NB-checklista 2019-07-01

Tallskog (nordvästra sverige)
OBS! Gäller för biotoptyperna Barrskog, Barrnaturskog, Lövrik barrskog, Lövrik barrnaturskog och Myr- och skogsmosaik
Kriterier Spår 1

Naturvärdesträd (tall)
Naturvärdesträd (övriga)

/ha
/ha

□ Minst 20 /ha naturvärdesträd (alla trädslag)
□ Minst 30 /ha naturvärdesträd (tall)

Liggande död ved > 10 cm
Stående död ved > 10 cm

/ha
/ha

□ Minst 50 /ha dödved >10 cm
□ Minst 15 /ha silverlågor/torrakor (tall)

NB
ONV
Lägre naturvärden

□
□
□

NO
NS
PF

□
□
□

□ Trädkontinuitet
□ Lågakontinuitet
Skötsel:

OBS! Checklistan ska vara starkt vägledande för den samlade bedömningen, men ska inte användas för att "bevisa" nyckelbiotopsstatus
eller inte.

Anteckningar:

Träd

Se andra sidan om provytor

Död ved

Använd 25*5 eller 18*10 metoden

Kriterier Spår 2
Delområde 1,2,3 <10 hektar: Sannolikt NB om 8 kriterier uppfylls.
Delområde 1,2,3 >10 hektar: Sannolikt NB om 7 kriterier uppfylls.
Delområde 4 <10 hektar: Sannolikt NB om 9 kriterier uppfylls.
Delområde 4 >10 hektar: Sannolikt NB om 8 kriterier uppfylls.
Hela nordväst: Sannolikt ONV om 3 Spår 2-kriterier uppfylls.

Karaktärsdrag

Hela nordväst: Sannolikt NB om 4 Spår 1-kriterier uppfylls.

Arter

Antal strukturer/ha

□ Minst 20 /ha naturvärdesträd (tall)
□ Minst 5 /ha tydlig pansarbark eller >250 år (tall)
□ Minst 5 /ha naturvärdesträd gran
□ Minst 5 /ha naturvärdesträd björk
□ Brandljud i levande träd
□ Naturvärdesträd av asp/sälg/rönn
□ Minst 30 /ha dödved >10 cm
□ Minst 10 /ha brand/silverstubbar
□ Minst 5 /ha torrakor
□ Minst 5 /ha silverlågor
□ Flerskiktat/stor diam.spridning
□ Senvuxet bestånd
□ Över 180 år - 50 äldsta träden
□ Pågående självgallring
□ Hänglavsrikt
□ Hällmark/lodyta/blockrikt
□ Hög frekvens av signal- och/eller rödlistad art
□ Fynd av art med hotkategori VU, EN och/eller CR
□ Minst 5 olika signal- och/eller rödlistade arter*
□ Andra kvalitetshöjande inslag……………………………..
□ Andra kvalitetshöjande inslag……………………………..

*) Från artlistan för NV
Övriga biotoptyper se Handbok för nyckelbiotopsinventering , indikatorarter (t.ex. boken Skyddsvärd skog ), Åtgärdsprogram för kalktallskogar , Svampar i sandtallskogar (lavtallhedar) ,
Barrskogar - nyckelbiotoper i Sverige , broschyrerna Sandtallskogar , Kalktallskogar och Taggsvampskogar , m. fl.

Träd

Struktur

X-koordinat
Y-koordinat
NV-träd tall
NV-träd gran
NV-träd björk
NV-träd asp/sälg/rönn

Total antal naturvärdesträd
Brandljud i levande träd
Minst 5/ha tydlig pansarbark eller >250 år (tall)

Tall liggande död ved > 10 cm
Gran liggande död ved > 10 cm
Löv liggande död ved > 10 cm

Död ved

Summa liggande död ved
Tall stående död ved > 10 cm
Gran stående död ved > 10 cm
Löv stående död ved > 10 cm

Arter

Karaktärsdrag

Summa stående död ved
Torraka
Silverlåga
Brand/silverstubbar
Flerskiktat/stor diam.spridning
Senvuxet bestånd
> 180 år - 50 äldsta träden
Pågående självgallring
Hänglavsrikt
Hällmark/lodyta/blockrikt
Hög frekvens av signal- och/eller rödlistad art
Signal och Rödlistade arter

Provyta (antal av substrat i varje, *JA/NEJ i vissa karaktärsdrag)
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

13 Summa

/ ha

