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Inledning 

Jag blev tillfrågad våren 2021 att inventera framför allt fåglar i Trolska skogen, 

ett uppdrag jag genast påbörjade. Privata skäl omöjliggjorde dock att fullfölja 

inventeringen 2021 men den återupptogs våren 2022 och har mer eller mindre 

avslutats genom denna rapport. Trolska skogen bedriver teateräventyr för barn 

sen lång tid i skogen vid Mellanfjärden, bland annat med syfte att öka 

människors nyfikenhet för både natur och kultur. Att visa intresse för den 

biologiska mångfalden i skogen genom en inventering av det här slaget måste 

ses som ett föredöme. Dokumentation både med den här rapporten och 

genom Artdatabankens artportal åskådliggör områdets fauna och flora för 

människor idag och i framtiden, något som är viktigt i tider av förändring både 

lokalt, nationellt och globalt. 

Syfte 

Att dokumentera framför allt den dagaktiva fågelfaunan under häcktid i Trolska 

skogen, när tid och möjlighet har funnits har även andra organismgrupper 

inkluderats för att ge en bredare helhetsbild av områdets natur. 

Metod 

Fågelinventeringen har gjorts enligt linjetaxerings-modell (Naturvårdsverket 

2016) och området har genomgåtts från norr till söder (bilaga 1) under 1,5-4 

timmar beroende på fågeltäthet över säsong. Alla fåglar i och i direkt anslutning 

till området har räknats och de som bedömts som revirhävdande eller möjligen 

häckande har studerats mer ingående, dock har ingen revirkartering gjorts. Tio 

besök gjordes 2022, bara fem hanns med 2021. Det är vid uppföljning sannolikt 

inte nödvändigt med så många som tio besök, säkert räcker 6-8 besök under 

tidig morgon spridda över häckningssäsongen mars-juni om avsikten inte 

senare utsökas till att följa upp häckningsframgångar hos sent anlända 

tropikflyttare eller omhäckningar hos arter som eventuellt hinner med fler 

kullar. 
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Trolska skogen 

Dominerande trädslag som gran (Picea abies), tall (Pinus sylvestris) och björk 

(Betula) med inslag av rönn (Sorbus aucuparia) och sälg (Salix caprea) gör att 

skogen får betecknas som typisk för det nordliga boreala skogsbältet, den s.k. 

tajgan (Naturvårdsverket 2011). Floran och faunan kan också betecknas som 

typisk för tajgan med inslag av mer krävande arter (behandlas under egen 

rubrik). En kuperad terräng med varierad fuktighet och trädslutenhet gör att 

där ryms flera biotoper vilket ger fina förutsättningar för biologisk mångfald. 

Att det därtill finns rikligt med död ved som får ligga/stå kvar gör möjligheterna 

än större för liv att frodas. Några tydliga spår av modernt skogsbruk saknas och 

det finns en tydlig gräns till omkringliggande fastigheter i den bemärkelsen.  

Trolska skogen är en fin refug för arter med tynande tillvaro och som samtidigt 

bidrar till människors nyfikenhet för naturen genom kulturen. 

 

Fåglar i Trolska skogen 

Att inventera fåglar i skogen kan vara en utmaning och kräver upprepade besök 

under tiden fåglarna hävdar sina revir. Ofta får man nöja sig med att konstatera 

antalet revirhävdande (sjungande) hanar för att bedöma om de försöker häcka 

eller inte då det kan vara svårt och tidskrävande att hitta vissa arters bon. Den 

här inventeringens resultat visar på vilka arter som häckar eller med stor 

sannolikhet häckar inom Trolska skogen. Eftersom fåglar inte känner till 

fastighetsgränser har också individer utanför; men som troligen rör sig tidvis 

inom området; räknats in. Totalt noterades 51 arter 31 maj 2021 till 13 juni 

2022 (bilaga 2), 39 arter uppehåller sig regelbundet under häcktid eller har 

uppvisat häckningsindikationer utan att bo eller ungar har hittats (bilaga 3), av 

dessa har 9 arter konstaterats med flygga ungar eller bo (bilaga 4). Några arter 

häckar sannolikt i närheten men besöker området för att leta mat mer eller 

mindre regelbundet. Närheten till kusten gör att sjöfåglar hörs eller ses passera 

på håll ibland, dessa har inte systematiskt inventerats men finns med i bilaga 2.  

Fem arter dominerar och kanske inte helt oväntat är dessa: talgoxe (Parus 

major), kungsfågel (Regulus regulus), gärdsmyg (Troglodytes troglodytes), 

bofink (Fringilla coelebs) och grönsiska (Spinus spinus). Kungsfågel och 

gärdsmyg har observerats med flygga ungar, de andra har hävdat revir under 

hela perioden. Ett par talgoxar använder en uppsatt holk längs stigen till 
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fågelgläntan och ett par grönsiskor byggde bo i en tall nära draken. Nedan 

följer noteringar av fåglar i urval. 

Skogshöns 

Tjäder (Tetrao urogallus), järpe (Tetrastes bonasia) och orre (Lyrurus tetrix) 

häckar möjligen i omkringliggande områden. Järp-tuppen satt tidigt 2022 och 

spelade bakom Filijokus hus medan tjäder-hönan vilade i andra änden av 

skogen. En orr-tupp spelade på avstånd en morgon. 

 

En järpe (Tetrastes bonasia) uppehöll sig under tidig vår i Trolska skogen. 

Vadarfåglar 

Inga sådana häckar inom området som det verkar men enkelbeckasin 

(Gallinago gallinago) och skogssnäppa (Tringa ochropus) har tillfälligt spelat 

över skogen. I mitten av juli 2021 uppehöll sig två par mindre strandpipare 

(Charadrius dubius) på parkeringen, sannolikt under flytt. 

Gök (Cuculus canorus) 

Ropande gök hördes båda säsongerna och någon gång faktiskt riktigt nära, inga 

gökungar matade av andra fåglar har dock observerats. 
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Kråkfåglar 

Sällsynt få kråkfåglar rör sig i och kring Trolska skogen. Kråka (Corvus corone) 

hördes bara en gång 2022 och korp (Corvus corax) har passerat över vid två 

tillfällen. 

Mesar 

Talgoxen (Parus major) är som sagt vanligast och har observerats vid samtliga 

besök. På andra plats kommer tofsmesen (Lophophanes cristatus) som är en 

utpräglad skogsfågel och typisk art i tajgan, revirhävdande hanar vid flera 

tillfällen under våren indikerar att arten häckar. Talltitan (Poecile montanus) är 

den tita som finns i de hälsingländska skogarna och har visat sig känslig för det 

skogsbruk som bedrivs idag. Den trivs i varierad gärna sammanhängande barr- 

och blandskog, gärna flerskiktad med lägre buskar och träd. De senaste 10 åren 

har den minskat med ca 5,5% per år (Svensk fågeltaxering 2021) och klassades 

nyligen som Nära hotad (NT) i rödlistan (SLU Artdatabanken 2020). Därför 

känns det extra roligt att den verkar häcka i Trolska skogen. Trädkrypare 

(Certhia familiaris) tillhör inte mesarna men brukar ofta omskrivas tillsammans 

med dem, en trevlig ofta ganska orädd skogsfågel som är rolig att titta på. 

Sjungande hane vid nästan samtliga besök 2022 från tidig vår till juni. 

 

Trädkrypare (Certhia familiaris) kryper mycket riktigt på träd. 
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Sångare 

Lövsångare (Phylloscopus trochilus) räknas tillsammans med bofinken som 

landets vanligaste fåglar. Som mest noterades åtta sjungande hanar 31 maj 

2021, de flesta sitter inte oväntat i områden med mer lövinslag. 2021 

noterades också gransångare (Phylloscopus collybita) i slutet av maj och början 

av juni, den anländer tidigare än lövsångaren och revirhävdande fåglar under 

den tiden indikerar häckning. Ytterligare en sångare som hävdat revir i Trolska 

skogen är ärtsångaren (Curruca curruca). Den tillhör ett sångar-släkte som trivs 

i tät vegetation där de tillbringar sin mesta tid, därför kan de om de inte låter 

vara svåra att hitta. Den häckar sannolikt men sparsamt i Trolska skogen och 

noterades med sjungande hane både 2021 och 2022. 

Trolska skogens ”minstingar” 

Kungsfågel (Regulus regulus) och gärdsmyg (Troglodytes troglodytes) är våra 

två minsta fåglar och båda trivs ypperligt i Trolska skogen. De sätter också båda 

i gång tidigt med häckningen och har ofta flygga ungar redan i maj. 2021 

påbörjades inventeringen lite senare varför jag sannolikt missade första 

häckningsomgången och endast hörde hanar som hävdade revir för andra 

gången. 2022 kunde jag konstatera häckningar och fick även se flygga ungar av 

båda arterna. Som mest hördes fem sjungande kungsfåglar den 6 maj 2022 och 

sex gärdsmygar 24 maj 2022, sannolikt hinner några par med en andra kull. 

 

Gärdsmygen (Troglodytes troglodytes) trivs i Trolska skogen. 
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Trastar, flugsnappare och piplärkor 

Av våra fem vanliga trast-arter är björktrasten (Turdus pilaris) den mest 

sällsynta i Trolska skogen, den är endast observerar en gång förbiflygande. 

Kanske körs den bort av den grövre och i området betydligt vanligare 

dubbeltrasten (Turdus viscivorus), eller så återspeglar avsaknaden den trend 

som nyligen placerade björktrasten i rödlistan (SLU Artdatabanken 2020) som 

Nära hotad? En tröst är då kanske att den tillika rödlistade rödvingetrasten 

(Turdus iliacus) är ganska vanlig och att inte mindre än tre svartvita 

flugsnappare (Ficedula hypoleuca) hävdar revir. Ett par av den senare bor i en 

holk vid fågelgläntan. Helt väntat är trädpiplärkan (Anthus trivialis) bofast i 

området och bo-byggande fågel har observerats. Som mest noterades 3 

sjungande hanar 31 maj 2021, snittet ligger på två revir inom området. 

Finkar 

Som nämndes i början är bofinken (Fringilla coelebs) mycket vanlig i Trolska 

skogen och som mest noterades åtta sjungande hanar 13 maj 2022. Grönsiska 

(Spinus spinus) och domherre (Pyrrhula pyrrhula) är också bofasta med minst 

ett par vardera. Domherren som gärna besöker fågelmatningar vintertid och 

sedan liksom ”går upp i rök” till våren; är stannfågel på vår breddgrad. 

Sommartid lever den en mycket tillbakadragen tillvaro i skogen, därtill är 

hanens sång ett så blygsamt gnolande att den knappt hörs alls på avstånd. Mer 

högljudd är större korsnäbben (Loxia pytyopsittacus) som däremot kan börja 

häcka redan i februari och därför egentligen behöver inventeras separat om 

man vill få riktigare data. 24 maj 2022 noterades dock en hona matandes två 

ungar i området. 

 

Unge av större korsnäbb (Loxia pytyopsittacus) i slutet av maj, redan på egna vingar sen en tid. 
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”Smått och gott” 

Undertecknads breda nyfikenhet för naturen omöjliggör att jag går förbi något 

som faller i blickfånget utan att titta närmare och kanske ta en bild eller plocka 

med en svamp eller annat hem, det resulterar ofta i fortsatta studier på 

kontoret och nästan alltid i nyvunnen kunskap. Här vill jag presentera några 

intressanta iakttagelser gjorda i Trolska skogen utöver fåglarna, listan finns i 

bilaga 5. 

Orkidéer 

Vid naturskyddsföreningens inventering 2010 och 2014 (Jäderholm 2014) 

noterades blommande jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata ssp. 

maculata), vid mina besök har jag bara sett bladrosetter och nöjer mig med att 

i bästa fall kalla dem fläcknycklar (Dactylorhiza maculata). Släktet har visat sig 

ha mycket komplicerad hybridisering och det är kanske svårare än man önskar 

att bestämma dem mer exakt till underart. Enklare är det då med det lilla 

vackra spindelblomstret (Neottia cordata) som växer skuggigt i myrkanter och 

signalerar höga naturvärden på ostörd mark (Nitare 2020), en liten förekomst 

finns i norra änden av skogen. Bara ett stenkast därifrån finns också ett fint 

bestånd av knärot (Goodyera repens), även den indikerar höga naturvärden på 

ostörd mark (Nitare 2020). 

 

Så liten och så vacker, spindelblomster (Neottia cordata) efter ett skyfall. 
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Lavar och svampar 

Bland 40 arter lavar är garnlaven (Alectoria samentosa) den enda i listan som 

egentligen signalerar höga naturvärden, men då har tid bara lagts på 

”nållavarna” där jag hittade 7 arter. Det finns säkerligen mycket kvar att 

undersöka vilket en tidigare kryptogam-inventering visar 

(Jäderholm/Andersson/wallin 2014). Mitt intressantaste lav-fynd är av den 

sällan rapporterade skorplaven Arthothelium scandinavicum på grova granar 

mitt i skogen. Den är säkerligen förbisedd då den bara ser ut som små svarta 

prickar på barken, jag var tvungen att titta på sporerna i mikroskop för att 

förstå vad det var. 

 

Den ytterst oansenliga laven Arthothelium scandinavicum på skrovlig granbark. 

Bland svamparna finns säkert också mycket kvar att titta på men den gyllengula 

klubbmurklingen (Mitrula paludosa) var trevlig att se i ett myrdråg längs västra 

kanten av skogen. På gamla blåbärsblad hittade jag också en oerhört liten 

”fransskål” med namnet Lachnum rhytismatis, den är funnen oftare på lönn- 

och ekblad i södra Sverige men finns uppenbarligen även här. 
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Klubbmurkling (Mitrula paludosa), en svamp som trivs i pölar. 

 

Lachnum rhytismatis på gammalt blåbärsblad. 
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Småkryp 

Som begrepp får ”småkryp” här innefatta insekter, spindeldjur och blötdjur. 

Här har jag naturligtvis bara skrapat på ytan av allt som kan tänkas finnas och 

den mest anmärkningsvärda tillhör de minsta småkrypen, hoppstjärtarna 

(Colembola). Jag fick kontakta min hoppstjärts-guru; den numera pensionerade 

entomologen Arne Fjellberg i Norge för att få bekräftat att jag hittat 

Rusekianna albifrons, en söt och distinkt klothoppstjärt (Symphypleona) som 

observerats äta tall-pollen i en studie. Ytterst få fynd är gjorda tidigare i 

Skandinavien. 

 

Den sällsynta klothoppstjärten Rusekianna albifrons. 

Bland fjärilarna är grönsnabbvingen (Callophrys rubi) en personlig favorit, den 

är kanske liten och anspråkslös men en av de första fjärilarna man brukar se på 

våren och har en härlig grön färg. I Trolska skogen trivs den och under våren 

kunde man se många fladdra omkring bland blåbär och lingon. Den kanske 

något sällsyntare nordiska stråsäckspinnaren (Proutia norvegica) har larver som 

bygger små hus av barr och gräs, inte helt lätta att upptäcka där de sitter men 

den färdiga fjärilen är ännu svårare att få syn på. 
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Grönsnabbvinge (Callophrys rubi). 

 

Larv av nordisk stråsäckspinnare (Proutia norvegica) i sitt hus av barr. 
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Som avslutning vill jag visa ett par vackra spindlar. Brokig barksnabblöpare 

(Philodromus margaritatus) är perfekt kamouflerad mot lav-prydda stammar 

och grenar där den sitter och lurpassar på passerande byten. Samma 

jaktstrategi används av blomkrabbspindeln (Misumena vatia) som sitter på 

blommor och väntar. Spindeln kan byta färg från gul till vit på två dagar och 

vice versa för att passa mot vald blommas färg (Almquist 2006). Honan på 

bilden väntade på att skogskovallen (Melampyrum sylvaticum) skulle få sina 

gula blommor. 

 

Brokig barksnabblöpare (Philodromus margaritatus) kamouflerad på granpinne. 

 

Blomkrabbspindel (Misumena vatia) på skogskovall. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Samtliga observerade fågelarter. 

Grågås Anser anser  
Storskrake Mergus merganser  
Järpe Tetrastes bonasia NT 

Tjäder Tetrao urogallus  
Orre Lyrurus tetrix  
Tornseglare Apus apus EN 

Gök Cuculus canorus  
Ringduva Columba palumbus  
Trana Grus grus  
Mindre strandpipare Charadrius dubius  
Enkelbeckasin Gallinago gallinago  
Skogssnäppa Tringa ochropus  
Skrattmås Chroicocephalus ridibundus NT 

Större hackspett Dendrocopos major  
Nötskrika Garrulus glandarius  
Gråkråka Corvus corone cornix NT 

Korp Corvus corax  
Svartmes Periparus ater  
Tofsmes Lophophanes cristatus  
Talltita Poecile montanus NT 

Blåmes Cyanistes caeruleus  
Talgoxe Parus major  
Gransångare Phylloscopus collybita  
Lövsångare Phylloscopus trochilus  
Svarthätta Sylvia atricapilla  
Trädgårdssångare Sylvia borin  
Ärtsångare Curruca curruca NT 

Kungsfågel Regulus regulus  
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes  
Nötväcka Sitta europaea  
Trädkrypare Certhia familiaris  
Björktrast Turdus pilaris NT 

Koltrast Turdus merula  
Rödvingetrast Turdus iliacus NT 

Taltrast Turdus philomelos  
Dubbeltrast Turdus viscivorus  
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Grå flugsnappare Muscicapa striata  
Rödhake Erithacus rubecula  
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca NT 

Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  
Järnsparv Prunella modularis  
Ängspiplärka Anthus pratensis  
Trädpiplärka Anthus trivialis  
Bofink Fringilla coelebs  
Bergfink Fringilla montifringilla  
Domherre Pyrrhula pyrrhula  
Gråsiska Acanthis flammea  
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus  
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra  
Steglits Carduelis carduelis  
Grönsiska Spinus spinus  
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Bilaga 3 

Arter som rör sig i och kring Trolska skogen och sannolikt häckar där. 

Järpe Tetrastes bonasia NT 

Tjäder Tetrao urogallus  
Orre Lyrurus tetrix  
Gök Cuculus canorus  
Ringduva Columba palumbus  
Mindre strandpipare Charadrius dubius  
Enkelbeckasin Gallinago gallinago  
Skogssnäppa Tringa ochropus  
Större hackspett Dendrocopos major  
Svartmes Periparus ater  
Tofsmes Lophophanes cristatus  
Talltita Poecile montanus NT 

Blåmes Cyanistes caeruleus  
Talgoxe Parus major  
Gransångare Phylloscopus collybita  
Lövsångare Phylloscopus trochilus  
Svarthätta Sylvia atricapilla  
Trädgårdssångare Sylvia borin  
Ärtsångare Curruca curruca NT 

Kungsfågel Regulus regulus  
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes  
Nötväcka Sitta europaea  
Trädkrypare Certhia familiaris  
Koltrast Turdus merula  
Rödvingetrast Turdus iliacus NT 

Taltrast Turdus philomelos  
Dubbeltrast Turdus viscivorus  
Grå flugsnappare Muscicapa striata  
Rödhake Erithacus rubecula  
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca NT 

Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  
Järnsparv Prunella modularis  
Trädpiplärka Anthus trivialis  
Bofink Fringilla coelebs  
Bergfink Fringilla montifringilla  
Domherre Pyrrhula pyrrhula  
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus  
Steglits Carduelis carduelis  
Grönsiska Spinus spinus  
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Bilaga 4 

Arter med konstaterad häckning där bo eller ungar observerats. 

Ringduva Columba palumbus  

Talgoxe Parus major  

Kungsfågel Regulus regulus  

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes  

Dubbeltrast Turdus viscivorus  

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca NT 

Trädpiplärka Anthus trivialis  

Bofink Fringilla coelebs  

Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus  

Grönsiska Spinus spinus  
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Bilaga 5 

Övriga arter noterade under inventeringen. 

Gran Picea abies  
Tall Pinus sylvestris  
Knärot Goodyera repens VU 

Spindelblomster Neottia cordata  
Tuvull Eriophorum vaginatum  
Blåsippa Hepatica nobilis  
Klibbal Alnus glutinosa  
Björkar Betula  
Harsyra Oxalis acetosella  
Sälg Salix caprea  
Mossviol Viola epipsila  
Skogsviol Viola riviniana  
Hönsbär Cornus suecica  
Skogsstjärna Lysimachia europaea  
Ljung Calluna vulgaris  
Kråkbär Empetrum nigrum  
Björkpyrola Orthilia secunda  
Skvattram Rhododendron tomentosum  
Blåbär Vaccinium myrtillus  
Lingon Vaccinium vitis-idaea  
Vattenklöver Menyanthes trifoliata  
Sotmossa Andreaea rupestris  
Stor björnmossa Polytrichum commune  
Enbjörnmossa Polytrichum juniperinum  
Fyrtandsmossa Tetraphis pellucida  
Husmossa Hylocomium splendens  
Väggmossa Pleurozium schreberi  
Stor kvastmossa Dicranum majus  
Grå raggmossa Racomitrium lanuginosum  
Kantvitmossa Sphagnum quinquefarium  
Blek vitmossa Sphagnum aongstroemii  
Klubbvitmossa Sphagnum angustifolium  
Tät fransmossa Ptilidium pulcherrimum  

 Arthothelium scandinavicum  
Grå nållav Chaenotheca trichialis  
Parasitsvartspik Chaenothecopsis consociata  
Blekskaftad svartspik Chaenothecopsis pusilla  
Vedsvartspik Chaenothecopsis savonica  
Rönnlav Buellia disciformis  
Svart spiklav Calicium glaucellum  
Liten spiklav Calicium parvum  
Gulkantad spiklav Calicium trabinellum  
Gulvit renlav Cladonia arbuscula  



21 
 

Grå renlav Cladonia rangiferina  
Fönsterlav Cladonia stellaris  
Trasig pöslav Cladonia sulphurina  
Blodlav Mycoblastus sanguinarius  
Garnlav Alectoria sarmentosa NT 

Vinterlav Arctoparmelia centrifuga  
Grå tagellav Bryoria capillaris  
Talltagel Bryoria fremontii  
Islandslav Cetraria islandica  
Blåslav Hypogymnia physodes  
Svart sköldlav Melanelia stygia  
Stocklav Parmeliopsis ambigua  
Vedlav Parmeliopsis hyperopta  
Näverlav Platismatia glauca  
Gällav Pseudevernia furfuracea  
Skägglav Usnea dasopoga  
Granlav Vulpicida pinastri  
Stubbdynlav Micarea melaena  
Gröngul knopplav Mycobilimbia epixanthoides  
Brun kartlav Rhizocarpon badioatrum  
Grå kartlav Rhizocarpon geminatum  
Kartlav Rhizocarpon geographicum  
Vedknotterlav Trapeliopsis flexuosa  
Knotterlav Trapeliopsis granulosa  
Ljusfruktig strecklav Xylographa trunciseda  
Gråstenslav Aspicilia cinerea  
Bitterlav Lepra amara  
Klipplav Fuscidea cyathoides  
Flarnlav Hypocenomyce scalaris  
Siktlav Umbilicaria torrefacta  

 Hysterium acuminatum  

 Lachnum rhytismatis  
Klubbmurkling Mitrula paludosa  
Krussprickling Colpoma crispum  

 Sarea difformis  
Kådskål Zythia resinae  
Barrbrosking Marasmiellus perforans  
Tallkotteskivling Strobilurus stephanocystis  

 Postia leucomallella  
Klibbticka Fomitopsis pinicola  

 Stemonitopsis hyperopta  

 Protaphorura subuliginata  

 Ptenothrix atra  

 Rusekianna albifrons  

 Sphaeridia pumilis  
Lövträdlöpare Rhagium mordax  
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Skogstömygga Aedes communis  
Tidig tömygga Aedes punctor  
Hårig smalmyra Leptothorax acervorum  
Rödbandad geting Vespula rufa  
Vårantennmal Nematopogon swammerdamellus  
Ockragul buskmätare Macaria brunneata  
Mjölonmätare Macaria carbonaria  
Blåbärslundmätare Jodis putata  
Gräsulv Macrothylacia rubi  
Barrskogskäkmal Micropterix aureatella  
Rödfransad björnspinnare Diacrisia sannio  
Källfly Hypena crassalis  
Tosteblåvinge Celastrina argiolus  
Grönsnabbvinge Callophrys rubi  
Citronfjäril Gonepteryx rhamni  
Rapsfjäril Pieris napi  
Nordisk stråsäckspinnare Proutia norvegica  
Granfransvingeslända Valenzuela burmeisteri  
Brunvingad sorgstövslända Peripsocus didymus  
Fläckig sorgstövslända Peripsocus subfasciatus  
Fläckig gluggmärkeslända Philotarsus parviceps  
Streckstövlus Lepinotus patruelis  
Fönsterspindel Amaurobius fenestralis  
Konspindel Cyclosa conica  
Lundsköldspindel Ceratinella brevis  
Skogstrollspindel Diplocentria bidentata  
Bergshuldrespindel Micrargus apertus  
Mossvättespindel Porrhomma pallidum  
Brokig barksnabblöpare Philodromus margaritatus  
Brokhoppspindel Evarcha falcata  
Mörk käkspindel Pachygnatha degeeri  
Blomkrabbspindel Misumena vatia  
Östlig fläcklocke Nemastoma lugubre  
Strimspolsnäcka Clausilia bidentata  
Parksnigel Arion fasciatus  
Skogshare Lepus timidus NT 

Ekorre Sciurus vulgaris  
 


