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Sammanfattning 
Inventeringen av skogs- och hagmarksmiljöerna runt Blommeröd visar att områ-
det hyser flera biologiskt intressanta biotoper och även förekomster av rödlistade 
arter. Med ett par undantag är de rödlistade/sällsynta arterna är relativt väl spridda 
i liknande biotoper i det omgivande landskapet men samtliga är sannolikt mins-
kande. Störst värden finns knutna till miljöerna med äldre ekar samt till de fuktiga 
ask- alkärren (delområden 1-4). Den sammanhängande arealen trädbärande mark 
med ädellövträd är i sig också viktig för många arter.  
 
Bebyggelse av bostäder innebär förlust av biotoper och därmed sannolikt sämre 
förutsättningar för rödlistade och andra känsliga arter. Genom att anpassa bebyg-
gelsen och värna hagmarksrester med gamla lövträd och äldre buskar samt kärr-
miljöer med dess hydrologi kan sannolikt påverkan minskas. Det är viktigt att 
eventuella anpassningarna görs i samråd med kvalificerad biolog eller motsva-
rande. 
 

Uppdrag och metodik 
På uppdrag av Blommeröds Arabstuteri AB (Vicke Philip Sörensen) har Natur-
centrum AB genomfört fältinventering och naturvårdsutlåtande av trädklädda 
marker vid Blommeröd i Höörs kommun. Den rådande årstiden (senvinter) har 
medfört vissa begränsningar för inventeringen, något som dock inte bedöms på-
verka utlåtandet i sig. Inom området planeras en detaljplan för ett antal tomter. 

Syftet med denna undersökning är att den ska presentera trädmiljöerna och dess 
naturvärden i området och även utgöra ett underlag till detaljplan.  

Metodik 
Området fältbesöktes av Andreas Malmqvist den 6 mars 2012 då området delades 
in i delområden med olika biotoper och en översiktlig inventering av arter och 
strukturer genomfördes för karaktärisering av respektive delområde. Vid fältbesö-
ket eftersöktes även särskilt skyddsvärda arter översiktligt (rödlistade arter, signal-
arter och andra ovanliga arter). 

Arter som är rödlistade (hotade och nära hotade arter i Sverige) noteras i rappor-
ten enligt gällande rödlistningskategorier CR – Akut hotad, EN – Starkt hotad, VU 
– Sårbar, NT – Nära hotad eller DD – Kunskapsbrist enligt Gärdenfors (2010), 
signalarter (arter som signalerar höga naturvärden enligt skogsstyrelsen) noteras 
med (s).  

Undersökningsområdet 
Det aktuella området är cirka 6,4 ha stort och ligger nordost om halvön Lillö i 
Västra Ringsjön. Området gränsar mot ädellövrika marker, både som skog, hag-
mark och gles bebyggelse, som i den södra delen mot öppna gräsmarker. Trakten 
är rik på gamla ädellövträd, i första hand ek, och ingår i Ringsjöbygdens skogliga 
värdetrakt (Länsstyrelsen 2005).  
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Jordmånen är mullrik med inslag av mer sandiga partier. Det rörliga markvattnet 
med sannolikt högt pH ger goda förutsättningar för en rik flora. På de torra parti-
erna dominerar ek och björk med gammal fläder i buskskiktet medan ask och al är 
rikligt företrädda i de mer blöta delarna. I den senare miljön är buskskiktet mycket 
väl utvecklat med i framför allt hägg och hassel. Flera av ekarna är gamla och 
några med större håligheter i stammen vilket är värdefullt för flera skyddsvärda 
arter.  Inom området finns relativt stora mängder multnande ved av bland annat 
ek, björk, ask, hassel och rönn. 

Resultat 
Inventeringen av de trädklädda miljöerna runt Blommeröd visar på flera biologiskt 
intressanta biotoper. Det finns ett stort antal ädellövträd inom området varav ett 
flertal äldre träd inte minst bland ekar. Gamla ädellövträd är värdefulla för en lång 
rad organismer. Närheten till andra ädellövrika miljöer med inte minst gamla ekar 
är av stor betydelse för floran och faunan i området.  
 
Inventeringen visar dessutom på förekomster av flera rödlistade (hotade eller nära 
hotade) arter knutna till trädmiljöerna (Tabell 1). Huvuddelen av de rödlis-
tade/sällsynta arterna är relativt väl spridda i liknande biotoper i det omgivande 
landskapet men samtliga är sannolikt minskande. Ett par av de noterade rödlistade 
arterna, fläderlundlav Bacidia friesiana och storsporig kraterlav Gyalecta derivata, har 
dock glest mellan sina få förekomster i södra Sverige. Områdets största värden 
bedöms finnas knutna till miljöerna med äldre ekar samt till de fuktiga ask- alkärr-
en (delområden 1-4). 
 
Tabell 1. Rödlistade arter noterade i samband med fältbesök 2012-03-06 med hotkategori. 
 
Fåglar 
Mindre hackspett Dendrocopus minor NT 
 
Kärlväxter 
Alm Ulmus glabra  VU 
Ask Fraxinus excelsior  VU 
 
Lavar 
Fläderlundlav Bacidia friesiana  VU 
Storsporig kraterlav Gyalecta cf derivata VU 
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica NT 
Grå skärelav Schismatomma decolorans NT 
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Det inventerade området i Blommeröd är indelat i sex delområden som presenteras nedan var för sig. Röda markeringar 
med nummer utgör träd/stubbar/buskar med fynd av rödlistade arter och återfinns med mer detaljer i tabell 2 nedan. 
Precisionen är cirka +-10 meter. Skalan är ungefärlig. 
 

Särskilt värdefulla träd 
Det finns ett flertal värdefulla träd inom området, inte minst i delområde 1-4. 
Flera av dem har ett enskilt stort värde men det finns även ett stort värde av flera 
gamla träd i nära anslutning till varandra. Alla äldre ädellövträd (åtminstone de 
över 100 år) bedöms vara särskilt värdefulla för den biologiska mångfalden. Flera 
av dem är värdefulla redan idag medan andra har en stor framtida potential. Träd 
med kända förekomster av rödlistade arter bör särskilt uppmärksammas (se karta 
och tabell 2). Det finns sannolikt fler träd med rödlista arter, inte minst insekter, 
men som nu varit svåra att påvisa.  
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Tabell 2. Träd/stubbar/buskar med fynd av rödlistade arter i samband med fältbesök 2012-
03-06. 

1. Gammal ek  Grå skärelav Schismatomma decolorans (NT)   
2. Gammal ek  Grå skärelav Schismatomma decolorans (NT)   
3. Gammal ask  Grå skärelav Schismatomma decolorans (NT)   
4. Gammal ek  Grå skärelav Schismatomma decolorans (NT)   
5. Gammal ek  Grå skärelav Schismatomma decolorans (NT)   
6. Gammal ek  Grå skärelav Schismatomma decolorans (NT)   
7. Gammal ek  Grå skärelav Schismatomma decolorans (NT)   
8. Gammal fläder  Fläderlundlav Bacidia friesiana (VU)   
9. Gammal fläder  Storsporig kraterlav Gyalecta cf. derivata (VU)  
10. Ekstubbe  Dvärgbägarlav Cladonia parasitica (NT)  
11. Ekstubbe  Dvärgbägarlav Cladonia parasitica (NT)  
12. Gammal ek Grå skärelav Schismatomma decolorans (NT) 
13. Ekstubbe  Dvärgbägarlav Cladonia parasitica (NT) 
14. Ekstubbe  Dvärgbägarlav Cladonia parasitica (NT) 
15. Ekstubbe  Dvärgbägarlav Cladonia parasitica (NT) 
16. Gammal ek  Grå skärelav Schismatomma decolorans (NT) 
17. Gammal ek  Grå skärelav Schismatomma decolorans (NT) 
18. Ekstubbe Dvärgbägarlav Cladonia parasitica (NT) 
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Resultat delområdesvis 

Delområde 1 – Gles ekhage 
Hävdad (sannolikt klippt) gräsmark med äldre ekar, björkar, alar och askar. 
Buskskikt saknas och fältskiktet bedöms som tämligen trivialt. Naturvärdena, 
bland annat ovanliga lavar, är knutna till de gamla träden (främst ekarna). Några av 
träden har skador vilket kan gynna vedlevande insekter.  

 
 

Skyddsvärda arter: ask Fraxinus excelsior (VU), grå skärelav Schismatomma decolorans 
(NT), gulnål Chaenotheca brachypoda (s). 

Delområde 2 – Igenväxande ekhage 
Ekdominerad hagmark med inslag av ask som för tillfället är ohävdad. Här före-
kommer även björk, al, körsbär, apel och sly av alm. Buskskiktet är fläckvis tätt 
med fläder och hagtorn. Det finns relativt gott om multnande ved av ek, björk, al 
och ask. Flera gamla ekstubbar vittnar om tidigare ekförekomster på platsen. Vid 
besöket trummade en mindre hackspett i området och en gröngöling ropade. I 
fältskiktet noterades endast triviala arter som nejlikrot, hundäxing och harsyra men 
förutsättningarna är goda för mer krävande arter. I delområdet noterades flera 
skyddsvärda arter. De sällsynta lavarna är framför allt knutna till äldre ekar, ek-
stubbar (dvärgbägarlav) och fläderbuskar. På gamla fläderbuskar växte den säll-
synta fläderlundlaven Bacidia friesiana (VU) samt även den än mer ovanliga stor-
sporiga kraterlaven Gyalecta cf derivata (VU). Den sistnämna är inte slutgiltigt verifi-
erad men det är högst sannolikt att det rör sig om denna art. 

Skyddsvärda arter: ask Fraxinus excelsior (VU), alm Ulmus glabra (VU), fläderlundlav 
Bacidia friesiana (VU), storsporig kraterlav Gyalecta cf derivata (VU), grå skärelav 
Schismatomma decolorans (NT), dvärgbägarlav Cladonia parasitica (NT), mindre hack-
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spett Dendrocopus minor (revirhävdande) (NT), lönnlav Bacidia rubella (s), guldlock-
mossa Homalothecium sericium (s). 

Delområde 3 – Ask-alkärr 
Skogskärr där den östligaste delen (nära infarten) hålls öppen genom röjningar. I 
denna del står träden relativt fritt och här finns några av områdets grövsta och 
sannolikt äldsta ekar och askar. För övrigt dominerar ask och al med ett fläckvis 
tätt buskskikt av hägg och hassel. Hagtorn förekommer mer sparsamt. Nejlikrot 
och gulplister förekommer rikligt och i de blötare partierna finns bäckbräsma. 
Jordmånen är rik med goda förutsättningar för en intressant flora. I den östra mer 
öppna delen finns uppgifter om orkidéer (art okänd). En mindre hackspett trum-
made i delområdet vid besöket. Det finns gott om multnande ask- och alved. Ett 
torrare och biologiskt mindre intressant parti utgörs av en höjd mellan stallbygg-
naden och Stanstorpsvägen. 

 
 

Skyddsvärda arter: ask Fraxinus excelsior (VU), dvärgbägarlav Cladonia parasitica 
(NT), mindre hackspett Dendrocopus minor (revirhävdande) (NT), glansfläck Artho-
nia spadicea (s), gulpudrad spiklav Calicium adspersum (s), gulnål Chaenotheca brachypoda 
(s), fällmossa Antitrichia curtipendula (s), bäckbräsma Cardamine amara (s). 

Delområde 4 – Grova ekar 
Några mycket grova ekar står relativt öppet ost och nordost om stallbyggnaden. 
Här finns även grov ask samt gott om äldre hassel och fläder. De grova ekarna, 
hassel är värdefulla för kryptogamer och vedlevande insekter. På ett par av ekarna 
växer bland annat grå skärelav och gulpudrad spiklav. Även de äldre fläderbuskar-
na är viktiga för många kryptogamer. 
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Skyddsvärda arter: ask Fraxinus excelsior (VU), grå skärelav Schismatomma decolorans 
(NT), gulpudrad spiklav Calicium adspersum (s). 

Delområde 5 – Ekskog 
Ekdominerad ädellövskog med inslag av lind, avenbok, björk och rönn. I 
buskskiktet finns framför allt hassel. I fältskiktet noterades främst gräs och mått-
ligt med gulplister. Träden saknar i stort höga biologiska värden i dagsläget. Vissa 
värden kan finnas knutna till de fåtal äldre och skadade björkar som finns. 

 
 

Skyddsvärda arter: - 

Delområde 6 – Sumpskog 
Sumpskog i området sydvästra del. Området är mycket risigt och svårframkomligt. 
Trädskiktet utgörs av yngre gråal (?), ask, al och hägg. Kärlväxtfloran bedöms som 
trivial med nejlikrot och flockblomstriga växter men någon detaljerad undersök-
ning av floran var inte möjlig på grund av årstiden och den höga vattenivån.  

Skyddsvärda arter: ask Fraxinus excelsior (VU), glansfläck Arthonia spadicea (s). 
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