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Utbredningskartor 

I detta dokument presenteras utbredningskartor för de observerade 

skyddade arter, signalarter, rödlistade arter, ansvarsarter och arter med 

åtgärdsprogram som beskrivs i Naturinventering, del 5, för Adolfsbergs-

skogen/Storvretaskogen i Storvreta för perioden 2015-2018 (kärlväxter och 

kryptogamer). Kartorna visar att det över hela planområdet finns en stor 

mängd naturvårdsarter som kräver olika växtmiljöer och som bekräftar att 

Adolfsbergsskogen består av en mosaik av olika naturtyper med gammal 

flerskiktad kontinuitetsskog med gran och tall, källor och kärr, till exempel 

alkärr, helt orörda sumpskogar, lövskog samt en del högre belägna och torra 

partier. Många arter behöver hög och jämn luftfuktighet, ett fuktigt mikro-

klimat och rörligt markvatten, vilket även framgår av kommentarerna i Av-

snitt 6 i rapportens textdel. Grundvattnet är vanligtvis högt. Terrängen är 

mycket blockrik med grova tallar och granar som kan vara flera hundra år 

gamla. En del arter kan vara relikter eller kvarlevor, det vill säga att de blivit 

isolerade och överlevt på platsen sedan lång tid tillbaka. 

 

Först en översiktskarta över planområdets geografiska läge strax norr om 

Storvreta. Den första utbredningskartan visar rödlistade arter, sedan en 

karta med skyddade arter enligt Artskyddförordningen och Art- och habitat-

direktivet – bilaga 5. Därefter följer tre kartor med signalarter för kärlväxter, 

mossor, lavar och svampar. Sista utbredningskartan visar ansvarsarter i 

Uppsala län samt arter med åtgärdsprogram. En del växter, till exempel blå-

sippa, ormbär, flera lummerarter och mossarter finns på många lokaler i 

skogen, något som är svårt att visa på en karta. Allra sist en karta som 

illustrerar vattenavrinningen genom skogen. Fyra tydliga vattenstråk där 

också mångfalden arter är som högst. 

 
 

 
Skogsknipprot i Adolfsbergsskogen 
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