 är ett långsmalt objekt längs en av Kronoskogens åsar som sträcker sig i nord-sydlig
riktning (Figur 5). Strukturen härstammar från 1700-talet då man med gärdsgårdar fick sanden att
bilda långa åsar som sedan planterades med sandbindande sandrör och strandråg.
Idag växer där en talldominerad skog med underståndare av gran, björk och ek. De grövsta
överståndarna av tall som växer på och längs med vallen är mycket grova och sannolikt gamla (över
150 år). Det är vidare rikligt med död ved i form av både torrträd och högstubbar (tall) och lågor
(gran, tall). Den döda veden hyser rikligt med vedsvampar och insektsgnag. Enstaka hålträd
förekommer också där stamhålen härstammar från bohål av hackspettar (Figur 19). På ett par av
tallarna noterades brandljud.
Fältskiktet domineras av lingon, kråkbär, ljung, smalbladiga gräs och sandstarr.
Genom objektet går en stig med ett måttligt slitage vilket i kombination med åsbildningen medför
att det finns rikligt med ytor med blottad sand och jord. Grävande solitärbin noterades också på ett
par platser.
Objektet har för regionen ovanliga värden med grova tallar och naturlig tallföryngring. Det är ett
stråk som är mycket viktigt som korridor mellan kringliggande områden om barrskogsvärden ska
utvecklas så bra som möjligt i ett framtida reservat.
Totalt noterades 14 naturvårdsarter varav en med mycket högt och fyra med högt indikatorvärde.

Figur 19. Grovt torrträd av tall som delvis är barklöst. Trädet har stamhål, insektsgnag och en del vedsvampar.
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Objekt 91
Ett område som ligger i den sydöstra delen av Kronoskogen (figur 5). Objektet består av flerskiktad
barrblandskog med överståndare av tall och gran samt underståndare av björk, ek, sälg och rönn.
Ett flertal av tallarna är grova och härstammar sannolikt från mitten av 1800-talet. Död ved
förekommer mycket rikligt, huvudsakligen i form av lågor av tall och gran (Figur 20). I den västra
delen av objektet är krontäcket glest som en följd av att angränsande avverkningar ökat antalet
vindfällen. De öppna miljöerna hyser gott om sandblottor i anslutning till rotvältorna och har en
viss blomrikedom med bland annat ljung och kråkbär.
Totalt noterades 11 naturvårdsarter varav en med mycket högt och två med högt indikatorvärde.
Det finns dock goda förutsättningar för en artrik lägre fauna. Naturvärdet baseras dock
huvudsakligen på ett högt biotopvärde.

Figur 20. Objekt 91 hyser mycket rikligt med grov död ved av både tall och gran.
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Påtagligt naturvärde – Naturvärdesklass 3
I denna klass behöver inte varje enskilt objekt vara av betydelse för biologisk mångfald på regional,
nationell eller global nivå. Däremot bedöms objekten vara av särskild betydelse för att den totala
arealen av sådana områden ska kunna bibehållas och deras ekologiska kvalitet upprätthållas eller
förbättras (se SS 199000:2014). Ekologigruppen tolkar det som att objekt i denna värdeklass är av
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på kommunal nivå och kan vara av betydelse för
en sammanhängande grön infrastruktur.
I inventeringsområdet har 24 objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) påträffats (Figur 4 och 5).
Utav de objekt som har ett påtagligt naturvärde så utgörs merparten av uppväxt skog med en del
grova träd och viss förekomst av död ved, ofta utgörs överståndare av tall (Figur 21). Totalt täcker
värdeklassen en yta av 76 hektar.
Majoriteten av objekten bedöms ha ett visst artvärde och ett visst eller påtagligt biotopvärde. Det
betyder att det förekommer naturvårdsarter men att arter med högt indikatorvärde inte är vanligt
förekommande. Biotopkvaliteter finns men de förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd så
som kan förväntas i biotopen.

Figur 21. Objekt 24 i Nybroskogen som hyser en del överståndare av grövre tall, björk med bohål och lågor av både
björk och tall. Fältskiktet domineras av blåbärsris och pösmossa.
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Visst naturvärde – Naturvärdesklass 4
Varje enskilt objekt i denna klass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk
mångfald på regional, nationell eller global nivå. Däremot bedöms objekten ha betydelse för att den
totala arealen av sådana områden ska kunna bibehållas och deras ekologiska kvalitet upprätthållas
eller förbättras (se SS 199000:2014). Ekologigruppen tolkar det som att objekt i denna värdeklass är
av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på lokal nivå. I naturvärdesklassen ingår objekt
med vardagsnatur, såsom igenväxande åkermark, medelålders tall- eller granplanteringar,
föryngringsytor på avverkad mark, och blomrika vägkanter. De är av betydelse för att
populationerna av vanliga arter ska fortsätta att vara vanliga.
I inventeringsområdet har 73 objekt med visst naturvärde (klass 4) påträffats (Figur 4). Totalt täcker
värdeklassen en yta av 190 ha. I denna klass förekommer nästan uteslutande likåldrig
planteringsskog med tall, gran eller björk, ungskog (figur 22), föryngringsytor samt kalhyggen.

Figur 22. Södra delen av objekt 19 i Nybroskogen består av ung blandskog och uteslutande klena träd.
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Områden med skyddsvärda träd
Vid inventeringen har i huvudsak 12 områden med flertalet skyddsvärda träd noterats. Denna typen
av träd står ofta för en väsentlig del av bedömningen för biotopvärdet och de finns därför noterade
under strukturer i objektskatalogen (Bilaga 2). För mer detaljer kring metodiken se bilaga 3 Metodik för klassificering av naturvårdsträd.
I Nybroskogen är det oftast grova träd av ädellöv samt hålträd som noterats med undantag för
område 2 (Figur 23) där det finns ett flertal grova tallar som har uppsprucken bark, grova torrgrenar
och mindre håligheter. I område 1, 3 och 5 (figur 23) förekommer grov ask, jätteträd av ask samt
grov klibbal varav en del hålträd (oftast bohål). I område 4 (Figur 23) finns ett flertal jätteträd och
jättehögstubbar av bok, jätteträd av ask, jätteträd av ek samt grova hålträd av klibbal.
I Kronoskogen är det i huvudsak tallar som bedömts vara skyddsvärda, enstaka hålträd av björk
och triviallöv med rödlistade arter har även noterats sparsamt. I område 6, 7, 9, 10, 11 och 12 (Figur
23) finns flertalet grova tallar där en del träd sannolikt är över 150 år, flertalet träd har uppsprucken
bark, grova torrgrenar samt även bohål. Område 8 (Figur 23) är emellertid det som hyser flest grova
träd. Där förekommer även en hel del grova torrträd och högstubbar. I detta område finns även en
relativt klen rönn med påväxt av mångfruktsmossa (EN).
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Figur 23. Områden med skyddsvärda träd.
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Naturvårdsarter
En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö. Genom sin förekomst signalerar arten att
det finns naturvärden i ett område och att det kan finnas fler sällsynta och/eller rödlistade arter.
I inventeringsområdet har 189 naturvårdsarter påträffats i samband med naturvärdesinventeringen
eller i samband med de fördjupade artinventeringarna. Även arter från Artportalen, som
rapporterats med en noggrannhet på ≤ 100 m, har inkluderats. Från Artportalen har endast artfynd
som bedömts som rimliga tagits med.
Förekomster av naturvårdsarter med mycket högt indikatorvärde finns listade i Tabell 3. Fåglar och
fladdermöss listas separat längre bak i rapporten. En fullständig förteckning av noterade
naturvårdsarter och information om vad arterna indikerar finns i bilaga 4.

Mer om naturvårdsarter
Naturvårdsarter är utpekade av myndigheter i olika inventeringar och sammanhang. De sammanfattas av
Artdatabanken SLU i rapporten ”Naturvårdsarter” (Hallingbäck 2013). Exempel på naturvårdsarter är rödlistade
arter, fridlysta arter, Skogsstyrelsens signalarter, Jordbruksverkets ängs- och betesmarksarter, och
Ekologigruppens egna naturvårdsarter.
Naturvårdsarterna är olika bra på att indikera naturvärde. Ekologigruppen delar in dem i olika kategorier
(indikatorvärde) med klasserna mycket högt, högt, visst och ringa, beroende på miljökrav och sällsynthet. Mycket
högt indikatorvärde används exempelvis för ovanliga, rödlistade eller hotade arter, samt för arter med höga krav på
miljön där de förekommer.
Tabell 3. Tabellen innefattar med mycket högt indikatorvärde. Kolumnen Skydd anger vilka paragrafer i
artskyddsförordningen (ASF) som skyddar arten. Kolumnen RK anger rödlistningskategori enligt följande: NT - nära
hotad, VU - sårbar, EN - starkt hotad, CR - akut hotad, DD - kunskapsbrist.

Desmeknopp (Adoxa
moschatellina)
Kambräken (Blechnum
spicant)
Knärot (Goodyera repens)

NT

Mycket högt

Objekt: 06, 10

Ekologigruppen 2021

Ingen

Mycket högt

Objekt 61

Ekologigruppen 2021

VU

Mycket högt

Objekt: 41, 61, 62

Skogsbräsma (Cardamine
flexuosa)
Storrams (Polygonatum
multiflorum)
Kornig nållav (Chaenotheca
chlorella)
Kvistlav (Fellhanera
bouteillei)

Ingen

Mycket högt

Objekt: 10

Artportalen 2018, 2019,
2020, Ekologigruppen 2021
Ekologigruppen 2021

Ingen

Mycket högt

Ingen

Mycket högt

Objekt: 06, 26, 30,
32
Objekt: 09, 26, 32

Ingen

Mycket högt

Liten sönderfallslav
(Bactrospora corticola)
Slanklav (Collema
flaccidum)
Örlav (Hypotrachyna
revoluta)
Rödtandad hättemossa
(Orthotrichum pulchellum)
Blåvingad lövsvampbagge
(Tetratoma fungorum)
Cantharis cryptica

NT

Mycket högt

Objekt: 24, 58, 59,
61, 62, 72, 85, 90,
92, 91
Objekt: 25, 26

Ingen

Mycket högt

Objekt: 26

Ekologigruppen 2021

Ingen

Mycket högt

Objekt: 02

Ekologigruppen 2021

Ingen

Mycket högt

Objekt: 61, 62

Ekologigruppen 2021

Ingen

Mycket högt

Objekt: 25

Artportalen 2021

Ingen

Mycket högt

Objekt: 02

Artportalen 2021

Choragus sheppardi

VU

Mycket högt

Objekt: 26

Artportalen 2021

Ekologigruppen 2021
Artportalen 2021,
Ekologigruppen 2021
Ekologigruppen 2021

Artportalen 2021
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Cis fusciclavis

NT

Mycket högt

Objekt: 25

Thomas Appelqvist 2021

Ekgrenbrunbagge
(Conopalpus testaceus)
Eucnemis capucina

Ingen

Mycket högt

Objekt: 25

Thomas Appelqvist 2021

NT

Mycket högt

Objekt: 25, 26

Euplectus brunneus

Ingen

Mycket högt

Objekt: 25, 26, 59

Glischrochilus
quadriguttatus
Gråbandad trägnagare
(Hemicoelus costatus)
Hylis cariniceps

Ingen

Mycket högt

Objekt: 25

Thomas Appelqvist 2021,
Artportalen 2021
Thomas Appelqvist 2021,
Artportalen 2021
Thomas Appelqvist 2021

NT

Mycket högt

Objekt: 25

Thomas Appelqvist 2021

Ingen

Mycket högt

Objekt: 59

Thomas Appelqvist 2021

Hylis olexai

Ingen

Mycket högt

Objekt: 59

Thomas Appelqvist 2021

Ipidia binotata

Ingen

Mycket högt

Objekt: 59

Thomas Appelqvist 2021

Korstecknad svampbagge
(Mycetina cruciata)
Liten brunbagge (Orchesia
minor)
Ljusfläckig vedsvampbagge
(Mycetophagus piceus)
Lövkvistbock
(Pogonocherus hispidulus)
Margarinotus brunneus

Ingen

Mycket högt

Objekt: 59

Thomas Appelqvist 2021

NT

Mycket högt

Objekt: 26

Artportalen 2021

Ingen

Mycket högt

Objekt: 26

Artportalen 2021

Ingen

Mycket högt

Objekt: 25

Thomas Appelqvist 2021

Ingen

Mycket högt

Objekt: 10

Artportalen 2021

Plegaderus caesus

Ingen

Mycket högt

Objekt: 25

Thomas Appelqvist 2021

Prionocyphon serricornis

Ingen

Mycket högt

Objekt: 25

Thomas Appelqvist 2021

Stor vedsvampbagge
(Mycetophagus
quadripustulatus)
Trinodes hirtus

Ingen

Mycket högt

Objekt: 26, 59

Artportalen 2021, Thomas
Appelqvist 2021

NT

Mycket högt

Objekt: 26

Artportalen 2021

Triplax rufipes

NT

Mycket högt

Objekt: 02, 26

Artportalen 2021

Backhumla (Bombus
humilis)
Blanksvart trämyra (Lasius
fuliginosus)
Brandticka (Pycnoporellus
fulgens)
Falsk rättikhätta (Mycena
pelianthina)
Gropticka (Oligoporus
guttulatus)
Gulporing (Junghuhnia
luteoalba)
Hypoxylon petriniae

Ingen

Mycket högt

Objekt: 02

Thomas Appelqvist

Ingen

Mycket högt

Objekt: 06, 100

Ekologigruppen 2021

Ingen

Mycket högt

Objekt: 98

Ekologigruppen 2021

Ingen

Mycket högt

Objekt: 26

Ekologigruppen 2021

NT

Mycket högt

Objekt: 61, 62

Ekologigruppen 2021

Ingen

Mycket högt

Objekt: 61

Ekologigruppen 2021

NT

Mycket högt

Objekt: 33

Ekologigruppen 2021

Sydlig sotticka
(Ischnoderma resinosum)
Boktigerfluga (Temnostoma
meridionale)
Getinglik svampmygga
(Keroplatus tipuloides)
Gulbrokig barkfluga
(Xylomya maculata)
Gulringad vedharkrank
(Ctenophora flaveolata)

NT

Mycket högt

Objekt: 09

Artportalen 2021

NT

Mycket högt

Objekt: 26

Artportalen 2021

NT

Mycket högt

Objekt: 26

Artportalen 2021

EN

Mycket högt

Objekt: 25

Thomas Appelqvist 2021

Ingen

Mycket högt

Objekt: 26

Ekologigruppen 2021
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Skyddade arter
Regelverket kring artskydd regleras i Sverige genom artskyddsförordningen (SFS 2007:845).
Artskyddsförordningen är en nationell lagstiftning som införlivar EU:s art- och habitatdirektiv,
samt fågeldirektiv i svensk lagstiftning. 4 § och 7 § är implementeringar av de två EU-direktiven
fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Alla svenska fåglar och fladdermöss och ett antal
andra utpekade djurarter är fridlysta enligt 4 § och ett urval växtarter är fridlysta enligt 7 §. Den 6 §,
den 8 § och den 9 § utgör nationella svenska fridlysningsbestämmelser. Undantagen från
fridlysningsbestämmelserna regleras i 14–15 §§.
Till artskyddsförordningen hör två olika listor med fridlysta arter: bilaga 1 och bilaga 2. Generellt
gäller att det är förbjudet att avsiktligt samla in, skada eller döda de fridlysta arterna. Med avsiktligt
menas att verksamhetsutövaren är medveten om att den tänkta åtgärden kan döda skada eller störa.
För alla fåglar och de djur som listas i bilaga 1 är dessutom fortplantningsområden och viloplatser
skyddade och får inte förstöras. Förbudet mot att skada eller förstöra fortplantningsområden och
viloplatser gäller även för icke avsiktliga handlingar.

Artskyddsförordningen.
•

Alla fåglar, alla fladdermöss och många groddjur samt ett urval ovanliga arter har ett starkt skydd inom
hela EU. Dessa är listade i artskyddsförordningens bilaga 1

•

Ett urval arter med bedömt skyddsbehov i Sverige är listade i bilaga 2. Skyddet för dessa arter kan
variera inom landet och är inte lika långtgående som för de arter som är listade i bilaga 1

•

För arter listade i bilaga 1 krävs att projektet/planen är av ”allt överskuggande samhällsintresse” för att
dispens överhuvudtaget ska kunna sökas, därför är det i de flesta fall alltid nödvändigt att genomföra
skyddsåtgärder för att undvika att förbud enligt artskyddsförordningen utlöses

Skyddade arter enligt 4 § artskyddsförordningen
I denna rapport redovisas fåglar separat under rubriken Fördjupad artinventering - fåglar, och
naturvårdsintressanta fåglar listas i Tabell 4. Resultatet från fladdermusinventeringen redovisas i
bilaga 5 samt under rubriken Fördjupad artinventering - fladdermöss.
Skyddade arter enligt 6, 8 och 9 §§ i artskyddsförordningen
I artskyddsförordningens bilaga 2 listas fridlysta arter som är skyddade enligt 6, 8, och 9 §§. Arterna
skyddas på olika sätt från att dödas, skadas eller störas. Skyddet rör endast arterna och i mindre
utsträckning deras livsmiljö.
12 arter som är skyddade enligt 6, 8, och 9 §§ påträffades vid fältbesöken eller är kända från
artportalen sedan tidigare. Ett urval presenteras nedan.
Knärot (Goodyera repens) (VU) har noterats i objekt 41, 61 och 62. Arten är skyddad enligt § 8 i
artskyddsförordningen. Knärot är en lågvuxen orkidé med en blomställning som kan bli 1-1,5
decimeter hög och som blommar med små vita blommor i juli-augusti. Knärot är starkt
uttorkningskänslig och är därför beroende av hög och jämn luftfuktighet. Man finner den främst i
mossrika barrskogar med lång skoglig kontinuitet. I södra Sverige växer knärot gärna på sandiga
sediment men bara i fuktiga miljöer. Knärot lever i symbios med mykorrhizasvampar som förser
växten med näring så att frön och groddplantor kan utvecklas (Nitare 2019). Modernt skogsbruk
som skapar solexponerade ytor och markslitage är ett stort hot för arten. Även svåra stormar som
Gudrun och Per har förstört många växtplatser för knärot i södra Sverige. 2010 och 2015 listades
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knärot som nära hotad (NT), men på grund av populationens fortsatta minskningstakt så flyttades
den 2020 upp till rödlistningskategorin sårbar (VU). Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på
artens habitat och antalet reproduktiva individer (ArtDatabanken 2021).

Figur 24. Blad av knärot från objekt 62. På just denna plats fanns ett 40-tal bladrosetter

Huggorm (Vipera berus) (LC) har noterats i objekt 64, 65, 67, 68, 84, 71, 90 och 92. Arten är fridlyst
enligt artskyddsförordningen 6 §. Huggorm förekommer i olika typer av miljöer såsom ljunghedar,
skogsbryn, längs vägar, ängs- och åkerkanter. Oftast undviker den tät skog då den är beroende av
platser med hög solinstrålning. Huggormen kommer fram tidigt på våren, redan i februari om våren
är mild och varm, annars vanligtvis i mars-april. Huggorm förekommer i hela Sverige men saknas i
den allra nordligaste delen av landet och på de högsta fjälltopparna (ArtDatabanken 2021).
Kopparödla (Anguis fragilis) (LC) observerades i objekt 71 vid fältarbetet under våren 2021. Arten är
fridlyst enligt artskyddsförordningen 6 §. Kopparödla är en liten brungrå eller kopparfärgad ödla
som saknar ben. Den släpper svansen om den fångas av ett rovdjur. Arten föredrar fuktiga miljöer
med mycket markvegetation såsom betes- och buskmarker, uppvuxna trädgårdar, skogsbryn och
gläntor. Kopparödlan är främst aktiv i skymning och dagtid gömmer den sig under stenar, stubbar,
lövförna eller bland buskar. Kopparödla är vanlig i hela sitt svenska utbredningsområde som
sträcker sig från Götaland, Svealand och upp längs kusten till Skellefteå (ArtDatabanken 2021).
Skogsödla (Zootoca vivipara) (LC) har noterats i objekt: 64, 65, 67, 68, 84, 71, 87, 93 och 107. Arten
är fridlyst enligt artskyddsförordningen 6 §. Skogsödla lever många olika typer av miljöer med rik
tillgång på insekter och andra småkryp, exempelvis i skogsmark, öppet kulturlandskap, vägslänter
och trädgårdar. Skogsödla förekommer i hela landet, inklusive i fjällregionen (ArtDatabanken 2021)
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Figur 25. Huggorm i objekt 90, ett flertal noterades under inventeringens gång.

Figur 26. Kopparödla från objekt 71.
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Rödlistade arter
Rödlistan - rödlistkategorier
Den svenska rödlistan utarbetas av Artdatabanken. Rödlistan uppdateras vart femte år och den senaste rödlistan
gavs ut 2020. Rödlistan i sig innebär inget skydd utan anger olika arters risk att dö ut från Sverige. Arterna listas i
olika rödlistkategorier beroende på artens status. Det finns sex olika rödlistkategorier:
(RE) nationellt utdöd, (CR) akut hotad, (EN) starkt hotad, (VU) sårbar, (NT) nära hotad, (DD) kunskapsbrist.
Arter utan känd minskning eller negativ påverkan och med tillräckligt stor population klassas som livskraftiga (LC).

Utöver fåglar och fladdermöss (som behandlas under nästkommande rubriker) så har 18 rödlistade
arter påträffats vid fältbesöken eller är kända från Artportalen sedan tidigare (Bilaga 4). Majoriteten
av dessa rödlistade arter (13 st) tillhör hotkategorin nära hotade arter (NT), två utgörs av sårbara
arter (VU) och två utgörs av starkt hotade arter (EN). Järnek (CR) finns noterad på flera platser
men dessa härstammar från trädgårdar och är inte med i bedömningen av artvärden, likaså har inte
ask (EN) eller skogsalm (CR) tagits med i artvärdesbedömningen då uppslag finns spritt i alla typer
av miljöer. Nedan redovisas ett urval av kända rödlistade arter från området.
Mångfruktsmossa (Cryphaea heteromalla) (EN) växer på en rönn i objekt 62 i Kronoskogen. Mossan
bildar gröna tussar eller mattor med utåtriktade skott på stammar av lövträd och buskar i miljöer
med hög luftfuktighet. Mångfruktsmossa är känd från några få växtplatser på västkusten men är
över lag väldigt sällsynt i Sverige. Arten har varit akut hotad (CR), sannolikt på grund av
luftföroreningar. Renare luft och det något varmare klimatet tros ligga bakom att arten nu eventuellt
har ökat något, men fortfarande bedöms mångfruktsmossa vara starkt hotad (EN) (ArtDatabanken
2021).

Figur 27. Mångfruktsmossa på en rönn i objekt 62 i Kronoskogens östra del. Förekomsten är känd sedan tidigare.
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Liten sönderfallslav (Bactrospora corticola) (NT) Har noterats på beskuggad grov ek i objekt 26.
Arten har omkring 100 aktuella förekomster är kända från Skåne till Jämtland. I södra och mellersta
Sverige så växer laven på ekar eller sällsynt på lind i öppna trädbevuxna marker med lång
trädkontinuitet och hög luftfuktighet. Längre norrut växer den på grangrenar i kontinuitetsskogar
med hög luftfuktighet. I södra och mellersta Sverige är därför igenväxning av öppna skogar ett hot
och längre norrut är avverkning av kontinuitetsskogar ett hot (ArtDatabanken 2021).
Sydlig sotticka (Ischnoderma resinosum) (NT) har på artportalen rapporterats in från ett område
beläget i objekt 9. Sydlig sotticka är en nedbrytare i grov död ved av bok i gammal ädellövskog.
Men arten har ökat kraftigt under 2010-talet, eventuellt till följd av mildare vintrar, och den kan idag
hittas även i mera triviala lövskogsmiljöer. Sydlig sotticka har en sydlig utbredning och i Sverige har
i stort sett alla fynd gjort i Skåne. Arten hotas av brist på lämpliga kvaliteter av död ved. Ingrepp
som innebär att lågor och döda eller skadade träd tas bort missgynnar arten starkt (ArtDatabanken
2021).
Desmeknopp (Adoxa moschatellina) (NT) noterades i objekt 6 och 10. Växten förekommer främst i
södra delarna av landet, men enstaka spridda förekomster finns upp till åtminstone Medelpad.
Desmeknopp växer företrädesvis i lövskog där marken är fuktig, skuggig, närings- och mullrik.
Populationen av desmeknopp har minskat bland annat till följd av att marker växer igen, skogar
avverkas, och hydrologiska förhållanden har ändrats. I Skåne och Uppland har arten minskat med
runt 50% på cirka 60 år (ArtDatabanken 2021).

Figur 28. Desmeknopp från objekt 6 i norra delen av Nybroskogen.
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Övriga intressanta naturvårdsarter
Förutom de skyddade och rödlistade arterna så noterades flertalet arter som antingen tidigare varit
rödlistade eller som är klassade som signalarter av Skogsstyrelsen (Tabell 3). Ett urval presenteras
nedan:
Kvistlav (Fellhanera bouteillei) (LC) har ett mycket starkt fäste i Kronoskogen och den noterades på
gran i objekt 24, 58, 59, 61, 62, 72, 85, 90, 92 och 91. Kvistlav har en tunn, grynig, blekt blågrön bål.
Äldre fynd är gjorda på tunna kvistar av gran och ädelgran, främst på lågt sittande grenar. Men
nutida fynd är i övrigt främst knutna till äldre blåbärsris (sällsynt lingon) som växer i ett tjockt lager
av mossor i fuktig grandominerad skog. Flera av lokalerna är belägna i små gläntor eller bryn.
Sannolikt har arten alltid förekommit på blåbär, men förbisetts på denna struktur. Kvistlav är känd
från Skåne till Värmland och Uppland, och antalet fynd är ca 30. Inventeringar visar att arten
minskat den senaste 50-årsperioden, men flera nya lokaler har också hittats den senaste 10årsperioden vilket antyder att arten möjligen ökar igen och detta förmodligen tack vare ett minskat
svavelnedfall. 2010 listades kvistlav som nära hotad (NT), men 2015 och 2020 listas arten som
livskraftig. I Danmark och Norge är kvistlav dock rödlistad som försvunnen (ArtDatabanken 2021).

Figur 29. Kvistlav på lågt sittande gren av gran i objekt 62.

Blodticka (Meruliopsis taxicola) (LC) noterades på lågor av tall i objekt 58, 61, 62, 85, 90, 92 och 91.
Blodticka är en vedlevande ettårig ticka som växer tätt tryckt mot underlaget (resupinat). Den
varierar i färg från tegelröd till mörkt rödbrun. Den bildar ofta decimeterstora utbredda fält på
murkna granlågor i norra Sverige och på tallågor i södra Sverige. Då blodticka påträffas på gran
signalerar arten granskogar med höga naturvärden och den förekommer ofta med fler rödlistade
och ovanliga arter. Då arten påträffas på tall anses den inte vara en signalart (Nitare 2019).
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Figur 30. Blodticka på låga av tall i objekt 91.

Gulporing (Butyrea luteoalba) (LC) noterades i objekt 61 av Sten Svantesson i samband med
insektsinventeringen. Arten är före detta rödlistad, krävande och ny för Skåne. Gulporing är en
vedlevande ettårig helt resupinat ticka. Den kan bli upp till 2 dm stor och några millimeter tjock.
Porerna är gräddfärgade och blir senare mörkare vilket ger äldre fruktkroppar ett fläckigt utseende.
Gulporing är en nedbrytare och återfinns ofta på kraftigt murken ved av barrträd i äldre eller
medelålders skogar, men kan också växa på levande träd med döda träddelar. Gulporingen hotas
därför av brist på kvalitativ död ved. Skogliga åtgärder som innebär att lågor och döda eller skadade
träd tas bort missgynnar arten. Det finns ca 250 aktuella fynd av gulporing i Sverige och arten är
främst knuten till den boreala zonen. 2010 listades gulporing som nära hotad (NT), men 2015 och
2020 listas arten som livskraftig (ArtDatabanken 2021).
Brandticka (Pycnoporellus fulgens) (LC) noterades på en tallstubbe i objekt 98. Brandticka är en
vedlevande röd till orangebrun ticka med ettåriga fruktkroppar. Fruktkropparna bildas under hösten
och nya fruktkroppar bildas under många år på samma låga. Brandticka är en svag nedbrytare på
grova granlågor i fuktig barr- och blandskog. Arten tycks vara beroende av att klibbticka först rötat
veden och uppträder därför ofta på samma lågor som döda klibbtickor. Brandticka signalerar gamla
orörda granskogar med hög och jämn luftfuktighet, en miljö som ofta hyser höga naturvärden.
Brandticka är en sällsynt art med sitt huvudsakliga utbredningsområde i sydöstra Sverige (Nitare
2019). Arten är hotad av skogsbruket som minskar mängden grov död granved, och 2015 var arten
listad som nära hotad (NT). På senare tid har dock brandticka påträffats på allt fler platser och arten
anses idag vara livskraftig (ArtDatabanken 2021).
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Västlig hakmossa (Rhytidiadelphus loreus) (LC) noterades i objekt 61, 62, 93, 95, 106 och 111.
Västlig hakmossa är en kraftig bladmossa som bildar luckra mattor på marken, på stenblock av
silikat och på rötter i skog med konstant hög luftfuktighet. Man finner den ofta i bergsbranter och i
raviner i sluten skog. I östra och norra Sverige indikerar förekomst av västlig hakmossa mer eller
mindre intakta skogsekosystem med stabila förhållanden och fuktigt klimat. I sydvästra Sverige,
som har ett fuktigare klimat, saknar arten signalvärde och kan förekomma i mer trivial skogsmark
(Nitare 2019).
Stubbspretmossa (Herzogiella seligeri) (LC) noterades i Objekt: 61, 62, 71, 87, 93, 95 och 107.
Stubbspretmossa bildar gulgröna eller blekgröna, glänsande mattor på död ved av både gran och
lövträd. Arten växer på fuktig murken ved, såsom stubbar, liggande trädstammar och nedfallna
grenar, eller på torvrik jord. Stubbspretmossa kräver rik tillgång på död ved och används som
signalart i fuktig ädellövskog och ängsgranskog som hyser höga naturvärden. Stubbspretmossa har i
huvudsak en sydlig utbredning med tyngdpunkt i Götaland och Svealand (Nitare 2019).
Kambräken (Blechnum spicant) (LC) hittades i objekt 61. Kambräken är en tuvad ormbunksväxt som
kan bli upp till 40 cm hög. Bladen är vintergröna och bladflikarna sitter tätt i par. Kambräken växer
områden med konstant hög luftfuktighet, både på näringsrik och näringsfattig mark. Arten är
uttorkningskänslig och därför även känslig för frosttorka. Därav återfinns den främst i områden
med låg frostrisk såsom på källpåverkad mark, mark med rörligt ytvatten, i raviner och vid
bäckkanter. I östra och mellersta Sverige signalerar arten fuktiga skogsmiljöer med höga
naturvärden. Kambräken har dock en västlig utbredningstyngdpunkt och återfinns främst i
sydvästra Sverige och i västra Jämtland. Här har kambräken ett lägre signalvärde då det fuktiga
klimatet gör att arten inte kräver lika fuktig mark. Dock så är arten relativt ovanlig i hela Sverige och
mycket känslig för avverkning (som medför en ökad frostrisk), markavvattning och körskador
(Nitare 2019).

Figur 31. Kambräken växer i objekt 61 i Kronoskogen. Arten är krävande och ovanlig i regionen.

41 (51)

NVI och artinventeringar i Kronoskogen och Nybroskogen
2022-04-26

Fördjupad artinventering - fåglar
Fördjupad artinventeringen av fåglar utfördes av Raul Vicente den 7/4, 10/5 och 21/6 2021.
Utöver de fåglar som observerats vid fältarbetet så har också observationer från artportalen (20002022) inkluderats. Arter som rapporterats med en noggrannhet som sträcker sig långt utanför
inventeringsområdets gränser (>500 m) har inte inkluderats då det inte går att säkerställa att dessa
observerats inom inventeringsområdet. Av samma anledning har inte sträckande fåglar tagits med i
tabellen nedan utan enbart fåglar som rapporterats in med häckningskriterier eller aktivitet födosök
har inkluderats. Förekomst av naturvårdsintressanta fåglar har delats in i de som observerats i
Kronoskogen samt de som observerats i Nybroskogen (Tabell 4). De observationer som
rapporterats med en geografisk noggrannhet av ≤100 m har dessutom redovisats i respektive
naturvärdesobjekt i Tabell 3.
Efter Tabell 4 följer en beskrivning av ett urval av rödlistade fåglar observerade inom
inventeringsområdet.
Tabell 4. Naturvårdsintressanta fåglar i Kronoskogen (överst) och Nybroskogen (underst). Kolumnen RK anger
rödlistningskategori enligt följande: NT - nära hotad, VU - sårbar, EN - starkt hotad, CR - akut hotad, DD kunskapsbrist. Kolumnen Antal rapporter visar antal rapporter i artportalen (observera att detta inte motsvarar antal
individer).

Bergfink

Fringilla montifringilla

Kronoskogen

1

Artportalen 2021

Björktrast

Turdus pilaris

Kronoskogen

2

Kronoskogen

6

Kronoskogen

2

Raul Vicente 2021
Artportalen 2021
Raul Vicente 2021
Artportalen 2016, 2020, 2021
Raul Vicente 2021

Brandkronad
kungsfågel
Dubbeltrast

Regulus ignicapilla

Entita

Poecile palustris

NT

Kronoskogen

5

Kronoskogen

5

Raul Vicente 2021
Artportalen 2011, 2021
Raul Vicente 2021

Gråkråka

Corvus corone cornix

NT

Gråsiska

Acanthis flammea

Kronoskogen

1

Artportalen 2020

Grönfink

Chloris chloris

Grönsångare

Phylloscopus sibilatrix

EN

Kronoskogen

1

Raul Vicente 2021

NT

Kronoskogen

18

NT

Kronoskogen

5

Raul Vicente 2021
Artportalen 2021
Raul Vicente 2021

Gulsparv

Emberiza citrinella

Härmsångare

Hippolais icterina

Kronoskogen

2

Raul Vicente 2021

Kungsfågel

Regulus regulus

Kronoskogen

2

Artportalen 2019, 2021

Nattskärra

Caprimulgus europaeus

Rödvingetrast

Turdus iliacus

NT

Kronoskogen

4

Raul Vicente 2021

Kronoskogen

1

Artportalen 2021

Spillkråka

Dryocopus martius

NT

Kronoskogen

2

Carduelis carduelis

Kronoskogen

1

Raul Vicente 2021
Artportalen 2014
Artportalen 2011

Steglits
Svartmes

Periparus ater

Kronoskogen

9

Svartvit flugsnappare

Ficedula hypoleuca

Kronoskogen

4

Raul Vicente 2021
Artportalen 2011, 2021
Raul Vicente 2021

Tofsmes

Lophophanes cristatus

Kronoskogen

1

Raul Vicente 2021

Trädkrypare

Certhia familiaris

Kronoskogen

1

Artportalen 2021

Trädlärka

Lullula arborea

Kronoskogen

2

Ärtsångare

Curruca curruca

Kronoskogen

2

Raul Vicente 2021
Artportalen 2021
Raul Vicente 2021

Brunsiska

Acanthis flammea
cabaret
Pyrrhula pyrrhula

Nybroskogen

1

Artportalen 2021

Nybroskogen

1

Artportalen 2015

Domherre

NT

Turdus viscivorus

NT

NT
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Duvhök

Accipiter gentilis

NT

Nybroskogen

1

Artportalen 2015

Entita

Poecile palustris

NT

Nybroskogen

13

Gråhäger

Ardea cinerea

Nybroskogen

1

Raul Vicente 2021
Artportalen 2021
Artportalen 2015

Gråkråka

Corvus corone cornix

Nybroskogen

4

Raul Vicente 2021

Gråsiska

Acanthis flammea

Nybroskogen

2

Artportalen 2015, 2021

Grönfink

Chloris chloris

Nybroskogen

1

Raul Vicente 2021

Gröngöling

Picus viridis

Nybroskogen

4

Artportalen 2014, 2021

Grönsångare

Phylloscopus sibilatrix

NT

Nybroskogen

17

Gulsparv

Emberiza citrinella

NT

Nybroskogen

1

Raul Vicente 2021
Artportalen 2020, 2021
Artportalen 2019

Härmsångare

Hippolais icterina

Nybroskogen

2

Raul Vicente 2021

Korp

Corvus corax

Nybroskogen

1

Artportalen 2021

Kricka

Anas crecca

Nybroskogen

1

Raul Vicente 2021

Kungsfågel

Regulus regulus

Nybroskogen

3

Artportalen 2006, 2021

Mindre hackspett

Dryobates minor

Nybroskogen

14

Rödstjärt

Phoenicurus phoenicurus

Nybroskogen

1

Raul Vicente 2021 2021
Artportalen 2019, 2020, 2021
Artportalen 2021

Rödvingetrast

Turdus iliacus

NT

Nybroskogen

1

Artportalen 2019

Rörsångare

Acrocephalus scirpaceus

NT

Nybroskogen

1

Raul Vicente 2021

Smålom

Gavia stellata

NT

Nybroskogen

1

Artportalen 2014

Sparvhök

Accipiter nisus

Nybroskogen

1

Artportalen 2021

Spillkråka

Dryocopus martius

Nybroskogen

2

Artportalen 2006, 2021

Steglits

Carduelis carduelis

Nybroskogen

3

Artportalen 2021

Stenknäck

Nybroskogen

3

Stjärtmes

Coccothraustes
coccothraustes
Aegithalos caudatus

Nybroskogen

9

Svartmes

Periparus ater

Nybroskogen

9

Svartvit flugsnappare

Ficedula hypoleuca

Nybroskogen

3

Raul Vicente 2021
Artportalen 2019, 2021
Raul Vicente 2021
Artportalen 2006, 2019, 2021
Raul Vicente 2021
Artportalen 2019, 2021
Raul Vicente 2021

Trädkrypare

Certhia familiaris

Nybroskogen

2

Artportalen 2019, 2021

Trädlärka

Lullula arborea

Nybroskogen

1

Artportalen 20216

Ärtsångare

Curruca curruca

Nybroskogen

1

Raul Vicente 2021

NT

EN

VU

NT

NT

NT

NT

Entita Poecile palustris (NT). Entitan har en sydlig utbredning med sin högsta täthet i Kalmar län.
Entitan häckar i håligheter i löv- och blandskog, men kan inte själva hacka fram sitt hål utan är
beroende av naturliga bohål. Entitan hotas därför av exploatering och det intensiva skogsbruket
som innebär att gamla hålträd försvinner. Entitan har också en av de kortaste genomsnittliga
spridningslängderna, vilket gör arten sårbar när landskapet fragmenteras. Populationen av entita
bedömdes som livskraftig 2015 men minskningstakten har uppgått till 20 (10-30) % de senaste 10
åren vilket innebär att kriterierna för nära hotad (NT) nu blir uppfyllda. Minskningstakten för den
svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU) (ArtDatabanken 2021).
Gulsparv Emberiza citrinella (NT). Gulsparv förekommer i hela Sverige utom i fjällen. Högst täthet
förekommer i anslutning till jordbruksmarker i södra och mellersta Sverige samt utmed
norrlandskusten. Arten häckar i öppna miljöer med inslag av träd och buskar såsom hyggen med
kvarlämnade träd, kraftledningsgator och andra öppna eller halvöppna områden, dock helst i
närheten av odlingsmarker. Gulsparven påverkas negativt av förändringar i jordbrukslandskapen.
Intensifiering av jordbruket ger mindre mat och färre boplatser. Men även nedläggning av jordbruk
påverkar arten negativt då tillgången på spannmål (föda) minskar och småbiotoper växer igen.

43 (51)

NVI och artinventeringar i Kronoskogen och Nybroskogen
2022-04-26

Gulsparv bedömdes som sårbar (VU) år 2015, men minskningstakten har reducerats de senaste tio
åren och populationen bedöms nu som nära hotad (NT) (ArtDatabanken 2021).
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix (NT). Grönsångare häckar främst i högstammig lövskog, men
ibland även granskog, utan kraftig undervegetation. Arten förekommer i södra och mellersta
Sverige samt i Norrlands kustland norrut till Norrbotten. Populationen av grönsångare bedömdes
som livskraftig 2015 men minskningstakten har uppgått till 17% (6-24%) de senaste 10 åren vilket
innebär att kriterierna för nära hotad (NT) nu blir uppfyllda. Minskningstakten för den svenska
populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU) (ArtDatabanken 2021).
Mindre hackspett Dryobates minor (NT) noterades i objekt 09, 10, 19, 25, 26, 30 och 33. Arten lever
i löv- och blandskog med förekomst av äldre lövträd, i södra Sverige särskilt ädellövträd. Under
vintern kan födosök ske även i äldre grandominerad skog, troligen för att den ger bättre skydd mot
rovdjur och rovfåglar än ren lövskog. Lokalt kan även grov bladvass vara viktig vintertid. Norrut
förekommer arten i gamla löv- och blandskogar med al, björk och asp. Ett mycket glest bestånd
förekommer i fjällbjörkskogen. För häckning krävs döda lövträd, men boträd är sannolikt sällan en
begränsande faktor. I stället tycks födotillgången under senvinter och vår vara en begränsande
faktor. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på
artens habitat och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 25 (10-40) %
under de senaste 15 åren. (ArtDatabanken 2021).

Figur 32. Födosökande mindre hackspett i objekt 26 i Nybroskogen.

44 (51)

NVI och artinventeringar i Kronoskogen och Nybroskogen
2022-04-26

Rörsångare Acrocephalus scirpaceus (NT). Rörsångare förekommer i södra och mellersta Sverige samt
längs Norrlandskusten norrut till Västerbotten. Arten häckar vid vatten i bladvass. Populationen av
rörsångare minskar och minskningstakten har uppgått till 27% (12-39%) under de senaste 10 åren
vilket innebär att kriterierna för nära hotad (NT) blir uppfyllda. Minskningstakten för den svenska
populationen bedöms vara nära gränsvärdet för sårbar (VU) (ArtDatabanken 2021).
Ärtsångare Curruca curruca (NT). Ärtsångare förekommer i hela landet (mer sällsynt längst i norr)
och i häckar i skogsbryn, buskmarker och trädgårdar. Ärtsångare har tidigare bedömts som
livskraftig men populationen minskar och minskningstakten har uppgått till 20% (0-40%) under de
senaste 10 åren vilket innebär att kriterierna för nära hotad (NT) blir uppfyllda. Minskningstakten
för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU) (ArtDatabanken
2021).

Fördjupad artinventering - fladdermöss
Fördjupad artinventering av fladdermöss utfördes av Johan Eklöf (bilaga 5).
Inventering skedde i första hand med autoboxar (Pettersson D500x), det vill säga
ultraljudsdetektorer som automatiskt spelar in ljud från förbipasserande fladdermöss. Autoboxar
placerades ut på sju lokaler i Kronoskogen (1–5/6 och 16–20/8 2021) och på nio lokaler i
Nybroskogen (28/5 – 5/6 och 23-26/8 2021) (Figur 11). Autoboxarna spelade in ljud under
sammanlagt åtta nätter under yngelperiod (när honor samlas i kolonier och föder ungar) och 10
nätter under parning/migration (då kolonierna splittras och fladdermöss rör sig över större
områden). Varje autobox satt ute mellan två och fyra nätter och var programmerad att spela in ljud
från solnedgång till soluppgång. Punkterna valdes dels för att få en spridning i området, dels utifrån
landskapselement såsom trädridåer, ängsmiljö eller vatten, där fladdermöss förväntades flyga.
Inspelade ljud lagrades på minneskort och analyserades manuellt (det vill säga utan programvara
med auto-id) i efterhand med hjälp av BatSound 4.4 (Pettersson Elektronik).
Kronoskogen och Nybroskogen inventerades också manuellt med handhållen ultraljudsdetektor
(Batbox Griffin) vid ett tillfälle den 8/6 – 2021. Inventeringen skedde till fots (se rutt i Figur 11),
från solnedgång och cirka 3 timmar framåt. Fladdermössen artbestämdes på plats men spelades
också in för senare kontroll med hjälp av BatSound 4.4 (Pettersson Elektronik).

Figur 11. Placering av autoboxar i Kronoskogen (till vänster) och Nybroskogen (till höger), samt manuellt inventerad
sträcka (streckad linje).
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Resultatet av den fördjupade fladdermusinventeringen redovisas i bilaga 5 och en sammanställning
redovisas i Tabell 5 nedan. Sammanlagt noterades nio arter i det inventerade området: större
brunfladdermus (Nyctalus noctula), nordfladdermus (Eptesicus nilssonii), dvärgpipistrell (Pipistrellus
pygmaeus), trollpipistrell (Pipistrellus nathusii), brunlångöra (Plecotus auritus), barbastell (Barbastella
barbastellus), vattenfladdermus (Myotis daubentonii), fransfladdermus (Myotis nattereri) och
mustasch/tajgafladdermus (Myotis mystacinus/brandtii). Det sistnämnda artparet är svårt att skilja på
ljud och anges som en och samma. Detta gäller egentligen alla Myotis-arter, varför flera inspelningar
endast är identifierade till släkte (Myotis sp.). Det finns dock ingen anledning att tro att det är någon
annan Myotis-art än de ovan nämnda. Totalt sett var mängden inspelningar större i Nybroskogen,
särskilt i närheten av Rönne å, men det sammanlagda artantalet var större i Kronoskogen, där även
fransfladdermus och barbastell noterades.
Vid en annan samtida fladdermusinventering (Eklöf 2021) inventerades Rönne å sydväst om
hembygdsparken, alltså utanför aktuellt inventeringsområde för Nybro- Kronoskogen. Vid denna
inventering identifierades mer eller mindre samma arter som i aktuell inventering, med undantag av
sydfladdermus Eptesicus serotinus (NT) och/eller gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus. Dessa arter
kan vara svåra att skilja åt och kan ibland också blandas ihop med större brunfladdermus och
nordfladdermus. Det går därför inte att säga med säkerhet att någon av gråskimlig fladdermus eller
sydfladdermus inte gömmer sig bland alla inspelningar från Nybro- och Kronoskogen. Det är alltså
möjligt att elva fladdermusarter uppehåller sig inom inventeringsområdet.
Fladdermössen noteras vid autoboxarna i samband med födosök och förflyttningar och är därför
inte med i objektskatalogen eller artlistor som står som grund för bedömning av artvärde i specifika
objekt.
Tabell 5. Fladdermöss. Tabellen innefattar alla de fladdermöss som observerats i Kronoskogen (överst) och
Nybroskogen (underst). Kolumnen RK anger rödlistningskategori enligt följande: NT - nära hotad, VU - sårbar, EN starkt hotad, CR - akut hotad, DD - kunskapsbrist. Kolumnen Skydd anger vilka paragrafer i artskyddsförordningen
(ASF) som skyddar arten.

Barbastell

Barbastella barbastellus

NT

Kronoskogen

Johan Eklöf 2021

Brunlångöra

Plecotus auritus

NT

Kronoskogen

Johan Eklöf 2021

Dvärgpipistrell

Pipistrellus pygmaeus

Kronoskogen

Johan Eklöf 2021

Fransfladdermus

Myotis nattereri

Kronoskogen

Johan Eklöf 2021

Mustasch/taigafladdermus

Myotis mystacinus/brandtii

Kronoskogen

Johan Eklöf 2021

Nordfladdermus

Eptesicus nilssonii

Kronoskogen

Johan Eklöf 2021

Större brunfladdermus

Nyctalus noctula

Kronoskogen

Johan Eklöf 2021

Vattenfladdermus

Myotis daubentonii

Kronoskogen

Johan Eklöf 2021

Brunlångöra

Plecotus auritus

Nybroskogen

Johan Eklöf 2021

Dvärgpipistrell

Pipistrellus pygmaeus

Nybroskogen

Johan Eklöf 2021

Mustasch/taigafladdermus

Myotis mystacinus/brandtii

Nybroskogen

Johan Eklöf 2021

Nordfladdermus

Eptesicus nilssonii

Nybroskogen

Johan Eklöf 2021

Större brunfladdermus

Nyctalus noctula

Nybroskogen

Johan Eklöf 2021

Trollpipistrell

Pipistrellus nathusii

Nybroskogen

Johan Eklöf 2021

Vattenfladdermus

Myotis daubentonii

Nybroskogen

Johan Eklöf 2021

NT

NT

NT

NT

Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii) (NT) är en vanlig art med ett generellt biotopval. Arten
förekommer i nästan alla miljöer, den är ofta vanlig även inne i städer. Nordfladdermus jagar många
gånger över villaträdgårdar och gynnas av exempelvis gatubelysning. Nordfladdermus bildar bara
kolonier i hus. Över de senaste decennierna har den dock minskat kraftigt, varför den sedan 2020
återfinns på den nationella rödlistan (ArtDatabanken 2021).
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Brunlångöra (Plecotus auritus) (NT) noterades på flera positioner i båda områdena och har också
hittats i tidigare inventeringar. Arten är på tillbakagång och introducerades på rödlistan 2020. Det är
en av få arter som man känner orsaken till dess tillbakagång, nämligen ljusföroreningar (Rydell m.fl.
2017), varför mycket begränsad belysning är av största vikt för att gynna denna art. Den var också
vanligare (fler inspelningar) i Kronoskogen, som generellt är mörkare än Nybroskogen. Arten rör
sig oftast inte mer än en halvmil från sin boplats och bör därför vara bofast i närområdet (Entwistle
m.fl. 1996) även om ingen koloni har identifierats. Troligen bor de i någon närliggande kyrko- eller
ladugårdsbyggnad.
Barbastell (Barbastella barbastellus ) (NT) är en särskilt skyddsvärd art då Sverige inom EUlagstiftningen har förbundit sig att ta särskild hänsyn till denna. Den förknippas ofta med äldre skog
eftersom den bor bakom lös bark. Barbastellen verkar främst förekomma i Kronoskogen, men
tidigare inventering (Eklöf 2021) har också identifierat arten sydväst om Hembygdsparken.
Inspelningarna är få men barbastell är tystlåten och kan lätt förbises. Liksom brunlångöra är den
ljusskygg (Eurobats 2018), varför de mörka stigarna genom Kronoskogen passar den väl.
Fransfladdermus (Myotis nattereri) (NT) är en mer utpräglad skogsart jämfört med de flesta andra
arter och hittades enbart vid en position längs en mindre stig i sydvästra delen av Kronoskogen.
Arten förekommer i vattennära lövrika biotoper som lövängar och lövskog men kan även finnas i
parker och trädgårdar. Yngelkolonier etablerar sig i håligheter i träd och murar, fågelholkar, eller i
källare, vindar, och brovalv. Grottor, gruvor och källare föredras till övervintring. Främsta hoten för
arten är konvertering av lövskog till granskog, fragmentering av äldre skogsbestånd, igenväxning av
skog-, hag-, och slåttermarker på grund av upphörd betesgång, dikning av våtmarker, och störning
av yngel (ArtDatabanken 2021).
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Fördjupad artinventering - insekter
Den fördjupade artinventeringen av insekter utfördes av Tomas Appelqvist från mitten av maj till
mitten av augusti. Inventeringen gjordes huvudsakligen med hjälp av fönsterfällor som placerades
på strategiska lågor och torrträd (av barr) i Kronoskogen (i objekt 59) och på i anslutning till
högstubbar och lågor av lövträd i Nybroskogen (i objekt 25). Fönsterfällorna var utformade med en
genomskinlig plastskiva med måtten 30x50 cm med en vätskefylld ränna på vardera sidan. Som
medium för att fånga och konservera insekterna i rännorna användes lika delar propylenglykol och
vatten samt några ml diskmedel för att bryta ytspänningen. Fönsterfällor fångar insekter genom att
dels samla upp insekter som kryper på stammen och tappar fästet och sålunda faller ner i behållaren
och dels genom att flygande insekter flyger in i det genomskinliga fönstret och då faller ner i
behållaren.
Naturvårdsintressanta insekter (rödlistade arter, tidigare rödlistade arter och arter med höga krav på
sin livsmiljö) listas i Tabell 3 och ingår i bedömning av artvärde för de objekt där fällor placerats.
Utöver resultaten från den fördjupade artinventeringen, så har även fynd från artportalen (20002022) inkluderats i Tabell 3.
Nedan beskrivs de rödlistade arter som påträffats vid den fördjupade artinventeringen av insekter. I
fällorna så noterades även flertalet triviala insekter, och en komplett lista över fynd för
Kronoskogen och Nybroskogen finns i bilaga 6.
Gulbrokig barkfluga (Xylomya maculata) (EN) noterades i en av fällorna i Nybroskogen (objekt 25).
Den gulbrokiga barkflugan är en långbent, stekellik fluga i gult och svart. Arten var under 1800-talet
endast känd från Skåne, och återupptäcktes där först 1989. Den har numera även påträffats sällsynt
i Blekinge och Småland. Den gulbrokiga barkflugans larven utvecklas i döende lövträd (främst alm)
och i stockar med röthål med blöt mulm. Den kraftiga minskningen av gamla almar i Sydsverige
innebär en habitatförsämring och minskad areal för arten. Arten är obenägen att flyga och
förekommer därför ofta i isolerade populationer (ArtDatabanken 2021).
Gråbandad trägnagare (Hemicoelus costatus) (NT) noterades i en av fällorna i Nybroskogen (objekt
25). Gråbandad trägnagare är en ca 5 mm lång, mörkbrun, cylindrisk och ganska långsträckt
skalbagge. Arten är i Sverige känd från Skåne, Blekinge, Småland och Gotland. Larvutvecklingen
sker i hård och torr, död ved av olika lövträd, främst i bokgrenar som fallit ner på marken, men
också i döda hasselstammar i gamla hässlen med ett rikt inslag av död ved. Larvutvecklingen
sträcker sig över två år, då den fullvuxna larven förpuppar sig inne i veden under sensommaren och
den nykläckta skalbaggen stannar i veden under vintern och kommer fram först i maj/juni
nästkommande år. Gråbandad trägnagare hotas av brist på död ved. Ett problem är också att död
ved som bildats vid röjning och gallring lämnas kvar över sommaren och lockar till äggläggning,
men sedan samlas ihop för flisning (ArtDatabanken 2021).

Eucnemis capucina (NT) noterades i en av fällorna i Nybroskogen (objekt 25). Detta är en
helsvart, cirka 6 mm lång skalbagge som liknar en knäppare men saknar hoppförmåga. Den
förkommer sällsynt från Skåne till Västmanland. Larvutvecklingen sker i ganska fast brunrötad ved,
i lövträdstubbar och hålträd samt i levande lövträd med gamla stamskador eller skador. I Sverige är
arten känd från bland annat lind, alm, bok och björk. Även denna art har en tvåårig larvutveckling.
Då Eucnemis capucina kräver hålträd eller gamla träd med stamskador så är bristen på lämpliga
värdträd det största hotet för artens överlevnad (ArtDatabanken 2021).

Cis fusciclavis (NT) noterades i en av fällorna i Nybroskogen (objekt 25). Detta är en långsmal,
brun skalbagge som blir cirka 2 mm lång. Arten påträffas sällsynt från Skåne till Uppland och
Västmanland. Larvutvecklingen sker i olika trädsvampar på lövträd, främst i mycelsträngar av
svavelticka inne i murken ekved. Man har även funnit Cis fusciclavis i svampig bokved. Eftersom
arten främst lever i svamprötade ekar så hotas den av bristen på lämpligt substrat. De flesta ställen
där arten är påträffad har ofta andra höga värden (ArtDatabanken 2021).
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Vidare noterades ett antal vedlevade skalbaggar som tidigare varit rödlistade. I Nybroskogen
(fönsterfälla i objekt 25) hittades bland annat ekgrenbrunbagge (Conopalpus testaceus), lövstumpbagge
(Plegaderus caesus), lövkvistbock (Pogonochaerus hispidulus), Glisrochilus quadriguttatus och Prionocyphon
serricornis. I Kronoskogen (fönsterfälla i objekt 59) hittades bland annat korssvampbagge (Mycetina
cruciata), stor vedsvampbagge (Mycetophagus quadripustulatus), Hylis cariniceps, Hylis olexai, och Ipidia
binotata.
Värt att notera är också att det på Artportalen (2021) rapporterats ytterligare fyra rödlistade
skalbaggar i objekt 26 (som ligger i direkt anslutning till objekt 25) i Nybroskogen. Dessa är Triplax
rufipes (NT), Trinodes hirtus (NT), liten brunbagge (Orchesia minor) (NT), ljus nästingbagge (Choragus
sheppardi) (VU). Från samma område finns också två rapporter om de rödlistade tvåvingarna
boktigerfluga (Temnostoma meridionale) (NT) och getinglik svampmygga (Keroplatus tipuloides) (NT).
Triplax rufipes (NT) är också noterad i objekt 2 i Nybroskogen (Artportalen 2021).
I samband med naturvärdesinventeringen noterades även gulringad vedharkrank i objekt 26 (Figur
29). Arten var röslistad som nära hotad (NT) så sent som 2015.

Figur 33. gulringad vedharkrank på basen av en bok i objekt 26.
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Samlad bedömning
Nybroskogen och Kronoskogen hyser objekt med höga och högsta naturvärde. I Nybroskogen är
området som hyser högst naturvärde stråket i den östra delen utmed Rönneå. Där finns också
inventeringsområdets enda objekt som bedöms hålla naturvärdesklass 1, högsta naturvärde. Detta
objekt är en mosaikartat blandning av lövskog och ädellövskog med en hög artrikedom knuten till
områdets grova träd och dess övriga höga biotopvärden.
I den östra delen av Kronoskogen finns också ett ganska stort, delvis sammanhängande, område
med barrblandskog som hyser mycket fina naturskogslika kvalitéer. Vid inventeringen hittades där
ett flertal arter som normalt sett enbart återfinns i barrskogsmiljöer med lång skoglig kontinuitet.
Områden med höga och högsta naturvärde bör i möjligaste mån skyddas så att de rödlistade och
krävande arter som lever där får en chans att frodas och eventuellt sprida sig till närliggande
områden där lämpliga livsmiljöer finns. Fragmentering är ett stort problem i dagens skogslandskap,
det är därför av betydelse att även värna om vissa strategiska områden med visst och påtagligt
naturvärde som kan fungera som utvecklingsmark, spridningsytor och länkar mellan olika
värdekärnor.
De objekt som idag bedöms ha ett visst och påtagligt naturvärde kan med rätt skötsel utveckla
strukturer och kvaliteter som höjer naturvärdet, på sikt så pass mycket att en del arter från
värdekärnorna kan sprida sig dit och börja etablera sig. I samband med stormar skapas gläntor, det
nybildas även död ved och ytor med sandblottor vilket skapar livsmiljöer för olika svampar och
insekter. Med tiden kommer också träden att åldras och utveckla attribut som gör dem mer
attraktiva för epifyter, fåglar och insekter.
Fåglar och fladdermöss rör sig ofta över lite större områden. Kronoskogen och Nybroskogen hyser
ett flertal rödlistade och krävande arter bland både fåglar och fladdermöss. Ett flertal av dessa arter
nyttjar även objekt med visst naturvärde och öppna föryngringsytor som födosöksområden. De
stora sammanhängande ytorna utan artificiellt ljus gynnar en mångfald av mörkerkrävande arter.
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