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Landrnollusker i Västmanlands län

- en rapport om hotade arter och skyddsvärda lokaler

baserad på Naturhistoriska Museets i Göteborg markfaunainventering

Henrik W. Walden



Länsstyrelsens förord

De landlevande molluskerna utgör en organismgrupp som är viktiga indikatorer på skyddsvärd
natur men också lämpliga som indikatorer på miljöförändringar. Flera arter kräver långvarig kon
tinuitet i vegetationen, speciella kemisk/fysikaliska markförhållanden och lokalklimat och kan
därigenom indikera t ex försurning eller radikalt ändrad markanvändning.

Ett omfattande material rörande förekomster av landrnollusker har insamlats av Göteborgs Natur
historiska Museum i samband med en riksomfattande markfaunainventering. Intendent Henrik W.
Walden, som ansvarat för insamlandet av merparten av materialet från länet, har :fa.tt i uppdrag av
Länsstyrelsen att bearbeta och utvärdera detta, tillsammans med visst kompletterande material från
andra undersökningar, i avseende på förekomst av särskilt intressanta arter och molluskiokaler. I
den nu föreliggande rapporten redovisas bl a en lista över de arter som från Västmanlands läns
perspektiv är särskilt angelägna att uppmärksamma, samt en beskrivning av biotoper och artbe
stånd på totalt 124 skyddsvärda lokaler. Beskrivningarna grundas på Naturhistoriska Museets da
tabas. Därutöver finns bl a en redovisning av objekt där inventeringsinsatser bör övervägas.

Sötvattensmolluskernas (snäckor och musslor) utbredning i länet är mycket ofullständigt känd och
omfattas ej av uppdraget. Dock har en förteckning över de från länet dokumenterade arterna sam
manställts och hotade eller hänsynskrävande arter redovisats.

Utbredningskartorna har framtagits av författaren. För rapportens innehåll svarar författaren en
sam.

Allt underlagsmaterial som rör Västmanlands län, såväl från Museets egen markfaunainventering
som från de olika specialinventeringar som integrerats i inventeringen, har förts in i en databas på
Länsstyrelsen.

Rapporten är avsedd att utgöra ett av underlagen för en reviderad naturvårdsplan för länet, liksom
ett av naturvårdens underlag för kommunal fysisk planering. Vidare kan den utgöra en grund för
utveckling av ett miljöövervakningsprojekt med landrnollusker som indikatorer. Förhoppningsvis
kan rapporten också bidra till att hos enskilda naturintresserade väcka intresse för en för den stora
allmänheten mycket anonym djurgrupp.
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1. Sammanfattning

Föreliggande rapport är baserad på Göte
borgs Naturhistoriska Museums markfau
nainventering. Materielet har framtagits ur
museets databas.

Inventeringens begynnelse var den in
ventering av vissa lägre djurgrupper - däri
bland landmolluskerna - i Göteborgstrakten,
som Hans Lohmander genomrorde 1921-22
på uppdrag av Naturhistoriska Museet. Efter
Hans Lohmanders bortgång 1961 övertogs
ansvaret ror projektet av H. W. Walden. Ef
ter hand har resultaten från vissa liknande
undersökningar som olika enskilda forskare
bedrivit integrerats i markfaunainventering
en, däribland det omfattande material som H.
W. Walden före 1961 sammanbragt i Mel
lansverige och delar av Norrland.

Från början ett rent akademiskt forsk
ningsprojekt har markfaunainventeringen se
dan 1950-talet allt mera naturvårdsanknutits,
och motiverats främst genom behovet av
basinformation för naturvårdsplaneringen.
Sedan dess har också olika naturvårdsmyn
digheter utgjort de främsta finansiärerna.
1989 påbörjades en registrering av invente
ringsresultaten i Naturhistoriska Museets da
tabas, vilken nu är till största del genomrord
(vid årsskiftet 1999-2000 hade data från
28044 lokaler registrerats).

Den grundläggande inventeringen av
Västmanlands län genomfördes 1951-56. Se
nare har mera lokala undersökningar, oftast
direkt naturvårds- eller miljökontrollinrikta
de, gjorts i flera etapper ända fram till 1998.

581 lokaler har inventerats i länet, varav
20 besökts två eller flera gånger. Lokalernas
fördelning i länet framgår av kartan, fig. 3.
En relativt järim spridning har eftersträvats
med i genomsnitt 8,54 lokaler per 100 km2

• I
Götlunda s:n, längst i SV, och i Ridöarkipe
lagen utanför Västerås ligger lokalerna sär-
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skilt tätt, i samband med här bedrivna speci
alundersökningar.

Hela materialet har utvärderats ur natur
värdesynpunkt. Även äldre fynduppgifter
eller nyare fynd vid sidan om markfaunain
venteringen har tagits i betraktande. I allt har
124 objekt bedömts som skyddsvärda, enligt
kriterier som redovisas på sid 19. Några ob
jekt innefattar flera inventeringslokaler. Kar
tan, fig. 4, visar var objekten är belägna. Ta
bell l sammanfattar lokalerna och de
skyddsvärda objektens fördelning på länets
11 kommuner. På sid 27-63 lämnas en full
ständig redovisning av de utvalda objektens
läge, biotopförhållanden och artbestånd.

Länets samlade artbestånd och arternas
frekvens redovisas i tabell 2, fördelade på
länets tre delområden: Västmanland norr om
Arbogaån, länsdelen söder om Arbogaån
samt Upplandsdelen (Fjärdhundraområdet).
På riks- och länsnivå hotade eller hän
synskrävande arter har tryckts i fetstil. - En
särskild sammanställning av de hotade och
hänsynskrävande arterna, som omfattar även
limniska arter, lämnas i tabell 4. - Vidare
ges i tabell 5 en sammanställning över indi
katorarter, som i och för sig ej påkallar några
skyddsåtgärder, men t. ex. vid kollision med
andra planeringsvärden kan indikera
skyddsvärde på i denna rapport ej särskilt
redovisade lokaler (men finns beskrivna i
Länsstyrelsen databas).

Regionala drag i molluskfaunan, mot
bakgrund av naturförhållandena, beröres i
kapitel 3, och dess utforskning - som inled
des på 1860-talet - i inledningen. Från de
flesta trakter förelåg ingen kunskap innan
markfaunainventeringen började 1951.

Vid genomgång av naturvårdsplanen
(1985) har ytterligare 47 områden, som ej
berörts av markfaunainventeringen, bedömts



ha förutsättningar att kunna hysa en
skyddsvärd molluskfauna. En förteckning
över dessa lokaler och deras naturbeskaffen
het lämnas i slutet av rapporten (sid. 64-65).
Det är önskvärt att de inventeras i samband
med den fortsatta naturvårdsplaneringen.
Med ledning av förteckningarna över hota
de/hänsynskrävande resp. indikatorarter kan
molluskfaunans skyddsvärde bedömas.

Materialet kan användas som underlag för
den långsiktiga miljöövervakningen och har i
viss mån redan utnyttjas för att klarlägga hur

2. Inledning

de skogliga förändringarna påverkat mol
luskfaunan (Walden 1998). Det är dock för
närvarande ej aktuellt att framlägga något
molluskbaserat miljöövervakningsprogram.

Sötvattensmolluskerna faller utanför rap
portens syfte. Deras utbredning i länet är
alltför fragmentariskt känd för att medge en
jämförbar utvärdering. Dock lämnas en lista
(tabell 3) över de i länet påvisade arterna, i
vilken de som är hotade eller hänsynskrä
vande tryckts med fetstil.

Kort historik om utforskningen av landmolluskfaunan i Västmanlands län

Västmaniands län är ett i mollusklitteraturen
mycket anonymt län, men har visat sig vara
intressant genom sin zonering från mälar
bygd till bergslagsnatur. Andelen rödlistade
arter är ganska hög, och ett par av dessa, den
gråskaliga bärnstenssnäckan, Succinea ob
longa (fig. 1), och smalgrynsnäckan, Vertigo
angustior (fig. 2), har lokalt i Mälarbygden
lokaltätheter som hör till de högsta i landet.

De tidigaste insamlingarna gjordes av
lektor C. H. Johansson i Västerås vid mitten
av 1860-talet, en uppenbarligen mycket
skicklig samlare med fin "ekologisk näsa".
Hans insamlingsverksamhet koncentrerades
nästan helt till tre områden, nämligen trak
tema vid Västerås, Sala och Norberg. Totalt
påvisades då minst 40 snäckarter, vilket mot
svarar 74% av de i länets Västmanlandsdel
idag kända 54 snäckarterna.· En rad intres
santa fynd, såsom av Succinea oblonga, Ba
lea perversa,. Truncatellina cylindrica och
Perforatella bidentata publicerades 1871
1873 av C. A. Westerlund. Andra sällsynta
och regionalt rödlistade arter framkom först
vid bearbetning av C. H. Johanssons efter
lämnade samlingar på 1950-talet, nämligen
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av Vitrea contraeta, Oxychilus alliarius och
Aegopinella pura. Möjligen gjordes också
det enda hittills kända fyndet av Vertigo gey
eri, vid Norberg, av C. H. Johansson, men
det bevarade exemplaret saknar tyvärr upp
gifter både om årtal och insamlare. De efter
lämnade samlingarna bevaras pietetsfullt i
Rudbeckianska Skolan i Västerås, men mate
rialet finns också representerat i olika musei
samlingar.

Vid samma tid publicerade lektor C.
Hartman i Örebro (1864) snäckfynd från
lövskogsområdet Hamrarne vid Hjälmaren i
Närke, däribland den sällsynta barksnäckan,
Ena obscura. 1974 kom detta område, jämte
östra delen av Götlunda s:n, att överföras till
Västmanlands län, och blev därmed länets
enda lokal för denna art. Tyvärr har arten ej
kunnat återfinnas vid besök i nyare tid
(1951, 1955, 1998) och är numera troligen
utdöd på platsen.

Huvuddragen i Västmanlands landmol
luskfauna, med vissa arter i Bergslagen, and
ra i Mälarbygden, samt förekomst av flertalet
av de sedermera rödlistade arterna, framträ
der redan i C. H. Johanssons material. Under



------------------------------------------------

återstoden av 1800-talet gjordes endast ett
fåtal insamlingar; betydligt flera under 1900
talets första del. Under detta skede tillfördes
listan ytterligare 6 snäckarter, varav flertalet
genom C. H. Johansson, verksam ännu in på
1900-talet. Aterstående 7 arter i Västman
landsdelen, däribland den rödlistade Vertigo
angustior, påvisades först i samband med
markfaunainventeringen 1953-1963.

Från länets Upplandsdel - Fjärdhund
raområdet I) - föreligger praktiskt taget inga
fynduppgifter före markfaunainventeringen,
som här genomfördes 1955-1956. - Även
från de mindre delar av Närke och Söder
manland, som förts till Västmanlands län,
finns ytterst få äldre fynduppgifter - bortsett
från de från den intressanta lokalen Hamrar
ne - innan markfaunainventeringen gjordes
här 1951-1953.

Från 1981 och senare har åter samlats
ganska intensivt i olika delar av länet.
Mycket ingående undersökningar genomför-

des i Ridöarkipelagen (Nilsson et al. 1988,
Walden 1991), under medverkan av 1.
Bengtsson och B. M. Pokryszko, vid Fäme
bofjärden och andra trakter (Andersson
1996,1998) samt ännu opublicerade under
sökningar av 1. Bengtsson av bl. a. öar i
Hjälmaren. - Dessa undersökningar har be
drivits i samarbete med Göteborgs Natur
historiska Museum, med samma eller lik
nande metodik, och fyndresultaten har integ- .
rerats i museets databas.

16 arter skallösa sniglar är kända från lä
net. Ingen av dessa är av intresse ur natur
skyddssynpunkt. Nära hälften av snigelar
tema är starkt kulturgynnade, några allvarli
ga skadegörare. Några av dessa är införda i
ganska sen tid och expanderar snabbt, exem
pelvis den spanska skogssnigeln, Arion lu
sitanicus (von Proschwitz 1992).

l) Med Fjärdhundraområdet avses här Heby kommun
och Norrby och Tärna socknar i Sala kommun

"Succinea oblonga (Drap.)

Fig. 1. Utbredningen av gråskalig bärnstenssnäcka, Succinea oblonga, i Mellansverige upp till nordgränsen. Ar
tens ekologiska uppträdande är motsägelsefullt och svårtolkat. Förekommer i ädellövskogar, särskilt på öarna i
Mälaren, i lunddälder, igenvuxna kalkbrott och kärrskogar. Ganska spridd i vissa trakten, men kan saknas helt i
angränsande trakter med till synes likartade naturförhållanden. Gynnas av lång skoglig kontinuitet och orördhet,
men kan också anträffas i starkt kulturpåverkade, parkartade miljöer, i rätt triviala hagmarker och på öppen ängs
mark, t. o. m. i igenväxande grustag. Anmärkningsvärt är också att arten till synes helt saknas vid kusten och i skär
gården i östra Svealand, medan den i sydvästra Sverige företrädesvis är en kustart.
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angustior Jeffr.

Fig. 2. Smalgrynsnäckans, Vertigo angustior, mellansvenska utbredning till nordgränsen (Limön utanför Gävle).
Förekommer särskilt i Mälarområden under liknande förhållanden somSuccinea oblonga, i opåverkad ädellövskog
på små, blockrika öar och i sydvända bergbranter, vanligen av relativt öppen typ. Artens förekomst på de små, opå
verkade öarna står i skarp kontrast till dess frånvaro i ädellövskog på de större öarna och motliggande fastland, där
långvarig mänsklig påverkan förekommit. Annars spänner arten över ett brett ekologiskt register, från öppna kalk
kärr och havsstrandängar till torr, öppen, alvarartad kalkhällmark på öarna i skärgården.

Göteborgs Naturhistoriska Museums markfaunainventering - Miljöövervak
ning

Kunskapen om den lägre faunan är mycket
ojämn mellan olika djurgrupper, för vissa
dock god eller mycket fyllig. Som regel har
det dock varit svårt för naturvårdsmyndig
heterna att tillgodogöra sig denna informa
tion för planerings- och miljöövervaknings
arbetet. Särskilt påfallande är detta om man
jämför med den kunskap om det högre djur
livet och kärlväxtfloran som legat till grund
för naturvårdsplaneringen. Successivt sam
las dock fynduppgifter om lägre djurarter
vid Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksu
niversitet i Uppsala. Tillsvidare är dock
denna dokumentation helt inriktad på röd
listade arter, enligt det nationella hotlistan
(Ehnström et al. 1993).
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En unik källa till information om vissa
lägre djurgrupper utgör emellertid materialet
från Göteborgs Naturhistoriska Museums
markfaunainventering, vilken inleddes 1921
av Hans Lohmander. Huvudobjekt för in
venteringen är landmollusker, "tusenfo
tingar" (diplopoder och chilopoder) och
gråsuggor. Därutöver har material aven
lång rad andra grupper insamlats, bl. a. in
sekter, spindeldjur, maskar och sötvattens
mollusker, om än inte lika systematiskt som
huvudgrupperna. Huvuddelen av invente
ringen (i södra och mellersta Sverige, jämför
karta av von Proschwitz 1996) slutfördes
1981 (Walden 1983). Men också därefter
har ganska omfattande insamlingar gjorts,



främst i det dittills mycket ofullständigt un
dersökta norra Sverige, men också komp
letteringar och återinventeringar i övriga
delar av Sverige. I viss utsträckning bedrivs
insamlingarna fortfarande och torde, om än
intermittent, pågå länge än. Kanske är det
riktigaste att inte betrakta markfaunainvente
ringen som ett tidsmässigt·avgränsat projekt,
utan som en institutionaliserad och kontinu
erlig verksamhet, j ämförbar med exempelvis
Sveriges Geologiska Undersökning. Inbe
räknat vissa parallella, lokala insamlings
projekt som utförts i samarbete med museet,
med samma eller liknande metodik, har hit
tills mer än 28.000 lokaler inventerats, jämte
några hundra som har återinventerats (ur
miljökontrollsynpunkt).

Grundläggande principer har varit en så
jämn fördelning av lokalerna som möjligt (i
genomsnitt under perioden 1921-1981 nära
10 lokaler per 100 km2

), att alla naturtyper 
även de mer eller mindre kulturskapade 
beaktas, någorlunda i förhållande till deras
betydelse i landskapet. Särskilt viktigt är att
hela tiden en enhetlig insamlingsmetodik
tillämpats, med endast obetydliga modifika
tioner. Tack vare denna omständighet har
det varit möjligt att använda materialet för
retrospektiva studier av miljöbetingande
förändringar i faunan. Den viktigaste meto
den har varit sållning av markförna m m i
standardiserade volymer (som regel 15 eller
20 liter). Inventeringen var från början ett
rent akademiskt projekt, men sedan 1950
talet har dess betydelse för naturvård och
miljöövervakning stått alltmera klar. Sedan
dess har inventeringen blivit alltmera natur
vårdsanknuten och i ökande utsträckning
bedrivits med stöd av, eller på direkt upp
drag från olika naturvårdsmyndigheter. Efter
flera års förberedelser kunde Naturhistoriska
Museet 1989 starta en databas för markfau
namaterialet. 1993 hade uppbyggnaden av
databasen nått så långt att den första läns-
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rapporten kunde framställas, för Stockholms
län, och sedan 1994 har dataverksarnheten
till övervägande del finansierats av Natur
vårdsverket (se von Proschwitz & Anders
son 1997 om databasens utformning). 581
lokaler har undersökts i Västmanlands län.
Deras fördelning framgår av kartan, fig. 3.

Miljöövervakning. I miljökontrollsamman
hang har material från markfaunainvente
ringen kunnat läggas till grund för retro
spektiva studier av försurningens inverkan
på landmolluskerna, (Gärdenfors et al.
1996), men också av effekter av tungmetall
nedfall (Walden 1997) och skogsbruk
(Walden 1998 - delvis baserat på material
från Västmanlands län). Inventeringarnas
homogena karaktär över en lång tidsperiod
gör att materialet erbjuder möjlighet till de
taljerade analyser av faunans utveckling som
sträcker sig tillbaka ända till 1920-talets
början (Walden 1992a), och som omfattar
nästan alla delar av södra och mellersta Sve
rige. - Hittills har endast uppgifter om mol
lusker lags in i databasen, men på sikt avses
även fynd av inventeringens övriga huvud
grupper att läggas in, och viktig information
om framför allt rödlistade arter blir tillgäng
lig.

Viktiga fålt för miljöövervakning, där
materialet erbjuder potentiella möjligheter,
gäller att klarlägga såväl biotop- som fau
namässiga förändringar i exempelvis hag
marker, ängsmarker och kärr. - Fr. o. m.
1952 föreligger från nästan alla lokaler, där
volymskvantifierade prover tagits, även vär
den på pH i förnan. Dessa data ger möjlighet
till en rördjupad analys av eventuella föränd
ringar) exempelvis till följd av försurning.

Något urval av objekt, lämpliga för åter
inventering ur miljöövervakningssynpunkt,
har dock ej ingått i uppdraget för denna ut
redning, men kan göras från materialet om
så befinnes påkallat.



Figur 3. Undersökta lokaler i Västmanlands län
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Tabell}. Översikt av inventerade lokaler och redovisade objekt i respektive kommuner

Areal Antal in- Skyddsvärda Objekt som Totalt Sid. Ytterligare
km2 venterade objekt uppförda i tillkommit objekt som

lokaler Länsstyrelsens genom denna bör invente-
naturvårdsplan utredning ras

84 Arboga 426 68 8 l 9 27-30 7
82 Fagersta 270 26 7 l 8 31-32 5
61 Hallstahammar 174 15 3 3 33 4
17 Heby 1233 89 8 14 22 34-39 8
60 Kungsör 230 17 2 3 5 40-41 2
83 Köping 634 54 2 4 6 42-43 2
62 Norberg 452 23 6 6 44-45 3
81 Sala 1211 87 4 11 15 46-49 3
04 Skinnskatteberg 722 55 5 4 9 50-52 3
07 Surahammar 371 25 2 l 3 53 4
80 Västerås 1138
a) Fastlandet 73 13 5 18 54-57 6
b) Ridöarkipelagen 49 201) 20 58-63

Summa objekt 581 2) 80 44 124 47

1) De enskilda objekten ej redovisade i Länsstyrelsens naturvårdsplan, men behandlas i flera olika inventeringsrapporter
och översikter.

2) I genomsnitt 8,54 lokaler per 100 km2.Varierar mellan 3,19 (Norberg) och 15,96 (Arboga) per 100 km2
• Jämför kartan,

tig. 3.

3. Landmolluskfaunan

Artbestånd av landmollusker samt något om deras utbredningsförhållanden

57 arter landsnäckor och 16 arter sniglar är
kända från Västmanlands län. De presenteras
med vetenskapliga och svenska namn i tabell
2.

I tabellen lämnas också en översikt av
antalet lokaler för de olika arterna, fördelade
på följande huvuddelar av länet:

• Västmanland norr om Arbogaån
• Fjärdhundraområdet i Uppland
• Del av Västmanland söder om Arbogaån,

jämte angränsade mindre delar av Närke
och Södermanland.

Statistiken är baserad på materialet från
markfaunainventeringen, inklusive material
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som insamlats av andra forskare i samarbete
med Naturhistoriska Museet och registrerat i
museets databas. Dubbelregistrering av
fynduppgifter har undvikits, genom att bara
ett fynd per art tagits upp, även om arten
anträffats upprepade gånger på samma lokal.
För några från länet kända arter, som ej an
träffades under markfaunainventeringen har
detta särskilt markerats i tabellen. - Det bör
påpekas att ytterligare två arter av släktet
Cochlicopa ingår i länets fauna, nämligen en
Cochlicopa lubricella närstående, småvuxen
art, som nyligen (Walden 2001b) publicerats
under namnet C. lohmanderi WALDEN



Tabell 2. Landmolluskarterfunna i Västmanlands län
Antal lokaler (markfaunainventeringen). Hotade och hänsynskrävande arter i fetstil.

Art (latinskt namn) Art (svenskt namn) Fjärdhundra- Västmanland Området Totalt
området N om Arboga- S om Arbo- antal 10-

ån gaån kaler

Snäckor

Acanthinula aculeata (MULLER) taggsnäcka 13 I 14
Aegopinella pura_{ALDER) mindre skogsglanssnäcka I 13 3 17
Arianta arbustorum (L.) fläcklundssnäcka 30 54 9 93
Halea perversa (L.) klippspolsnäcka 6 6
Bradybaena fruticum (MULLER) busksnäcka 8 63 8 79
Carychium minimum MULLER ängsdvärgsnäcka 12 46 10 68
Carychium tridentatum (RISSO) skogsdvärgsnäcka 3 42 7 52
Cepaea hortensis (MULLER) trädgårdssnäcka 33 111 17 161
ClausiIia bidentata (STRÖM) strimspolsnäcka 51 145 35 231
Cochlicopa lubrica (MULLER) allmän agatsnäcka 58 211 39 308
Cochlicopa lubricella (PORRO) I) mindre agatsnäcka 14 140 23 177
Cochlicopa repentina HUDEC2) mellanagatsnäcka x x x
Cochlodina laminata (MONTAGU) slätspolsnäcka 26 81 15 122
Columella aspera WALDEN sträv skruvsnäcka 45 188 36 269
Columella edentula (DRAP.) slät skruvsnäcka 30 93 13 136
Discus rotundatus (MULLER) fläckdisksnäcka 3 3
Discus ruderatus (FER) trubbdisksnäcka 55 181 32 268
Ena obscura (MULLER)· barksnäcka (x) (x)
Euconulus alderi (GRAY) kärrkonsnäcka 16 61 11 88
Euconulus fulvus (MULLER) allmän konsnäcka 69 261 46 376
Euomphalia strigella (DRAP.) sidensnäcka 6 29 6 41
Helicigona lapicida (L.) linssnäcka 7 32 18 57
Helix pomatia L. vinbergssnäcka 14 14
Macrogastra plicatula (DRAP) mångtandad spolsnäcka II 30 11 52
Nesovitrea harnmonis (STRÖM) strimglanssnäcka 70 288 52 410
Nesovitrea petronella (PFR) vitglanssnäcka 43 173 13 229
Oxychilus alliarius (MILLER) löksnäcka 4 I 5
Oxychilus cellarius (MULLER) källarglanssnäcka 3 3
Oxychilus draparnaudi (BECK) trädgårdsglanssnäcka I I 2
Oxyloma elegans (RISSO)3) mindre bämstenSsnäcka 13 33 13 59
Oxyloma sarsi (ESMARK) sjöbämstenssnäcka 1 l
Perforatella bidentata (GMELIN) tandsnäcka 11 6 17
Punctum pygmaeum (DRAP.) punktsnäcka 56 208 36 300
Pupilla muscorum (L.) ängspuppsnäcka 10 15 3 28
Pupilla muscorum pratensis (CL.) d:o, fuktmarksform 1 1
Succinea oblonga (DRAP.) gråskalig bärnstenssnäcka 33 33
Succinea putris (L.) större bämstenssnäcka 26 102 15 143
Trichia hispida (L.) skäggsnäcka 13 66 9 88
Truncatellina cylindrica{FER) hedcylindersnäcka 3 3
Vallonia costata (MULLER) ribbgrässnäcka 35 97 15 147
Vallonia excentrica STERKI hedgrässnäcka 6 31 5 42
Vallonia pulchella (MULLER) ängsgrässnäcka 9 32 8 49
Vertigo alpestris ALDER rösegrynsnäcka 10 66 11 87
Vertigo angustior JEFFREYS smalgrynsnäcka 6 6
Vertigo antivertigo (DRAP.) hjärtgrynsnäcka 6 9 9 24
Vertigo geyeri LINDHOLM· kalkkärrsgrynsnäcka (x 4)) (x)
Vertigo lilljeborgi (WSTLD) sumpgrynsnäcka 8 27 6 41
Vertigo pusilla MULLER dvärggrynsnäcka 28 122 35 185

Vertigo pygmaea (DRAP.) ängsgrynsnäcka 19 39 2 60
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Art (latinskt namn)

Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrea contracta (WSTLD)
Vitrea crystallina (MULLER)
Vitrina pellucida (MULLER)
Zonitoides nitidus (MULLER)
Zoogenetes harpa (SAY)

Antal:

Art (svenskt namn)

skogsgrynsnäcka
strimgrynsnäcka
mindre kristallsnäcka
större kristallsnäcka
glassnäcka
kärrglanssnäcka
blåbärssnäcka

Fjärdhundra- Västmanland Området Totalt
området N om Arboga- Som Arbo- antal 10-

ån gaån kaler

35 143 30 208
48 177 29 254

10 2 12
2 2 l 5

57 188 42 287
22 76 21 119
17 64 3 84

1017 3839 703 5554

Sniglar

Arion ater (L.)
Arion circumscriptus JOHNSTON
Arion distinctus MABILLE
Arion fasciatus (NILSSON)
Arion lusitanicus MABILLE*
Arion rufus (L.)*
Arion silvaticus LOHMANDER
Arion subfuscus (DRAP.)
Deroceras agreste (L)
Deroceras laeve (MULLER)
Deroceras reticulatum (MULLER)
Deroceras sturanyi (SIMROTH)
Limax cinereoniger WOLF
Limax marginatus MULLER
Limax tenellus MULLER
Limax valentianus FER

Antal:

Totalantal:

svart skogssnigel 4 l 5
gråsidig skogssnigel 6 24 4 34
trädgårdssnigel 3 6 9
parksnigel 11 44 3 58
spansk skogssnigel x x x
röd skogssnigel x
vitsidig skogssnigel 12 60 2 74
brun skogssnigel 30 93 30 153
ängssnigel 15) 67 11 79
sumpsnigel 15 33 7 55
åkersnigel 2 14 5 21
hammarsnigel 1 1
gråsvart kölsnigel 5 24 10 39
trädsnigel 25) 18 3 23
svampsnigel 45) 52 14 70
valentinsnigel l l

91 440 90 621

1104 4278 793 6175

l) Inkl C. lohmanderi WALDEN. Se texten sid 11 och 14.
2) Taxonomiskt problematisk art, utbredning och ekologi dåligt kända. Se texten sid Il. - I statistiken inräknad i

Cochlicopa lubrica.
3) Synonym: Oxyloma pfeifJeri (ROSSM.)
4) Den enda kända lokalen numera förstörd.
5) Underrepresenterad. Insamlingarna i området gjordes nästan helt under den extremt torra, för denna art ogynnsamma

sommaren 1955.
* Ej funnen under markfaunainventeringen. Ej medräknad i statistiken.

Anm. Vertigo ronnebyensis är varken på riks- eller regionalt plan att betrakta som hotad eller hänsynskrävande. Genom en felbedömning
har den kommit att föras upp som hänsynskrävande i Rödlistan 2000. Jämförelser mellan frekvenserna för V. ronnebyensis och N
hammonis, som i de flesta trakter är den vanligaste arten, redovisas i rapport av Walden 2001 b (fotnot 3, s. ). Den statistiska jämförelsen
talar närmast för att V. ronnebyensis frekvens, relativt N hammonis, ökat mellan de två studerade perioderna. Jfr även utbredningskarta
med kommentarer, hos W;1lden 2001a (fig 8, s. 57)
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(efter initiativtagaren till markfaunainvente
ringen) samt den fortfarande något omstridda
C. repentina HUDEC. Det omfattande
Cochlicopa-materialet från länet har dock
endast delvis reviderats, varför bilden av
deras förekomst i länet är mycket ofullstän
dig. I statistiken innefattas C. repentina i C.
lubrica och C. lohmanderi i C. lubricella.
Dock har markerats från vilka länsdelar C.
repentina är känd.

Hotade eller hänsynskrävande arter är i
tabellen tryckta med fetstil.

Västmanland låter sig osökt indelas i tre
naturgeografiska bälten: Bergslagen, skogs
låglandet och Mälarbygden (jämför Malm
gren 1982, fig. 29), vilka i hög grad åter
speglas i florans fördelning. Bakgrunden är
både klimatisk och topografisk-jordmåns
mässig.

I molluskfaunan synes skillnaden inte va
ra så genomgående, men vissa arter uppvisar
dock en liknande geografisk differentiering.
Utpräglat bundna till Bergslagen är Aegopi
nella pura, Arianta arbustorum, Arion ater,
Oxychilus alliarius, Vitrea crystallina och
contraeta. Dock har A. arbustorum längs
Hedströmmen vandrat nästan ända ner till
mynningen i Mälaren. Ytterligare ett par
arter visar liknande spridningstendenser
längs Arbogaåns dalgång. - Några avarterna
har tyngdpunkten av sin utbredning i syd
västra Sverige.

I Fjärdhundraområdet, som utgör en fort
sättning av skogslåglandet, men är mera
uppodlat och eutroft, har A. arbustorum stor
utbredning och även A. pura och V. crystal
lina har här några förekomster nedanför
Bergslagsterrängen.

Helt eller övervägande knutna till trakter
na vid Mälaren, med dessas relativt neder-
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bördsfattiga och utpräglat sommarvarma
klimat, är Balea perversa, Helix pomatia,
Succinea oblonga, Truncatellina cylindrica,
Vertigo angustior och antivertigo. Med un
dantag för V. antivertigo är ingen av dessa
arter funna i Fjärdhundraområdet.

För Ena obscura vid Hjälmaren och Per
foratella bidentata i Salatrakten och vid Fär
nebofjärden markerar dessa förekomster de
yttersta utlöparna av deras utbredning.

Länets enda utpräglat nordliga art är Zoo
genetes harpa, vars förekomst markerat tun
nas ut ner mot Mälaren och vars mera sam
manhängande utbredning slutar strax söder
därom. Åtskilliga arter visar stora ojämnhe
ter och luckor i sin utbredning, som ej låter
sig infogas i något tydligt naturgeografiskt
schema, utan mera bestäms av lokala jord
måns- och vegetationsförhållanden. Några
arter förekommer såväl i Bergslagen som i
Mälarbygden, t. ex. Acanthinula aculeata,
Carychium tridentatum, Cochlodina lami
nata och Columella edentula, men är spar
samma och saknas traktvis i det mellanlig
gande, relativt triviala skoglåglandet.

Ej så få arter är införda av människor, av
siktligt eller ofrivilligt. Till de mera utpräg
lade kulturföljeslagarna hör sniglarna Arion
distinctus, fasciatus, lusitanicus och rufus,
Deroceras reticulatum och sturanyi samt
snäckorna Helix pomatia, Oxychilus cellari
us och draparnaudi samt Trichia hispida.
Till dessa kommer den i dessa trakter genom
människan spridda Discus rotundatus, som
ej är strikt kulturbunden utan gärna etablerar
sig i naturliga biotoper.

Ytterligare några anthropokort (genom
människan) spridda arter kan förväntas i
Västmanlands län, som i detta hänseende
inte är särskilt ingående undersökt.



4. Limniska mollusker - snäckor och musslor

Dessa faller egentligen utanför den förelig
gande rapporten, som primärt omfattar
landmolluskfaunan, där ett synnerligen om
fattande faktaunderlag är förhanden. Materi
alet från sjöar och vattendrag - delvis sam
manbragt i samband med markfaunainvente
ringen - är vida sparsammare och därtill ej
samlat på ett systematiskt sätt. Dock har en
artlista sammanställts över de limniska arter
vars förekomst i länet kunnat dokumenteras
(tabell 3), vilken åtminstone kan vara till en
viss ledning i det fortsatta naturskydds
arbetet. Viktiga kompletterade data har er
hållits från Naturhistoriska Riksmuseet,
Stockholm, och från P.- E. Lingdells databas
LIMNODATA (Lingdell & Engblom 1996).

I tabell 4, över de hotade arterna, redovisas
även de limniska arterna.

Uppgifter om de limniska snäckornas ut
bredning och levnadssätt lämnas i en hand
bok av Hubendick (1949). Deras ekologi är
mycket ingående behandlad i J. 0klands
stora arbete "Lakes and Snails" (1990), vis
serligen helt baserat på norskt material, men
i allt väsentligt giltigt även för svenska för
hållanden.

I översikten av landsmolluskfaunan i Da
larnas län etc. (Walden 2001b) lämnas gans
ka omfattande information om de limniska
arternas ekologiska krav, som i hög grad
även svarar mot förhållandena i Västman
lands län.

5. På riks- respektive länsnivå hotade arter, samt indika
torarter

Enligt den tidigare rödlistan (Ehnström et al.
1993) var 5 terrestra arter, 8 limniska snäck
or och 3 musslor funna i länet, hotade även
på riksnivå. - Enligt rödlistan 2000 med dess
strängare kriterier, minskade antalet på riks
nivå hotade arter i länet till 3 terrestra arter, 4
limniska snäckarter; antalet musselarter är
oförändrat 3.

Ett antal ytterligare arter är emellertid ut
präglat sällsynta och hotade i länet, nämligen
7 terrestra och 2 limniska snäckarter. - I ta
bell 5 lämnas en sammanställning över de på
läns- och riksnivå hotade eller hänsynskrä
vande arterna.

Det finns härutöver ett antal arter, som ej
behöver vara verkligt sällsynta, men är knut
na till rikare,. eller ur andra synpunkter in-
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tressanta biotoper, som ofta kan vara
skyddsvärda - kanske t.o.m. erbjuda förut
sättningar för rödlistade arter. De betecknas
här som indikatorarter och deras förekomst
bör beaktas även på andra lokaler än de som
här tagits upp som skyddsvärda. I vissa fall
kan deras indikatorvärde vara olika i Berg
slagen respektive i Mälarbygden. Arterna bör
också uppmärksammas i samband med
nyckelbiotopinventeringar, vidare kan de ge
ledning vid bedömning av skyddsvärdet för
lokaler som kan komma att beröras av planer
på t. ex. avverkning, bebyggelse eller täkt
verksamhet. De arter som är lämpliga som
indikatorarter i Västmanlands län redovisas i

ItabellS.
I
I
,



Tabell 3. Limniska molluskarter funna i Västmanlands län

Arterna har ej ordnats alfabetiskt, utan i vetenskaplig fOljd (enligt Nordiska Ministerrådets kodlista M3). Hotade och
hänsynskrävande arter tryckta i fetstil.

Art Oatinskt namn)

1. Gälandande snäckor (Prosobranchia)
Bithynia tentaculata (L.)
Marstoniopsis scholzi (SCHMIDT)
Theodoxus fluviatilis (L.)
Valvata cristata MULLER
Valvata macrostoma MÖRCH
Valvata piscinalis (MULLER)
Viviparus viviparus (L.)

2. Lungsnäckor (Pulmonata)
Acroloxus lacustris (L.)
Myxas glutinosa (MULLER)
Lymnaea stagnalis (L.)
Stagnicola palustris (MULLER) I)

Galba truncatula (MULLER)
(Radix auricularia L.) 2)

Radix peregra (MULLER)
Radix ovata (DRAP.)
Ancylus fluviatilis MULLER
Planorbis planorbis (L.)
Planorbis carinatus MULLER
Anisus vortex (L.)
Anisus spirorbis (L.)
Anisus leucostomus (MILLET)
Bathyomphalus contortus (L.)
Gyraulus albus (MULLER)
Gyraulus acronicus (FER)
Gyraulus crista (L.)
Gyraulus riparius (WSTLD)
Hippeutis complanatus (L.)
Planorbarius comeus (L.)
Physa fontinalis (L.)
Aplexa hypnorum (L.)

3. Stormusslor
Margaritifera margaritifera (L.)
Unio pictorum (L.)
Unio tumidus PHILIPSSON
Unio erassus PHILIPSSON
Anodonta cygnaea (L.)
Anodonta anatina (L.)
Pseudanodonta complanata (ROSSM.)
Dreissena polymorpha (PALLAS)

4. Småmusslor (Sphaeriidae) 3)
Sphaerium comeum (L.)
Musculium lacustre (MULLER)
Pisidium milium HELD
Pisidium subtruncatum MALM
Pisidium pulchellum JENYNS
Pisidium obtusale (LAMARCK)
Pisidium casertanum (POLl)
Pisidium personatum MALM
(Pisidium moitesserianum PALADIHLE)

Art (svenskt namn)

flatvindlad sjösnäcka
dvärgsjösnäcka
båtsnäcka
flat kamgälsnäcka
sumpkamgälsnäcka
stor kamgälsnäcka

dammskålsnäcka
mantelsnäcka
stor dammsnäcka
sumpdarnmsnäcka l)

liten sumpsnäcka
(örondammsnäcka) 2)

slamsnäcka
ovaldarnmsnäcka
flodskålsnäcka
mindre posthomsnäcka
kölskivsnäcka
skarpkölad skivsnäcka
rundläppad skivsnäcka
vitläppad skivsnäcka
urfjädersnäcka
ljus skivsnäcka
nordlig skivsnäcka
ribbad skivsnäcka
strandskivsnäcka
linsskivsnäcka
stor posthomsnäcka
vanlig blåssnäcka
stor blåssnäcka

flodpärlmussla
äkta målarmussla
spetsig målarmussla
tjockskalig målarmussla
stor dammussla
vanlig dammussla
flat dammussla
vandrarmussla

klotmussla
huvmussla

Pisidium koll. ärtmusslor (olika svenska namnlistor har föreslagits,
men då enskilda arter nästan aldrig uppmärksammas i naturvårds
sammanhang, har det ansetts obehövligt att här ge en namnlista)

Förekomst i länet ej helt klarlagd

I) Kollektivart, eventuellt förekommer ytterligare arter i länet.
2) Enligt Hartman (1864), men beläggrnaterial ej återfunnet.
3) Pisidium-rnaterialet endast delvis bearbetet, men ytterligare några arter förekommer sannolikt i länet.
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Tabell 4. Regional hotlista för mollusker i Västmanlands län

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori
Västmanlands Rikslistan Rikslistan
län 1993 2000

Landsnäckor
Acanthinula aculeata (MULLER) taggsnäcka 4
Aegopinella pura (ALDER) mindre skogsglans- 4

snäcka
Ba1ea perversa (L.) klippspolsnäcka 3
Ena obscura (MULLER) barksnäcka (1, utdöd?)
Oxychilus alliarius (MULLER) löksnäcka 4
Perforatella bidentata (GMELIN) tandsnäcka 3 3 NT
Succinea oblonga (DRAP.) gråskalig bärnstens- 3 3 NT

snäcka
Truncatellina cylindrica (FER) hedcylindersnäcka 3 4
Vertigo angustior JEFFREYS smalgrynsnäcka 4 4
Vertigo geyeri LINDHOLM kalkkärrsgrynsnäcka (1, utdöd?) 3 NT
Vitrea contracta (WSTLD) mindre kristallsnäcka 4
Vitrea crystallina (MULLER) större kristallsnäcka 4

Sötvattensnäckor
Anisus spirorbis (L.) läppskivsnäcka 3 4 DD
Aplexa hypnorum (L.) stor blåssnäcka 3 3 NT
Gyraulus crista (L.) ribbad skivsnäcka 4 4
Gyraulus riparius (WSTLD) strandskivsnäcka 3 3
Hippeutis complanatus (L.) linsskivsnäcka 4
Marstoniopsis scholtzi (SCHMIDT) dvärglocksnäcka 4 4
Myxas glutinosa (MULLER) mante1snäcka 3 3 NT
Planorbis carinatus MULLER kölskivsnäcka 3
Valvata macrostoma MÖRCH sumpkamgälsnäcka 2 3 NT
Valvata piscinalis (MULLER) stor kamgälsnäcka 4 4

Sötvattensmusslor
Margaritifera margaritifera (L.) flodpärlmussla 2 2 VU
Pseudoanodonta complanata flat dammussla 4 4 NT
(ROSSM.)
Unio crassus PHILIPSSON tjockskalig målar- 2 2 EN

mussla

Kommentarer till den regionala hotlistan för mollusker i Västmanlands län
Uppdelningen i hotkategorier har skett efter samma principer som f61j4es i listan Rödlistade evertebrater 1993, i
enlighet med den kategorisering Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) tillämpade vid denna tidpunkt, dock
något modifierade med hänsyn till förhållandena i Skandinavien. Den hya listan över rödlistade arter 2000 bygger
till stor del på andra kriterier än den tidigare listan, vilka i princip är k~antitativtdefinierade, och ska kunna tolkas
likvärdigt i olika länder. De båda kategoriseringarna griper i stor utstr~ckning över varandra och kan därför inte utan

I

vidare parallelliseras. Men samtidigt är det önskvärt att i möjlig mån bibehålla en kontinuitet med tidigare kategori-
seringar. Enligt IUCN:s nya direktiv (från 1994) ska förkortningar av Rategoriernas engelska beteckningar användas.

I

Här har endast de kategorier som är aktuella i samband med svenska fqrhållanden medtagits.

Uppmärksamhet måste fåstas på att när IUCN utarbetade den nya kategoriseringen utgick man från förhållandena
beträffande grupper för vilka det finns omfattande och kontinuerliga observationer samt kvantifierbara data. Detta
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gäller för kärlväxter och för flertalet ryggradsdjur. I jämförelse därmed är observationerna av ryggradslösa djur av
mycket begränsad omfattning, och kvantifierbara data näst intill obefmtliga. Man är därför hänvisad till erfarna spe
cialisters bedömning, vilket oundvikligen rymmer ett visst subjektivt moment. På länsnivå är de nya kriterierna
omöjliga att tillämpa. Här görs bedömningen enligt den tidigare hotlistan, med hotklasserna 1-4.

Hotkategorierna definieras på följande sätt, enligt hotlistan från 1993:

1. Unik förekomst, elimineras den är arten försvunnen från länet.
2. Sårbar. Art vars överlevnad inte är säkerställd på längre sikt. .
3. Sällsynt. Arter som inte är akut hotade eller sårbara, men ändå är i riskzonen på grund av liten total population,

mycket begränsad eller gles utbredning, samt lever i hotade biotoper.
4. Hänsynskrävande. Arter som ej tillhör någon av de förgående kategorierna men som kräver viss artvis utformad

hänsyn. Hit hör arter med fortfarande relativt vid utbredning, men vars biotoper är hotade och en tillbakagång
kunnat konstateras.

Rödlistan 2000 definierar hotkategorierna på följande sätt:

RE Regionally extinct

CR Critically endangered

EN Endangered

VU Vulnerable

NT Near threatened

DD Data deficient

Försvunnen. En art tillhör kategorin när det är ställt utom rimligt tvivel att den dött
ut inom eller försvunnit från regionen.

Akut hotad. En art tillhör kategorin när det är mycket stor risk att den kan dö ut
inom en nära framtid.

Starkt hotad. En art tillhör denna kategori om den inte kan sägas vara akut hotad,
men ända löper risk att dö ut inom en nära framtid.

Sårbar. En art tillhör denna kategori om den inte kan betecknas som akut eller starkt
hotad, men ändå löper risk att dö ut i ett medellångt tidsperspektiv.

Missgynnad. En art faller inom denna kategori om den är nära att uppfylla kriterier
na för sårbar. Främst gäller det arter vars biotoper är hotade, samt att det fmus teck
en på populationsminskingar.

Kunskapsbrist. Till denna kategori förs arter om vars utbredning och/eller popula
tionsstatus man inte har tillräcklig och aktuell kunskap för att bedöma utdöenderis
ken, men det finns skäl för misstanke att de kan vara hotade eller t.o.m. försvunna.

TabellS. Indikatorarler i Västmanlands län

Vetenskapligt namn

Carychium minimum MULLER
Carychium tridentatum (RISSO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Columella ..edentula (DRAP.) (i Mälarbygden)
Euomphalia strigella (DRAP.) (i Bergslagen)
Macrogasta plicatula (DRAP.) (i Mälarbygden)
Vallonia excentrica STERKl (i Bergslagen)
Vertigo lilljeborgi (WESTERLUND)
Vertigo pygmaea (DRAP.)
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Svenskt namn

ängsdvärgsnäcka
skogsdvärgsnäcka
slätspolsnäcka
slät skruvsnäcka
sidensnäcka
mångtandad spolsnäcka
hedgrässnäcka
sumpgrynsnäcka
ängsgrynsnäcka



------------------------~------------------ -------

6. Skyddsvärda mollusklokaler i Västmanlands län

I. Redovisning av skyddsvärda molluskIokaler från markfaunainventeringen i
Västmanlands län

Vid urvalet av lokaler som bedömts
skyddsvärda m.h.t. molluskfaunan har föl
jande omständigheter särskilt beaktats:
a) Förekomst av på riksnivå hotade eller

hänsynskrävande arter
b) Förekomst av ytterligare, på länsnivå

hotade eller hänsynskrävande arter, samt
hotstatus inom länet för på riksnivå hota
de arter.

c) Artrikedom (artdiversitet) och i viss mån
individrikedom. Hänsyn måste då tas till
vilken naturtyp det gäller. I skogliga bi
otoper kan ofta mycket höga artantal nås,
medan i rikkärr och torrängar artrikedo
men generellt är betydligt lägre. Före
komst av rödlistade arter väger här rela
tivt sett tyngre.

d) Graden av ursprunglighet och kontinuitet
i naturliga skogsbiotoper. - Omvänt läggs
vid kulturpräglade biotoper, såsom löv
ängar och hagar, vikt vid i vilken ut
sträckning av gammal hävd betingade
särdrag bevarats. - I båda fallen spelar in
slag av indikatorarterna en viktig roll.

e) Andra naturvärden, såsom botaniska och
geologiska, kan i viss mån vägas in vid
urvalet. Signal- eller nyckelbiotoper kan
ge indikationer på förekomst av intres
santa molluskarter, som inte påvisats vid
en engångsinventering av molluskfau
nan.

f) I några fall har lokaler som tillmätts högt
skyddsvärde i Naturvårdsplanen för länet
medtagits, _även om molluskfaunan i sig
inte är speciellt rik eller skyddsvärd, men
det bedömts som viktigt att molluskfau
nan dokumenterats på sådana lokaler.
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Urvalet av lokaler har skett på ett stramt sätt.
Det har ansetts viktigare att få fram ett han
terligt antal objekt med väl underbyggda
naturskyddsvärden, än att täcka så mycket
som möjligt som exempelvis på det lokala
planet kan upplevas som värdefullt, kanske
omistligt. Totalt har 581 lokaler inventerats,
bortsett från 11 noterade ströfynd av mollus
ker. Lokalerna fördelning över länet har re
dovisats på kartan, fig 3. En så jämn fördel
ning som möjligt har eftersträvats, för att
kunna återspegla länets natur. Dock ligger
lokalerna avsevärt tätare i Ridöarkipelagen
som specialstuderades under flera år. Glesast
inventerad är Norbergs kommun.

I denna rapport redovisas 124 skyddsvär
da objekt, deras fördelning framgår av kar
tan, fig 4. Av dessa var - exklusive de i
Ridöarkipelagen - 60 objekt redan tidigare
uppmärksammade av Länsstyrelsen (Natur
vårdsplanen 1985) som skyddsvärda. I lokal
redovisningen lämnas, i marginalen till
vänster, hänvisningar till objektens nummer
beteckningar i Naturvårdsplanen. - De 20 i
listan upptagna objekten inom Ridöarkipela
gen kan antas vara kända av länsstyrelsen
genom de många specialrapporter som
framlagts, bl. a. av Kers (1978) och Walden
(1991), oftast efter inventeringar på länsty
relsens uppdrag. Objekten finns dock ej spe
cificer~de i Naturvårdsplanen.

I

Bortsett från det speciella kunskapsläget
I

rörande Ridöarkipelagen har sålunda 44 nya,
skydd~Värda objekt tillkommit genom utvär-

I

dering' av materialet från markfaunainvente-
ringen. De besitter även andra naturvärden
än som hänför sig till molluskfaunan, och
bör därför uppmärksammas av naturvårds-



Figur 4. Skyddsvärda molluskiokaler i Västmanlands län
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myndigheten också ur andra naturskyddsas
pekter.

Även om en viss hänsyn tagits till andra
naturskyddsfaktorer så har ingen slutlig ut
värdering av lokalernas naturskyddsvärde
gjorts, då detta bör ske i sammanvägning
med andra naturvärden. Däremot har det
höga naturskyddsvärdet betonats för 34 lo
kaler, varav flertalet men ej alla är tidigare
kända av naturvårdsmyndigheten.

Det har tidigare framhållits att ytterst få
molluskfynd förelåg från Fjärdhundraområ
det i Uppland, från tiden före markfaunain
venteringen. Det kan då också framhållas att
också andelen skyddsvärda objekt, som har
framkommit genom markfaunainventeringen
och ej tidigare var kända av Länsstyrelsen, är
särskilt hög i Fjärdhundraområdet.

Vid en generell sammanvägning med and
ra naturvärden bör för molluskiokaler sär
skilt uppmärksammas:
a) Antalet skyddsvärda arter på en lokal.

Dessa har tryckts med fetstil i artlistorna.
Beakta att även skyddsvärda vattenmol
lusker kan påträffas.

b) Särskild vikt måste tillmätas de i den nya
nationella rödlistan 2000 (Artdatabanken
2000) uppförda arterna. Helst borde alla
sådana lokaler skyddas generellt, särskilt
de som tillmäts ett högt naturskyddsvär
de.

c) Hög artdiversitet. För Västmanlands län
kan detta sägas gälla alla lokaler med 20
eller flera arter landrnollusker. Totalt är
drygt 50 sådana lokaler kända från länet,
men ej alla av dessa har medtagits i den
na rapport. På vissa av dessa har mol
luskfaunan genomgående en trivial ka
raktär. Det högsta antalet arter som note
rats på någon lokal i Västmanland län är
30 - från Norra Hammaren i Götlunda
socken, Närke. På det närliggande natur
reservatet Södra Hammaren har 35 arter
registrerats, men detta är baserat på
provtagningar på 9 skilda punkter inom
reservatet. Det högsta artantalet på någon
av dessa är 17.

När materialet skall utnyttjas i natur
vårdsplaneringen måste beaktas att huvud
delen av inventeringen genomfördes så långt
tillbaka som 1951-1956 och förändringar kan
sedan dess ha ägt rum både i biotop och
molluskfauna. Om åtgärder planeras, som
avser skydd av molluskfaunan, bör som
första åtgärd en inspektion göras i vad mån
biotopen förändrats märkbart. Om så är fallet
bör en ny provtagning av molluskfaunan
göras för att få visshet om de arter, som mo
tiverar åtgärderna, kvarlever. En adekvat
provtagning kräver förtrogenhet med de mik
robiotoper där molluskerna är lokaliserade,
och bör därför utföras aven specialist.

II. Ej undersökta lokaler som kan hysa en skyddsvärd molluskfauna

Vid den tidpunkt när inventeringen av nuva
rande Västmanlands län påbörjades (1951)
hade naturskyddsaspekter ingen speciell be
tydelse för projektet, som helt inriktades på
att ta fram grundläggande kunskap om fau
nan av mollUSker och vissa andra djurgrup
per. Att materialet var värdefullt ur natur
vårdssynpunkt stod dock klart i slutet av
1950-talet, när man började förbereda upp
byggnaden av den nuvarande naturvårdsor-
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ganisationen. Snart inleddes ett nära samar
bete i naturvårdssammanhang mellan Göte
borgs Naturhistoriska Museum och i första
hand de västsvenska länsstyrelserna, och
man började från dessa ekonomiskt under
stödja markfaunainventeringen. De första till
Länsstyrelsen i Västmanlands län knutna
molluskinventeringarna gjordes dock åtskil
liga år senare, genom Gärdenfors undersök
ning av Årsbäcken (1981) och den brett



upplagda inventeringen av Ridöarkipelagens
molluskfauna (Walden 1991). Senare har
specialundersökningar av Södra Hammarens
naturreservat, Fämebofjärdens nationalpark
samt Kungsängen och Köpingsön i Köping
utförts av Anita Andersson (1998).

Genom sammanställning av förefintlig
kunskap samt den omfattande inventerings
verksamhet som länsstyrelserna bedrivit se
dan mitten av 1960-talet har en stor fond av
kunskap om skyddsvärd natur byggts upp.

Många objekt har blivit kända, som av allt
att döma erbjuder förutsättningar för en vär
defull molluskfauna, omfattande även röd
listade arter. En genomgång har därför gjorts
av Naturvårdsplanen för Västmanlands län
(1985). Objekt med särskilt goda förutsätt
ningar har sållats fram och redovisats i en
särskild lista på sid 64-65. I den mån Läns
styrelsen önskar satsa på fortsatt invente
ringsverksamhet bör objekt enligt denna lista
prioriteras.

7. Vetenskapliga undersökningar avseende landmollusker i
Västmanlands län

Med anknytning till markfaunainventering
en, som primärt är ett vetenskapligt grund
forskningsprojekt, har bedrivits eller pågår
med antal forskningsprojekt avseende land
mollusker i länet.

S. Nilsson, J. Bengtsson och S. ÅS bedrev
1981-1986 och H. W. Walden 1982-1990 i
viss mån parallella studier över sambanden
mellan snäckfaunans diversitet, anknytning
till olika biotoper, öarnas storlek, ålder och
relativa isolering, med Ridöarkipelagen som
studieområde. Resultaten har framlagts i
flera publikationer (Bengtsson et al. 1995,
Nilsson et al. 1988, Walden 1991,1992b,c).

Beskrivningen av läge, biotoper etc. för
samtliga undersökta lokaler i Ridöarkipela
gen återfinns i Waldens rapport (1991). 49
lokaler ligger i Västmanland, övriga 45 lo
kaler i Södermanland. Fullständiga listor
över de på lokalerna funna molluskerna finns
i databaserna vid Göteborgs Naturhistoriska
Museum och Länsstyrelsen.

Projektet "Studier över skogsbruksåt
gärdernas inverkan på snäckfaunans diversi
tet" (Walden 1998) berörde 9 referenslokaler
i Västmaniands län, belägna i Närke, Göt
lunda s:n. De hade inventerats en första gång
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1951 och återinventerades 1993. I tabell 6
lämnas en förteckning över dessa lokaler.
Fullständiga lokal- och molluskdata finns i
databaserna vid museet och Länsstyrelsen. 
I samma projekt ingick en långvarig studie
över molluskfaunans förändring över mer än
40 år på lokalen Lisjö i Sura s:n (beskriven i
lokalförteckningen, sid. 53). Den första in
venteringen gjordes 1953, då området hade
karaktär av gammal naturskog. 1989 återin
venterades lokalen, efter att ha slutavverkats.
Snäckfaunan befanns då ha kraftigt reduce
rats. 1993 och 1996 gjordes nya återinvente
ringar, i samband med att den nya skogen
växer upp. Det är önskvärt att utvecklingen
kan följas genom fortsatta återinventeringar,
med längre tidsintervall.

Projektet "Betydelsen av spridningsför
måga, habitatkrav och markhistorik för
landsnäckor på öar i Hjälmaren" (J. Bengts
son, opublicerat) omfattar 9 öar iHjälmaren,
inventerade 1991. På en ö har två lokaler
undersökts. Tabell 7 utgör en förteckning
över dessa lokaler. Fullständiga lokal- och
molluskdata finns i Länsstyrelsens databas.
Även dessa lokaler är belägna i Götlunda
socken i Närke.

I
I,

I

I
i,



Tabell 6. Förteckning över referenslokaler i Västmanlands län, som omfattats av projektet
"Studier över skogsbruksåtgärdernas inverkan på snäckfaunans diversitet"

Lokalnr
1951 1993 Läge Koordinater

51229 50066 400 m NNV om Haketorp 149710 658365
51969 50061 500 m NY om Långboda 148950 658375
51966 50051 600 m SV om Torpstång 149110 658640
51965 50052 800 m VSV om Åtorp 149325 658700
51964 50064 Strax N om Gåisjöhult 149585 658630
51923 50069 500 m N om Mariedal 149550 657920
51928 50064 Vid Tjurlången 650 m SSV om N änden 149790 658345
51962 50068 400 m SSV om Högsjö 149515 658290
51967 50048 800 m N om Sättergärdet 149030 658615

Tabell 7. Förteckning över lokaler som omfattas av projektet "Betydelsen av spridningsförmå
ga, habitatkrav och markhistorikför landsnäckor på öar iHjälmaren" (Jan Bengtsson, opub
licerat)

Datum Läge Koordinater

08.1991 Forens NO del 14954 65698
08.1991 Forens SO del 14954 65696
08.1991 Skäret Tvillingberget 149885 656900
08.1991 Skäret 100 m V om Henarna 149565 656955
08.1991 Forberget 149545 656945
08.1991 Yttre Franken 14992 65693
08.1991 Skäret 250 m NO om V. Bälgö 149585 657225
08.1991 Skäret 250 m VSV om V. Bälgö 14954 65721
08.1991 N. Bälgö 14959 65731
08.1991 Valen, Tärnhällen 14964 65704

Anm. Dessa lokaler har ännu ej åsatts lokalnummer i Göteborgs Naturhistoriska Museums databas.
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Tack till medverkande och sponsorer

Den utvärdering av länets molluskfauna, som här framlagts, bygger på ett mångårigt forsknings
arbete, där ett stort antal personer medverkat.

I undersökningarna i fält har A. Andersson, J. Bengtsson och RM. Pokryszko lämnat viktiga bi
drag. - Det mycket tidsödande och precisionskrävande arbetet att sortera ut snäckorna ur för
naproverna utfördes under min tid i Stockholm som "extraknäck" av främst studiekamrater vid
Stockholms HögskolalUniversitet, efter min anställning vid Göteborgs Naturhisto~skaMuseum
av personal vid museet - ingen nämnd men alla i tacksam hågkommeise. - Vid de specialunder
sökningar som genomförts under senare år har framför allt L.-G. Olsen, Karlskrona, svarat för
utsorteringen av snäckorna.

Bakom de olika projekt, som resulterat i underlaget för denna utredning, står som finansiärer oli
ka myndigheter och forskningsstödjande organ, av vilka skall nämnas Kungl. Vetenskapsakade
mien, dåvarande Stockholms Högskola genom c.A. Liljevalchs stipendiefond (som bekostade
den huvudpart av fältundersökningen som genomfördes under 1950-talet), Statens naturveten
skapliga forskningsråd, Statens Naturvårdsverk samt Länsstyrelsen i Västmanlands län. Det in
stitutionella stödet lämnades av Göteborgs Naturhistoriska Museum, tidigare av Naturhistoriska
Riksmuseet, Stockholm. Viktiga kontaktpersoner, främst i samband med bearbetning och utvär
dering av materialet, har varit E. Marklund vid Länsstyrelsen, G. Stenbeck vid Naturvårdsverket
samt Å. Andersson, Naturhistoriska riksmuseet. Firma Naturcentrum, Stenungsund, genom S.
Hultengren, har medverkat i det datatekniska arbetet.

Personer i ledande ställning, vars stöd genom åren varit aven avgörande betydelse för markfau
nainventeringens genomförande är den förre museichefen i Göteborg, professor RHubendick,
och professor em. P. Brinck, Lund. - Min åtanke går även till Västmanlandsflorans författare, U.
Malmgren, liksom till de nu bortgångna naturvårdsentusiasterna A. Hamrin, Kungsör, och B.
Wallden, Västerås.

Henrik W. Walden
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I. Lokalförteckning

I länet hotade eller sällsynta arter (se tabell 4) är tryckta i fet stil. Arternas svenska namn anges i tabellerna 2
(terrestra arter) och 3 (limniska arter).

ARBOGA KOMMUN

NVP 84:15 Lokal: 00166 Datum: 20.9.1953:05 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 14981 - 65868
Västmanland, Arboga kommun, Arboga s:n, Storängstorp, 250 m O om p.57.

Biotop l: Skog av gran, björk, ek, hassel i N- och V-sluttningar. Block, kalkinslag. Gräs, örter, mossa, bärris.
Sållprov. pH 6,25.

Clausiiia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Columella aspera WALDEN
Columella edentula (DRAP.)

Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Helicigona lapicida (L.)
Limax tenellus MULLER
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)

Punctum pygmaeum (DRAP.)
Vertigo alpestris ALDER
Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

NVP 84:15 Lokal: 00251 Datum: 27.7.1955:05 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 14975 - 65869
Västmanland, Arboga kommun, Arboga s:n, 700 m NNO om Gåisjöns N ände.

Biotop l: Skog av björk, gran, hassel, lönn, ek i mossig, blockig kalkbergsluttning mot N. Blåsippor, ormbär,
gräs, blåbär mm. Sållprov. pH7,!.

Acanthinula aculeata (MULLER)
Aegopinella pura (ALDER)
Bradybaena fruticum (MULLER)
Carychium tridentatum (RlSSO)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)

Columella aspera WALDEN
Columella edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euconu1us fulvus (MULLER)
Euomphalia strigella (DRAP.)
Helicigona 1apicida (L.)
Macrogastra p1icatu1a (DRAP.)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)

Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrea contracta (WSTLD)

Anm: Mollusklokai av högt naturskyddsvärde

NVP 84:19 Lokal: 00155 Datum: 16.9.1953:06 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15036 - 65861
Västmanland, Arboga kommun, Arboga s:n, strax VSV om Koberg.

Biotop l: S-exponerade kalkstenshällar med Sedum album och acre.

Coch1icopa lubricella (PORRO)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Pupilla muscorum (L.)

Biotop 2: Äng nedanför kalkhällarna.

Cepaea hortensis (MULLER)
Deroceras agreste (L.)

Truncatellina cylindrica (FER.)
Vallonia excentrica STERKI
Vallonia pulchella (MULLER)

Deroceras reticu1atum (MULLER)
Helix pomatia L.

Vertigo pygmaea (DRAP.)
Vitrina pellucida (MULLER)

Succinea putris (L.)
Trichia hispida (L.)

Anm: Mollusklokai av högt naturskyddsvärde

NVP 84:39 Lokal: 51927 Datum: 28.8.1951:01 Leg.: H.W.WJ1den. Koordinater: 14979 - 65839
Närke, Arboga kommun, Götlunda s:n, vid Sirsjön SV strand. Sållprov.
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Biotop 1: Blandskog med gran, björk mm. Blåbär. Även sank strand med sälg, skärgräs, Carex. Krosstensmorän
av granit, diorit, ngt kalksten.

Arion subfuscus (DRAP.)
Bathyomphalus contortus (L.)
Columella aspera WALDEN
Euconulus alderi (GRAY)
Euconulus fulvus (MULLER)
Myxas glutinosa (MULLER)

Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Oxyloma elegans (RlSSO)
Physa fontinalis (L.)
Planorbis planorbis (L.)
Punctum pygmaeum (DRAP.)

Radix ovata (DRAPARNAUD)
Vertigo antivertigo (DRAP.)
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)
Zonitoides nitidus (MULLER)

NVP 84:67 Lokal: -- Datum: 08:1991. Leg.: Jan Bengtsson. Koordinater: 14992 - 65693
Närke, Arboga kommun, Götlunda socken, Yttre Franken

Biotop 1: Glest bestånd åv lind på blockströdd mark. Gles markvegetation, mest jordreva, riklig förna. 
Gammal mark före sjösänkningen 1886.

Arianta arbustorum (L.)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)

Euconulus fulvus (MULLER)
Euomphalia strigella (DRAP.)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Oxyloma elegans (RlSSO)

Punctum pygmaeum (DRAP.)
Succinea putris (L.)
Vallonia costata (MULLER)
Vertigo pusilla MULLER
Vitrina pellucida (MULLER)

Biotop 2: Skog av björk, asp, al på föga stenig mark. Mest lundgröe, ungt lövsly. - Nyvunnen mark, efter
sjösänkningen 1886.

Arianta arbustorum (L.)
Clausiiia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Cochlodina larninata (MONTAGU)

Euomphalia strigella (DRAP.)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)

Vallonia costata (MULLER)
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

NVP 84:10 Lokal: 00160 Datum: 17.9.1953:02 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 14981 - 65909
Västmanland, Arboga kommun, Medåker s:n, l km SO om Hagby.

Biotop 1: Berg- och rasbrant mot O, med asp, sälg, lönn, tall. Örtrikt, gräs, ormbunkar, ställvis bärris. Sållprov.
pH 7,1.

Balea perversa (L.)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Columella aspera WALDEN
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)

Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygrnaeum (DRAP.)
Vallonia costata (MULLER)
Vertigo alpestris ALDER

Vertigo pusilla MULLER
Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

NVP 84:21 Lokal: 00157 Datum: 18.9.1953:05 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15091 - 65862
Västmanland, Arboga kommun, Säterbo s:n, 700 m SO om Magnäs.

Biotop 1: Öppet övergångsrikkärr med starr, kärrörter, Juncus effusus. Spridda tuvor med al, tall, björk, lingon.
Sållprov. pH 6,5.

Columella aspera WALDEN
Euconulus alderi (GRAY)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)

Stagnicola palustris (MULLER)
Vertigo lilljeborgi (WSTLD)
Vertigo pusilla MULLER

Vertigo ronnebyensis (WSTLD)

Biotop 2: I skog ornkring övergångsrikkärr.

Clausilia bidentata (STRÖM)
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NVP -- Lokal: 51926, 52542 Datum:23.8.1951:06 och 27.7'11955:02 Leg.: H.W.Walden.
Koordinater: 15015 - 65748. Närke, Arboga kommun, Götlunda s:n, l km O om Jämäs, Norra Hammaren.

Biotop 1: Skuggig lundvetetation på naken, blockströdd myllmark. Lönn, lind, ek, alm, björk, hassel, try m m.
I

Lövtäcke. Myskmadra, storrams, blåsippor, lungört m m. Sparsam förna. Sållprov. pH 5,75.

I ..

Aegopinella pura (ALDER) Cochlicopa lubricella (PORRO) Nesovitrea hammonis (STROM)
Arianta arbustorum (L.) Cochlodina laminata (MONTAGU) Punctum pygmaeum (DRAP.)
Arion subfuscus (DRAP.) Columella edentula (DRAP.) Vertigo alpestris ALDER
Bradybaena fruticum (MULLER) Discus ruderatus (FER.) Vertigo pusilla MULLER
Carychium tridentatum (RISSO) Euconulus fulvus (MULLER) Vertigo substriata (JEFFREYS)
Cepaea hortensis (MULLER) Euomphalia strigella (DRAP.) Vitrea contracta (WSTLD)
Clausilia bidentata (STRÖM) Limax tenellus MULLER Vitrina pellucida (MULLER)
Cochlicopa lubrica (MULLER) Macrogastra plicatula (DRAP.)

Biotop 2: Sumpig strand med vass, viden

Carychium minimum MULLER
Euconulus alderi (GRAY)
Radix ovata (DRAPARNAUD)

Sueeinea putris (L.)
Vallonia pulchella (MULLER)
Vertigo lilljeborgi (WSTLD)

Zonitoides nitidus (MULLER)

Anm.: MolluskIokai av mycket högt naturskyddsvärde

NVP 84:63 Lokaler: -- Datum: 12-13.9.1998 Leg.: Anita Andersson. Medelkoordinater: 15015 - 65743.
Närke, Arboga kommun, Götlunda s:n, Södra Hammarens naturreservat, 1,4 km osa om Jämäs.

Biotop 1: I norra delen. - Svackig, delvis storblockig lundvegetation med asp, lönn, ek, alm, lind, hassel. Rik
flora med blåsippor, myskmadra, tandrot, gräs, nässlor. Sållprov. pH 6,25.

Aegopinella pura (ALDER)
Arion eireumseriptus JOHNSTON
Arion fasciatus (NILSSON)
Arion subfuseus (DRAP.)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Cochlicopa lubriea (MULLER)

Coehlicopa lubricella (PORRO)
Columella aspera WALDEN
Columella edentula (DRAP.)
Diseus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Limax cinereoniger WOLF
Limax marginatus MULLER

Limax tenellus MULLER
Macrogastra plicatula (DRAP.)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Punetum pygmaeum (DRAP.)
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellueida (MULLER)

Biotop 2: I norra delen. - Kärrig svacka med göl i lundvegetationen. Hägg, gräs, bladmossor.

Carychium minimum MULLER
Carychium tridentatum (RISSO)

Eueonulus alderi (GRAY)
Pisidium

Zonitoides nitidus (MULLER)

Biotop 3: I mellersta delen. - Lundvegetation i bloekrik terräng längs sänka i NV-SO-riktning. Ek, lind, lönn,
hassel, try, något gran. Rik flora med blåsippor, myskmadra, lungört, storrams, stinksyska, gräs, lokalt träjon,
stinknäva. Sållprov. pH 5,25-5,75.

Aegopinella pura (ALDER)
Arion circumscriptus JOHNSTON
Arion subfuscus (DRAP.)
Bradybaena frutieum (MULLER)
Caryehium tridentatum (RISSO)
Cepaea hortensis (MULLER)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)

Coehlicopa lubricella (PORRO)
Coehlodina laminata (MONTAGU)
Coehlodina laminata (MONTAGU)
Columella edentula (DRAP.)
Diseus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Limax cinereoniger WOLR
Limax tenellus MULLER
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Macrogastra plicatula (DRAP.)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellueida (MULLER)



Biotop 4: Längst i söder. - Alkärr med viden, ask, hägg. Kärrbräken, videört, vass, stjärnmossor, ställvis
Sphagnum. I fastmarkskanten björk, lönn, stenbär. Utåt vassbälte, Sållprov. pH 6,75.

Arion subfuscus (DRAP.)
Bathyomphalus contortus (L.)
Carychium minimum MULLER
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Columella edentula (DRAP.)
Deroceras laeve (MULLER)
Euconulus .alderi (GRAY)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)

Oxyloma pfeifferi (ROSSM.)
Pisidium milium HELD
Pisidium personatum MALM
Planorbis planorbis (L.)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Radix peregra (MULLER)
Stagnicola palustris (MULLER)
Succinea putris (L.)

Valvata cristata MULLER
Vertigo antivertigo (DRAP.)
Vertigo lilljeborgi (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Zonitoides nitidus (MULLER)

Anm. 1: MolluskIokai av högt naturskyddsvärde.

Anm. 2: Hartman (1864) anträffade dessutom Ena obscura (MULLER) och Vitrea crystallina (MULLER)
från "Hamrarne". Fyndpatsernas exakta läge är ej kända, men Ena obscura anträffades "uppkrupen på
aspstammar". Troligen är båda arterna nu utdöda på platsen.
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FAGERSTA KOMMUN

NVP -- Lokal: 00280 Datum: 19.5.1956:03 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15053 - 66498
Västmanland, Fagersta kommun, Västanfors s:n, l km osa om Slaggbergets gård.

Biotop l: Bäckravin i mjäla i skogen. Gran, björk, gråal. Mossor, lundörter, blåbär, i ravinbotten
ormbunkar.Chrysosplenium. Sållprov. pH 4,75.

Aegopinella pura (ALDER)
Caryehium tridentatum (RISSO)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Columella aspera WALDEN
Columella edentula (DRAP.)

Eueonulus fulvus (MULLER)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Vertigo pusilla MULLER

Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)
Zoogenetes harpa (SAY)

Biotop 2: På öppen mark utanför bäckravin med blandskog.

Bradybaena fruticum (MULLER)

NVP 82:7 Lokal: 00282 Datum: 19.5.1956:04 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15058 - 66514
Västmanland, Fagersta kommun, Västanfors s:n, Libergen, 800 m VSV om triangelp.185,7.

Biotop l: Rasbrant mot S med glest stående tall, asp, björk, gran, hassel. Sparsam gräs-örtvegetation. Riklig
lövföma. Sållprov. pH 7,1

Acanthinula aculeata (MULLER)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubrieella (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Columella aspera WALDEN

Diseus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Vallonia costata (MULLER)

Vertigo pusilla MULLER
Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrea contracta (WSTLD)
Vitrina pellucida (MULLER)

NVP 82:17 Lokal: 00291 Datum: 22.5.1956:04 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 14934 - 66473
Västmanland, Fagersta kommun, Västanfors s:n, Lindbo, S om V gården.

Biotop l: Skog av gran, gråal, björk, tall, asp i kalkterräng med igenvuxna kalkbrott. Gräs, örter, ngt blåbär.
Avrymningshögar. Sållprov.

Aegopinella pura (ALDER)
Arianta arbustorum (L.)
Arion silvaticus LOHMANDER
Bradybaena fruticum (MULLER)
Carychium tridentatum (RISSO)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlieopa lubricella (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)

Columella aspera WALDEN
Columella edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Macrogastra plicatula (DRAP.)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)

Pupilla muscorum (L.)
Vallonia eostata (MULLER)
Vertigo alpestris ALDER
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrea contracta (WSTLD)
Vitrina pellucida (MULLER)

Anm: MolluskIokai av högt naturskyddsvärde

NVP 82:16 Lokal: 00289 Datum: 22.5.1956:03 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 14949 - 66493
Västmanland, Fagersta kommun, Västanfors s:n, strax N om Högbyn.

Biotop l: Lundsluttning mot O med gråal, björk, hassel, asp, gran, lönn. Rik örtvegetation. Ställvis
odlingsrösen. Sållprov. pH 6,9.

31



Aegopinella pura (ALDER)
Arianta arbustorum (L.)
Arion silvaticus LOHMANDER
Bradybaena fruticum (MULLER)
Carychium tridentatum (RISSO)
Cepaea hortensis (MULLER)
Clausiiia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)

Cochlicopa lubricella (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Columella aspera WALDEN
Columella edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Macrogastra plicatula (DRAP.)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)

Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrea crystallina (MULLER)
Vitrina pellucida (MULLER)

Anm: Mollusklokai av högt naturskyddsvärde

NVP 82:11 Lokal: 00287 Datum: 22.5.1956:01 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 14964 - 66514
Västmanland, Fagersta kommun, Västanfors s:n, Jättesåsarna, l km V om p.214,4.

Biotop l: Stenig S-sluttning med tall, gran, björk, try. Igenvuxna kalkbrott. Neråt fuktig ravin med gråal, mossa.
Örtrikt. Sållprov. pH 5,25.

Aegopinella pura (ALDER)
Arianta arbustorum (L.)
Carychium tridentatum (RISSO)
Cepaea hortensis (MULLER)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)

Columella aspera WALDEN
Columella edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Macrogastra plicatula (DRAP.)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)

Vallonia costata (MULLER)
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrea contracta (WSTLD)
Zoogenetes harpa (SAY)

Anm: Mollusklokai av högt naturskyddsvärde

NVP 82:11 Lokal: 00288 Datum: 22.5.1956:02 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 14962 - 66508
Västmanland, Fagersta kommun, Västanfors s:n, N om Hedtjärn, 350 m V om vägskälet.

Biotop l: Torr kalkbergssluttning mot SO. Gran, asp, hägg, try, sparsam markvegetation.

Arianta arbustorum (L.)
Bradybaena fruticum (MULLER)
Cepaea hortensis (MULLER)
Clausiiia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubricella (PORRO)

Euconulus fulvus (MULLER)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Pupilla muscorum (L.)

Trichia hispida (L.)
Vallonia costata (MULLER)
Vallonia pulchella (MULLER)
Vertigo pygmaea (DRAP.)
Vitrina pellucida (MULLER)

NVP 82:32 Lokal: 00283 Datum: 20.5.1956:01 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15114 - 66498
Västmanland, Fagersta kommun, Västervåla s:n, 500 m SSV om Ängelsberg.

Biotop l: Gräsbackar mot ån med lönn, alm, björk, nyponsnår. Ställvis övervuxna slagghögar.

Arion circumscriptus JOHNSTON
Arion fasciatus (NILSSON)
Bradybaena fruticum (MULLER)
Cepaea hortensis (MULLER)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)

Cochlicopa lubricella (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Helicigona lapicida (L.)
Limax tenellus MULLER

Nesovitrea petronella (PFR)
Trichia hispida (L.)
Vallonia costata (MULLER)
Vallonia excentrica STERKI
Vertigo pusilla MULLER
Vitrina pellucida (MULLER)

Biotop 2: Vid åstranden. Gräs, lönn, alm, björk. Även i ån.

Bithynia tentaeulata (L.)
Carychium minimum MULLER

Lymnaea stagnalis (L.)
Succinea putris (L.)
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Viviparus viviparus (L.)
Zonitoides nitidus (MULLER)



HALLSTAHAMMARS KOMMUN

NVP 61:31 Lokal: 00148 Datum: 12.9.1953:04 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15234 - 65978
Västmanland, Hallstahammar kommun, Kolbäck s:n, 800 m VNV om Ekholmen.

Biotop 1: Lund på moränkulIe. Ek, alm, hassel, hägg. Gräs, örter, ormbunkar. Sållprov. pH 6,4.

Bradybaena fruticum (MULLER)
Cepaea hortensis (MULLER)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella(PORRO)
Columella edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)

Euconulus fulvus (MULLER)
Euomphalia strigella (DRAP.)
Limax tenellus MULLER
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)

Vallonia costata (MULLER)
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

NVP 61:33 Lokal: 03388 Datum: 8.10.1988:01 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15239 - 65955
Västmanland, Hallstahammar kommun, Kolbäck s:n, Billingen, 2,7 km osa om Dåvö.

Biotop 1: Lundvegetation i svackig, blockig terräng. Ek, lönn, lind, alm, björk, ask, hassel. Rik gräs
örtvegetation. I fuktiga partier kärrörter, nässlor. Sållprov. pH 7,1.

Acanthinula aculeata (MULLER)
Arion fasciatus (NILSSON)
Arion silvaticus LOHMANDER
Arion subfuscus (DRAP.)
Bradybaena frutieum (MULLER)
Caryehium minimum MULLER
Carychium tridentatum (RISSO)
Cepaea hortensis (MULLER)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)

Cochlieopa lubricella (PORRO)
Columella edentula (DRAP.)
Diseus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Euomphalia strigella (DRAP.)
Galba truncatula (MULLER)
Limax tenellus MULLER
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)

Succinea oblonga (DRAP.)
Succinea putris (L.)
Vallonia costata (MULLER)
Vallonia pulchella (MULLER)
Vertigo alpestris ALDER
Vertigo antivertigo (DRAP.)
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

Anm: MolluskIokai av mycket högt naturskyddsvärde.

NVP 61:33 Lokal: 03389 Datum: 8.10.1988:02 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15246 - 65955
Västmanland, Hallstahammar kommun, Kolbäck s:n, Billingen, 3,5 km O om Dåvö.

Biotop 1: Lundvegetation i svackig, blockig terräng. Ek, ask, alm, lönn, björk, hassel. Gles markvegetation av
gräs, lundörter. I svacka öppet alkärr med starrtuvor. Sållprov. pH 6,6.

Anisus leucostomus (MILLET)
Arion fasciatus (NILSSON)
Arion silvatieus LOHMANDER
Arion subfuscus (DRAP.)
Bradybaena fruticum (MULLER)
Carychium minimum MULLER
Cepaea hortensis (MULLER)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)

Columella edentula (DRAP.)
Diseus ruderatus (FER.)
Eueonulus fulvus (MULLER)
Euomphalia strigella (DRAP.)
Limax tenellus MULLER
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Oxyloma elegans (RISSO) I

Pisidium

Punctum pygmaeum (DRAP.)
Succinea oblonga (DRAP.)
Vallonia costata (MULLER)
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)
Zonitoides nitidus (MULLER)

Anm. MolluskIokaI av högt naturskyddsvärde
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HEBYKOMMUN

NVP - Lokal: 02493 Datum: 1.9.1955:06 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15519 - 66563
Uppland, Heby kommun, Enåker s:n, 900 m S om Sjövastkärret.

Biotop l: Barrskog med björk, sälg, asp omkring gammalt kalkbrott. Mossa, bärris, örnbräken, blåsippor.
Övervuxna kalkstenshögar. Sållprov. pH 8,1.

Arianta arbustorum (L.)
Cepaea hortensis (MULLER)
Cochlicopa repentina HUDEC
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Columella aspera WALDEN
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)

Macrogastra plicatula (DRAP.)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Vallonia costata (MULLER)
Vallonia pulchella (MULLER)
Vertigo alpestris ALDER

Vertigo pusilla MULLER
Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)
Zoogenetes harpa (SAY)

Biotop 2: Kärrstråk vid gammalt kalkbrott i skogen. Starr, Comarum, brunmossbotten. Spridda alar.

Carychium minimum MULLER
Euconulus alderi (GRAY)

Galba truncatula (MULLER)
Pisidium

Sphaerium corneurn (L.)
Stagnicola palustris (MULLER)

NVP - Lokal: 00358 Datum: 18.5.1955:02 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15583 - 66643
Uppland, Heby kommun, Enåker s:n, 250 m ONO om Nickelsbo.

Biotop l: Aspskog med gran, sälg, björk i bruten terräng med blocksluttningar. Gräs, bärris, örter. Sållprov. pH
6,6.

Arianta arbustorum (L.)
Arion subfuscus (DRAP.)
Cepaea hortensis (MULLER)
ClausiIia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Colurnella aspera WALDEN

Columella edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Helicigona lapicida (L.)
Limax tenellus MULLER
Macrogastra plicatula (DRAP.)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)

Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeurn (DRAP.)
Vallonia costata (MULLER)
Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)
Zoogenetes harpa (SAY)

NVP 17:1 Lokal: 02385 Datum: 18.5.1955:03 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15513 - 66647
Uppland, Heby kommun, Enåker s:n, Kölfors, 200 m N om landsvägsbron.

Biotop l: Skog av björk, gran, asp, sälg i bruten terräng. Mossigt, gräs, örter. På skränter mot ån buskar,
smultron. Sållprov. pH 7,75.

Cochlicopa lubrica (MULLER)
Columella aspera WALDEN
Columella edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)

Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Vallonia costata (MULLER)
Vertigo pusilla MULLER

Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

Biotop 2: Vid åstranden kärrigt med al, björk, starr, fräken, driftränder.

Deroceras laeve (MULLER)
Euconulus alderi (GRAY)

Oxyloma elegans (RISSO)
Succinea putris (L.)
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NVP 17:1 Lokal: 03495 Datum: 29.6.1996:01 Leg.: Anita Andersson. Koordinater: 155235 - 666585
Uppland, Heby kommun, Enåker s:n, 1300 m NO om Kölfors.

Biotop l: Naturvårdshygge med asp, gran, sälg i grupper i blockig SV-luta. Rik vegetation med hässlebrodd,
vitsippa, Paris. pH 7,0.

Clausiiia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Columella aspera WALDEN

Columella edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Macrogastra plicatula (DRAP.)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)

Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)

NVP -- Lokal: 00361 Datum: 18.5.1955:04 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15530 - 66640
Uppland, Heby kommun, Enåker s:n, 600 m NNV om S. Ekedal.

Biotop l: Aspdunge med gran, björk på blockkulle. Gräs, örter, lingon, Polypodium. Mossrikt. Sållprov. pH 7,1.

Arianta arbustorum (L.)
Arion fasciatus (NILSSON)
Bradybaena fruticum (MULLER)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Columella edentula (DRAP.)

Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Euomphalia strigella (DRAP.)
Limax cinereoniger WOLF
Macrogastra plicatula (DRAP.)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)

Vallonia costata (MULLER)
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)
Zoogenetes harpa (SAY)

NVP 17:33 Lokal: 00364 Datum: 21.5.1955:02 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15830 - 66696
Uppland, Heby kommun, Harbo s:n, 150 m SO om Harbonäs.

Biotop l: Lund av asp, ek, gran, björk, try,hassel. Örter, mossa, ngt gräs. Ställvis små igenvuxna kalkbrott.
Sållprov. pH 8,0.

Arianta arbustorum (L.)
Arion circumscriptus JOHNSTON
Arion subfuscus (DRAP.)
Bradybaena fruticum (MULLER)
Cepaea hortensis (MULLER)
Clausiiia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)

Cochlodina laminata (MONTAGU)
Columella edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Euomphalia strigella (DRAP.)
Macrogastra plicatula (DRAP.)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)

Punctum pygmaeum (DRAP.)
Trichia hispida (L.)
Vallonia costata (MULLER)
Vallonia excentrica STERKI
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

Anm: MollusklokaI av högt naturskyddsvärde

NVP - Lokal: 00354 Datum: 16.5.1955:02 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15685 - 66629
Uppland, Heby kommun, Huddunge s:n, Rödjebro, 500 m SV om vägskälet p.44,69.

Biotop l: Dunge av asp, björk, sälg på blockrik kulle. Gräs, smultron, hallon. Sållprov. pH 8.0.

Arion silvaticus LOHMANDER
Arion subfuscus (DRAP.)
Columella edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)

Macrogastra plicatula (DRAP.)
Nesovitrea hammonis (ST~ÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)

.. I

Vallonia costata (MULLER)

Vertigo alpestris ALDER
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

Biotop 2: Åstranden nedanför lövskogsbevuxen kulle.

Carychium minimum MULLER Succinea putris (L.)
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Biotop 3: Dunge av asp, björk, sälg på blockrik kulle. Gräs, smultron, hallon. Dessutom nertill på åstrand.

Cochlicopa lubrica (MULLER)

NVP - Lokal: 02391 Datum: 20.5.1955:06 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15674 - 66567
Uppland, Heby kommun, Huddunge s:n, strax NNO om Nybäck.

Biotop l: Mossövervuxet kalkstensberg i barrskogen. Inslag aven, björk, sälg, asp. Örtrikt, bl.a. blåsippor,
lingon, gräs. Sållprov. pH 6,3.

Cepaea hortensis (MULLER)
Clausiiia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa l~brica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Columella aspera WALDEN

Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Macrogastra plicatula (DRAP.)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)

Vallonia costata (MULLER)
Vertigo alpestris ALDER
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)

NVP -- Lokal: 00353 Datum: 15.5.1955:03 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15629 - 66763
Uppland, Heby kommun, Nora s:n, SV om Skärsjö, 700 m SSV om Bv-stugan.

Biotop l: Barrskog med asp, björk i ngt källig luta. Bärris, blåsippor, gräs, ormbunkar, mossa. Sållprov. pH 7,0.

Arion subfuscus (DRAP.)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Columella aspera WALDEN

Columella edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)

Nesovitrea petronella (PFR)
Perforatella bidentata (GMELIN)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Vertigo substriata (JEFFREYS)

Anm: MolluskIokai av högt naturskyddsvärde

NVP 17:10 Lokal: 00357 Datum: 15.5.1955:06 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15616 - 66848
Uppland, Heby kommun, Nora s:n, NY om Skvaterbo, 900 m S omjvg-bron.

Biotop l: Skog av asp, gran, ek, al, hassel på blockrikt sidland. Gräs, örter, mossigt. Ställvis kärrängsartat.
Sållprov. pH 5,6.

Aegopinella pura (ALDER)
Arianta arbustorum (L.)
Arion circumscriptus JOHNSTON
Arion subfuscus (DRAP.)
Clausiiia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Columella edentula (DRAP.)

Deroceras laeve (MULLER)
Euconulus alderi (GRAY)
Euconulus fulvus (MULLER)
Limax tenellus MULLER
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Oxyloma elegans (RISSO)
Punctum pygmaeum (DRAP.)

Succinea putris (L.)
Vertigo alpestris ALDER
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)
Zonitoides nitidus (MULLER)

NVP - Lokal: 02389 Datum: 19.5.1955:01 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15606 - 66753
Uppland, Heby kommun, Nora s:n, Kälkmyrberget, 150 m SO om p.62,21.

Biotop l: Öppet kärr med starr, gräs, Sphagnum. Vid kanterna gran, björk, älgört, Juncus effusus, lingon.
Sållprov. pH 7,25.

Carychium minimum MULLER
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus alderi (GRAY)
Euconulus fulvus (MULLER)

Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Oxyloma elegans (RISSO)
Pisidium
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Vertigo antivertigo (DRAP.)
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Vitrina pellucida (MULLER)



Biotop 2: Aspbestånd med kransmossa, örter, lingon.

Arianta arbustorum (L.)
Arion silvaticus LOHMANDER

Clausilia bidentata (STRÖM)
Perforatella bidentata (GMELIN)

Vallonia costata (MULLER)

NVP 17:1 Lokal: 03501 Datum: 30.6.1996:02 Leg.: Anita Andersson. Koordinater: 155270 - 667020
Uppland, Heby kommun, Nora s:n, 1150 m S om Måltidssjön.

Biotop l: Tämligen slutet klibbalkärr med björk, tall, mindre granar. Vattenklöver, kärrsilja, missne, Carex
limosa och chordorrhiza, Sphagnum. Sållprov. pH 5,5.

Euconulus alderi (GRAY)
Euconulus fulvus (MULLER)

Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Perforatella bidentata (GMELIN)

Vertigo lilljeborgi (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)

NVP 17:8 Lokal: 03492 Datum: 26.6.1996:01 Leg.: Anita Andersson. Koordinater: 155605 - 667697
Uppland, Heby kommun, Nora s:n, Sissuddarna, 500 m SSO om NV-udden.

Biotop l: Blockig N-vänd strandskog med gran, lind, ek, asp, hassel. Convallaria, bärris, piprör, ekbräken,
ställvis kransmossa. Sållprov. pH 7,0.

Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlodina larninata (MONTAGU)
Columella aspera WALDEN
Columella edentula (DRAP.)

Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Macrogastra plicatula (DRAP.)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Punctum pygmaeum (DRAP.)

Vertigo alpestris ALDER
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

NVP -- Lokal: 02484 Datum: 25.8.1955:02 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15730 - 66507
Uppland, Heby kommun, Vittinge s:n, 700 m SSV om Morbolandet.

Biotop l: I övergång mellan myrskog och källig blandskogssluttning. Tall, gran, björk, al, asp. Gräs, bärris,
starr, högörter, i myrskogen Ledum. Sållprov. pH 5,75.

Cepaea hortensis (MULLER)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Columella aspera WALDEN
Columella edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)

Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Perforatella bidentata (GMELIN)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo ronnebyensis (WSTLD)

Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)
Zoogenetes harpa (SAY)

Anm: Mollusklokai av högt naturskyddsvärde

NVP -- Lokal: 02488 Datum: 31.8.1955:02 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15674 - 66379
Uppland, Heby kommun, Vittinge s:n, strax S om Skattmansö herrgård.

Biotop l: Hällsluttningar mot S, med gräs, Sedum acre, på avsatser förna från askträd.

Vertigo pygmaea (DRAP.)

Vitrina pellucida (MULLER)
Zonitoides nitidus (MULLER)

hällsluttning mot S.

Cochlicopa lubrica (MULLER) Vallonia costata (MULLER:)
Cochlicopa repentina HUDEC Vallonia excentrica STERKI
Pupilla muscorum (L.) Vallonia pulchella (MULLER)

Biotop 2: Högvuxen vegetation av gräs, Anthriscus, nässlor i luta mbt bäck. Aven ovanför i gräsbevuxen

I

Nesovitrea petronella (PFR)
Succinea putris (L.) I

Trichia hispida (L.) I
,

Cepaea hortensis (MULLER)
Clausiiia bidentata (STRÖM)
Discus ruderatus (FER.)
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NVP -- Lokal: 02481 Datum: 26.8.1955:02 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15639 - 66468
Uppland, Heby kommun, Västerlövsta s:n, vid NV stranden av Axsjön.

Biotop 1: Eutrof gungflystarrkärräng. Starr, Comarum, Menyanthes, Pamassia, dyfräken. Spridda små björkar,
alar, viden. Sållprov. pH 8,25.

Bathyomphalus contortus (L.)
Bithynia tentaculata (L.)
Carychium minimum MULLER
Deroceras laeve (MULLER)
Euconulus alderi (GRAY)
Gyraulus riparius (WSTLD)
Lymnaea stagnalis (L.)

Marstoniopsis scholtzi (SCHMIDT)
Nesovitrea petronella (PFR)
Oxyloma elegans (RISSO)
Pisidium
Planorbis planorbis (L.)
Radix peregra (MULLER)
Sphaerium comeum (L.)

Stagnicola palustris (MULLER)
Succinea putris (L.)
Valvata cristata MULLER
Vertigo antivertigo (DRAP.)
Vertigo lilljeborgi (WSTLD)
Vitrina pellucida (MULLER)
Zonitoides nitidus (MULLER)

NVP -- Lokal: 00367 Datum: 26.8.1955:04 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15635 - 66506
Uppland, Heby kommun, Västerlövsta s:n, 500 m NO om Molnebo.

Biotop 1: Gles skog av björk, asp, gran, hassel i blockig SO-luta. Bärris, gräs, örter, onnbunkar. Bland blocken
mossor, lavar. Sållprov. pH 7,0.

Cepaea hortensis (MULLER)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Columella aspera WALDEN

Columella edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Euomphalia strigella (DRAP.)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)

Punctum pygmaeum (DRAP.)
Vallonia costata (MULLER)
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Zoogenetes harpa (SAY)

NVP - Lokal: 00368 Datum: 26.8.1955:05 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15653 - 66546
Uppland, Heby kommun, Västerlövsta s:n, 350 m VNV om Odlingen.

Biotop 1: Skog av gran, tall, asp, björk, try i svackig, blockrik terräng. Rik gräs-örtvegetation, bärris, i svackor
Filip. ulmaria. Sållprov.

Cepaea hortensis (MULLER)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Columel1a aspera WALDEN
Columella edentula (DRAP.)

Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Perforatella bidentata (GMELIN)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Vallonia costata (MULLER)

Vertigo pusilla MULLER
Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)
Zoogenetes harpa (SAY)

Anm: MolluskIokai av högt naturskyddsvärde.

NVP 17:67 Lokal: 00371 Datum: 29.8.1955:04 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15622 - 66393
Uppland, Heby kommun, Västerlövsta s:n, 400 m NO om Nyskottet.

Biotop 1: Brant ravinsluttning mot åns O sida. Gran, asp, gråal, björk, sälg, hägg, hassel. Yppig gräs
örtvegetation, bärris. Nertill källigt. Sållprov. pH 6,75.

Bradybaena frilticum (MULLER)
Carychium tridentatum (RISSO)
Cepaea hortensis (MULLER)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Columella aspera WALDEN

Columellaedentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Perforatella bidentata (GMELIN)
Punctum pygmaeum (DRAP.)

Trichia hispida (L.)
Vallonia costata (MULLER)
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

Anm: MolluskIokai av högt naturskyddsvärde.
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NVP - Lokal: 02496 Datum: 2.9.1955:05 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15607 - 66522
Uppland, Heby kommun, Västerlövsta s:n, Månsjön, på ömse sidor om avloppsbäcken.

I

Biotop l: Dyigt kärr med trådstarr, Comarum, dyfräken, några viden och högstarrtuvor. Brunmossor, perifert
Sphagnum. Sållprov. pH 6,6. .

Columella aspera WALDEN
Euconulus alderi (GRAY)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)

Pisidium
Stagnicola palustris (MULLER)
Valvata cristata MULLER .

Vertigo antivertigo (DRAP.)
Vertigo lilljeborgi (WSTLD)

NVP 17:33 Lokal: 02402 Datum: 22.5.1955:06 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15853 - 66755
Uppland, Heby kommun, Östervåla s:n, 350 m SSO om Hagen.

Biotop l: Löväng på ställvis blockrik mark. Björk, asp, ek, oxel, hassel, gran, try. Gräs, örter, mossa. Sållprov.
pH 8,1.

Arion subfuscus (DRAP.)
Cepaea hortensis (MULLER)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Columella edentula (DRAP.)

Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Euomphalia strigella (DRAP.)
Helicigona lapicida (L.)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)

Punctum pygmaeum (DRAP.)
Vallonia costata (MULLER)
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)

Biotop 2: Vid stranden al, viden, starr, sävdriftränder.

Carychium minimum MULLER
Deroceras laeve (MULLER)
Euconulus alderi (GRAY)

Lyrnnaea stagnalis (L.)
Oxyloma elegans (RISSO)
Stagnicola palustris (MULLER)

Vertigo antivertigo (DRAP.)
Zonitoides nitidus (MULLER)

Anm: MolluskIokai av högt naturskyddsvärde.
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Biotop 2: Kärrig svacka i ta11b1andskog i kalkterräng. Al, fräken, brunmossor.

Bathyompha1us contortus (L.)
Carychium minimum MULLER
Carychium tridentatum (RISSO)
Euconu1us alderi (GRAY)

Perforatel1a bidentata (GMELIN)
Pisidium
P1anorbis p1anorbis (L.)
Stagnico1a palustris (MULLER)

Va1vata cristata MULLER
Vertigo antivertigo (DRAP.)

Biotop 3: Öppen kärräng vid dammen. Trådstarr, Comarum, något Cal1a, Iris. Spridda alar. pH 8,0.

Carychium minimum MOlLER
Euconu1us a1deri (GRAY)
Oxy1oma elegans (RISSO)

Pisidium
Succinea putris (L.)
Vertigo antivertigo (DRAP.)

Vertigo lilljeborgi (WSTLD)
Zonitoides nitidus (MULLER)

Anm: Mol1usklokal av mycket högt naturskyddsvärde.

NYP - Lokal: 00324 Datum: 24.8.1956:01 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15409 - 66436
Västmanland, Sala kommun, Sala s:n, L. Stampers, 250 m ONO om vägskälet.

Biotop 1: Exponerad gräs-örtbacke med enstaka björk, tall. På hällar Sedum-arter. pH 7,5.

Cepaea hortensis (MULLER)
Clausiiia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa 1ubrica (MULLER)
Cochlicopa 1ubricella (PORRO)
Co1ume1la aspera WALDEN
Euconu1us fulvus (MULLER)

Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Pupilla muscorum (L.)
Succinea oblonga (DRAP.)
Trichia hispida (L.)
Vallonia pulchella (MULLER)

Vertigo pusilla MULLER
Vertigo pygmaea (DRAP.)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

NYP - Lokal: 00329 Datum: 26.8.1956:01 Leg.: H.W.Wa1den. Koordinater: 15452 - 66469
Västmanland, Sala kommun, Sala s:n, Ensta, 600 m NNV om kyrkan.

Biotop 1: Exponerade, jordiga kalkhällar i SO-luta. Sedum acre, kalkmossor mm.

C1ausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa 1ubricella (PORRO)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)

Trichia hispida (L.)
Val10nia costata (MULLER)
Vallonia pulchella (MULLER)

Vertigo pygmaea (DRAP.)
Vitrina pellucida (MULLER)

Biotop 2: Snår av hägg, rönn, ask nedanför kalkhällrygg. Gräs, ngt nässlor mm.

Bradybaena fruticum (MULLER) Cepaea hortensis (MULLER) Perforatel1a bidentata (GMELIN)

NYP - Lokal: 00330 Datum: 26.8.1956:02 Leg.: H.W.Wa1den. Koordinater: 15450 - 66477
Västmanland, Sala kommun, Sala s:n, Kä11ho1men, 250 m ONO om p.61,83.

Biotop 1: Gles skog av tall, björk, asp, lönn, gran, en i kalkterräng. Gräs, lundörter, lingon. I svackor hägg,
högörter. Block. Sållprov. pH 7,0.

i
I
I
l'

Arion fasciatus (NILSSON)
Arion si1vaticus LOHMANDER
Arion subfuscus (DRAP.)
Bradybaena fruticum (MULLER)
Carychium tridentatum (RISSO)
C1ausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa 1ubrica (MULLER)
Cochlicopa 1ubricella (PORRO)

Cochlodina laminata (MONTAGU)
Co1umella aspera WALDEN
Co1umella edentu1a (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euconu1us fulvus (MULLER)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Perforatella bidentata (GMELIN)

Punctum pygmaeum (DRAP.)
Val10nia costata (MULLER)
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

Anm: MolluskIokai av mycket högt naturskyddsvärde.
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NYP - Lokal: 00336 Datum: 28.8.1956:02 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15387 - 66508
Västmanland, Sala kommun, Sala s:n, 700 m NO om Silvköparns NV ände.

i
Biotop 1: Asphage med björk, gran, en på blockrik mark. Gräs, lundörter, ngt lingon. Sållprov. pH 7,0.

Arion subfuscus (DRAP.)
Carychium tridentatum (RISSO)
Cepaea hortensis (MULLER)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlodina laminata (MONTAGU)

Columella aspera WALDEN
Columella edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)

Perforatella bidentata (GMELIN)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Vallonia costata (MULLER)
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

NYP - Lokal: 00325 Datum: 25.8.1956:01 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15468 - 66526
Västmanland, Sala kommun, Sala s:n, Ingborgbo, S om vägskälet.

Biotop 1: Steniga gräs-örtbackar med några tall, rönn. Spridda kalkblock. På hällar Sedum-arter.

Arion fasciatus (NILSSON)
Cepaea hortensis (MULLER)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)

Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Vallorna costata (MULLER)

Vallorna pulchella (MULLER)
Vertigo alpestris ALDER
Vertigo pygmaea (DRAP.)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

NYP - Lokal: 00333 Datum: 27.8.1956:01 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15468 - 66542
Västmanland, Sala kommun, Sala s:n, 700 m NO om Abylund.

Biotop 1: Kärrskog med tall, al, björk. Gräs, Carex vaginata, högörter, på tuvor bärfis. Sållprov.
pH 5,0.

Cepaea hortensis (MULLER)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Columella aspera WALDEN

Columella edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.) :
Euconulus fulvus (MULLER)

• • I ..
NesoVltrea hammorns (ST~OM)
Punctum pygmaeum (DRAP.)

Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Zoogenetes harpa (SAY)

,
I

Biotop 2: Öppna, täml. Sphagnumrika stråk i kärrskog. Starr, Parnassia, tranbär, viden.
I

Carychiumminimum MULLER Vertigo antivertigo (DRAR.) Vertigo lilljeborgi (WSTLD)

NYP 81:26 Lokal: 00340 Datum: 30.8.1956:07 Leg.: H.W.~alden. Koordinater: 15315 - 66519
Västmanland, Sala kommun, Västerfåmebo s:n, 350 m O om S. Tal>pebosjöns O ände.

Biotop 1: Skog av tall, gran, björk, asp, gråal i bergig-blockströdd S-sluttning. Gräsrikt, bärfis, mjölke. Sållprov.
pH 7,5. I

Cepaea hortensis (MULLER)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa 1ubrica (MULLER)
Columella aspera WALDEN
Euconulus fulvus (MULLER)

· .! ..
NesoVltrea hammorns (STROM)

• INesovltrea petronella (PF~)

Perforatella bidentata (GMELIN)
I

Punctum pygmaeum (DRAP.)
• • .. I

Vertigo pUSlIla MULLER!

I
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Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)
Zoogenetes harpa (SAY)



B. Ridöarkipelagen

NVP 80:95 Lokal: 03312 Datum: 3.7.1988:04 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15511 - 65986
Västmanland, Västerås kommun, Kärrbo s:n, Aggarön, 800 m NNO om Aggarö herrgård.

Biotop 1: Ek-hassellund med asp, björk, ask, gran i däld. Örtrikt. Lokalt blockhopar. pH 6,2.

Arion circumscriptus JOHNSTON
Arion fasciatus (NILSSON)
Arion subfuscus (DRAP.)
Carychium tridentatum (RISSO)
Cepaea hortensis (MULLER)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)

Cochlodina laminata (MONTAGU)
Columella edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Euomphalia strigel1a (DRAP.)
Limax marginatus MULLER
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)

Punctum pygmaeum (DRAP.)
Succinea oblonga (DRAP.)
Vallonia excentrica STERKI
Vertigo alpestris ALDER
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

Anm: Viktigt att vegetationen får utvecklas spontant.

NVP 80:95 Lokal: 03313 Datum: 3.7.1988:05 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15518 - 65994
Västmanland, Västerås kommun, Kärrbo s:n, Aggarön, 200 m ONO om Hamnen.

Biotop 1: Blandskog i blockrik NNV-luta. Gran, björk, asp, lind, tall, hassel mm. Örtrikt, blåbär. pH 5,5.

Arion circumscriptus JOHNSTON
Arion subfuscus (DRAP.)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricel1a (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Columella aspera WALDEN

Columel1a edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Lirnax marginatus MULLER
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)

Vertigo alpestris ALDER
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

NVP 80:95 Lokal: 03315 Datum: 2.7.1989:03 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15506 - 65989
Västmanland, Västerås kommun, Kärrbo s:n, Aggarön, 500 m SV om Juthällen.

Biotop 1: Alkärr med ask, innanför vassbukt. Starr, kärrörter, ormbunkar, vid rännilar gullpudra. pH 6,75.

Arion subfuscus (DRAP.)
Bradybaena fruticum (MULLER)
Carychium minimum MULLER
Carychium tridentatum (RISSO)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlodina laminata (MONTAGU)

Discus ruderatus (FER.)
Euconulus alderi (GRAY)
Euconulus fulvus (MULLER)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Succinea putris (L.)

Vallonia pulchella (MULLER)
Vertigo alpestris ALDER
Vertigo pusilla MULLER
Vitrina pellucida (MULLER)
Zonitoides nitidus (MULLER)

NVP 80:95 Lokal: 03317 Datum: 3.7.1988:07 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15524 - 65996
Västmanland, Västerås kommun, Kärrbo s:n, L. Aggarön.

Biotop 1: Lund i delvis blockig terräng. Ek, lönn, lind, alm, hassel. Örtrik~, ormbunkar.

Arion subfuscus (DRAP.)
Clausiiia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricel1a (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Columella aspera WALDEN
Columella edentula (DRAP.)

Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Helicigona lapicida (L.)
Lirnax marginatus MULLER
Limax tenellus MULLER
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
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Punctum pygmaeum (DRAP.)
Vertigo alpestris ALDER
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)



NVP 80:95 Lokal: 03413 Datum: 12.5.1981:03 Leg.: J.Bengtsson. Koordinater: 15401- 65954
Västmanland, Västerås kommun, Rytteme s:n, St. Jungfruns NV del.

Biotop 1: Ädellövskog med alm, hassel, ask, al samt gran-tallskog med blåbär.

Bradybaena fruticum (MULLER)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Columella aspera WALDEN
Columella edentula (DRAP.)

Euconulus fulvus (MULLER)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Succinea oblonga (DRAP.)
Vallonia costata (MULLER)

Vallonia pulchella (MULLER)
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

NVP 80:95 Lokal: 03301 Datum: 24.5.1963:02 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15401 - 65952
Västmanland, Västerås kommun, Rytteme s:n, St. Jungfruns SV del.

Biotop 1: Lund med lind, asp, hassel, björk, ek, tall. Rik gräs-örtvegetation. Blockiga partier och hällar.
nedanför på stranden driftränder, något starr.

Clausiiia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Columella aspera WALDEN
Columella edentula (DRAP.)
Euconulus alderi (GRAY)
Euconulus fulvus (MULLER)
Helicigona lapicida (L.)

Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Succinea oblonga (DRAP.)
Vallonia costata (MULLER)
Vertigo alpestris ALDER
Vertigo angustior JEFFREYS

Vertigo antivertigo (DRAP.)
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)
Zonitoides nitidus (MULLER)

Anm: Mollusklokai av högt naturskyddsvärde

NVP 80:95 Lokal: 03302 Datum: 24.5.1963:03 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15412 -65976
Västmanland, Västerås kommun, Rytteme s:n, Gräggens N del.

Biotop 1: Lund med lind, ek, hassel, alm, gran mm. Örtrikt. Blockstrött, även hällryggar. pH 7,25.

Arion circumscriptus JOHNSTON
Bathyomphalus contortus (L.)
Carychium tridentatum (RlSSO)
Clausiiia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)

Columella edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Succinea oblonga (DRAP.)

Vallonia costata (MULLER)
Vertigo alpestris ALDER
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

Anm: Mollusklokai av högt naturskyddsvärde

NVP 80:95 Lokal: 03304 Datum: 24.5.1963:05 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15442 - 65996
Västmanland, Västerås kommun, Västerås-Barkarö s:n, Flatens N del.

Biotop 1: Lund på grusås. Lind, lönn, alm. Mossor, gles gräs-örtvegetation. Lokalt gammalt, öppet grustag. pH
6,9.

Bradybaena fruticum (MULLER)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Columella edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)

Euomphalia strigella (DRAP.)
Helicigona lapicida (L.)
Limax tenellus MULLER
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Oxyloma elegans (RlSSO)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Succinea oblonga (DRAP.)

Vallonia costata (MULLER)
Vallonia pulchella (MULLER)
Vertigo angustior JEFFREYS
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

Anm: Mollusklokai av högt naturskyddsvärde
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NVP 80:95 Lokal: 3305, 3320, 3416 Datum: 24.5.1963,12.5.1981,1.7.1989 Leg.: H.W.Walden och J.
Bengtsson. Koordinater: 15444 - 65957
Västmanland, Västerås kommun, Västerås-Barkarö s:n, Hargen.

Biotop l: Gles skog av alm, lind, asp på blockrik åsrygg. Sparsam gräs-örtvegetation, träjon. pH 7,6.

Arion subfuscus (DRAP.)
Balea perversa (L.)
Bradybaena fruticum (MULLER)
ClausiIia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)

Biotop 2: I strandkanten

Carychium minimum MULLER

Discus ruderatus (FE:R.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Euomphalia strigella (DRAP.)
Helicigona lapicida (L.)
Limax teneIIus MULLER
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petroneIIa (PFR)

Punctum pygmaeum (DRAP.)
Succinea oblonga (DRAP.)
Vallonia costata (MULLER)
Vertigo alpestris ALDER
Vertigo angustior JEFFREYS
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

Anm: Mollusklokai av mycket högt naturskyddsvärde

NVP 80:95 Lokal: 3321, 3417 Datum: 12.5.1981,1.10.1982 Leg: H.W.Walden och J. Bengtsson.
Koordinater: 15436 - 65984
Västmanland, Västerås kommun, Västerås-Barkarö s:n, Högholmens SO del.

Biotop: Lund i stenig S-sluttning. Lind, lönn, tall, ask, ek. Rik örtvegetation, ormbunkar. At NV även tallskog.
pH 5,75.

Arion subfuscus (DRAP.)
Bradybaena fruticum (MULLER)
Clausiiia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubriceIIa (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Columella aspera WALDEN
Columella edentula (DRAP.)
Deroceras laeve (MULLER)

Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
Euomphalia strigella (DRAP.)
Helicigona lapicida (L.)
Limax marginatus MULLER
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Succinea oblonga (DRAP.)
Vallonia costata (MULLER)

Vallonia pulchella (MULLER)
Vertigo alpestris ALDER
Vertigo angustior JEFFREYS
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo pygmaea (DRAP.)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina peIIucida (MULLER)

Anm: Mollusklokai av mycket högt naturskyddsvärde

NVP 80:95 Lokal: 03322 Datum: 1.10.1982:02 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15438 - 65977
Västmanland, Västerås kommun, Västerås-Barkarö s:n, Högholmskärs S del.

Biotop l: Gammal lindskog med lönn, alm, hassel i blockig terräng. Gles markvegetation. Riklig lövförna. pH
5,75.

Acanthinula aculeata (MULLER)
Arion fasciatus (NILSSON)
Arion subfuscus (DRAP.)
Balea perversa (L.)
Bradybaena fruticum (MULLER)
Clausiiia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubriceIIa (PORRO)

Cochlodina laminata (MONTAGU)
ColumeIIa edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)
EuomphaIia strigella (DRAP.)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)

Succinea oblonga (DRAP.)
Vallonia costata (MULLER)
Vallonia pulcheIIa (MULLER)
Vertigo alpestris ALDER
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

Biotop 2: Sumpstråk i gammal lindskog. Al, kärrörter.

Carychium minimum MULLER Oxyloma elegans (RISSO) Zonitoides nitidus (MULLER)

Anm: Mollusklokai av mycket högt naturskyddsvärde
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NVP 80:95 Lokal: 03326 Datum: 1.10.1982:06 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15489 - 65990
Västmanland, Västerås kommun, Västerås-Barkarö s:n, Ridöns O ände, N udden.

Biotop l: Ekskog med hassel, lind i blockrik terräng. Gräs, lundörter. pH 5,6.

Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Columella edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)

Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Succinea oblonga (DRAP.)
Vertigo pusilla MULLER

Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

NVP 80:95 Lokal: 03327 Datum: 2.10.1982:02 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15472 - 66002
Västmanland, Västerås kommun, Västerås-Barkarö s:n, Ridön, 1 km NV om Kurö.

Biotop l: Ek-hassellund med björk, gran i blockströdd terräng. pH 5,5.

Arion fasciatus (NILSSON)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Columella aspera WALDEN

Euconulus fulvus (MULLER)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Succinea oblonga (DRAP.)

Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

Biotop 2: Alkärr vid stranden. Starr, kärrörter.

Euconulus alderi (GRAY) Succinea putris (L.) Zonitoides nitidus (MULLER)

NVP 80:95 Lokal: 03395, 03334 Datum: 1.7.1989, 1.7.1988 Leg.: H.W.Walden och B.M.Pokryszko.
Koordinater: 15453 - 65978
Västmanland, Västerås kommun, Västerås-Barkarö s:n, Ridön, Svinholmen, 500 m N om S änden.

Biotop: Al-askkärr med gles kärrörtsvegetation, naken, dyig botten. Perifert frodig hörörtsvegetation samt
lövskog i blockrik luta.

Anisus leucostomus (MILLET)
Arion circumscriptus JOHNSTON
Arion fasciatus (NILSSON)
Arion subfuscus (DRAP.)
Bradybaena fruticum (MULLER)
Cochlicopa lubrica (MULLER)

Cochlicopa lubricella (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Deroceras laeve (MULLER)
Discus ruderatus (FER.)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)

Pisidium
Succinea oblonga (DRAP.)
Succinea putris (L.)
Vallonia costata (MULLER)
Vitrina pellucida (MULLER)
Zonitoides nitidus (MULLER)

NVP 80:95 Lokal: 03394 Datum: 1.7.1989:11 Leg.: B.M.Pokryszko. Koordinater: 15457 - 65989
Västmanland, Västerås kommun, Västerås-Barkarö s:n, Ridön, 400 m SO om Västerängs gård.

Biotop l: Lund av ek, lönn, ask, hassel, rönn, ngt asp i blockrik S-luta. Sparsam vegetation av gräs, ormbunkar.
Ovanför tallskog med blåbär.

Acanthinula aculeata (MULLER)
Arion circumscriptus JOHNSTON
Carychium tridentatum (RISSO)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)

Columella aspera WALDEN
I

Columella edentula (DRAP.)
Discus ruderatus (FER.)
Euomphalia strigella (DRAP.)
Helicigona lapicida (L.)
Limax cinereoniger WOLF

Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Vertigo ronnebyensis (WSTLD)
Vitrina pellucida (MULLER)

Anm: Viktigt att vegetationen får utvecklas spontant.

NVP 80:95 Lokal: 03337 Datum: 3.7.1988:01 Leg.: H.W.Wal~en. Koordinater: 15492 - 65979
Västmanland, Västerås kommun, Västerås-Barkarö s:n, Hemmingskär, 400 m SSO om N änden.

I
I

Biotop l: Lund av lind, ek, björk, alm, hassel i blockrik terräng. Luqdörter. pH 7,25.
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Arion subfuscus (DRAP.)
Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Euconulus fulvus (MULLER)

Euomphalia strigella (DRAP.)
Helicigona lapicida (L.)
Limax marginatus MULLER
Limax tenellus MULLER
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Punctum pygmaeum (DRAP.)

Succinea oblonga (DRAP.)
Vallonia costata (MULLER)
Vertigo alpestris ALDER
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

Biotop 2: Strand med al, viden, högvuxna kärrörter.

Carychium minimum MULLER
Deroceras laeve (MULLER)

Planorbarius comeus (L.)
Succinea putris (L.)

Zonitoides nitidus (MULLER)

NVP 80:95 Lokal: 03323 Datum: 1.7.1989:06 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15450 - 65960
Västmanland, Västerås kommun, Västerås-Barkarö s:n, Stengrundets S del.

Biotop 1: Rönn, hägg, ask, gran mm i delvis blockrika sluttningar. Gräs, örter, ormbunkar. pH 7,25.

Balea perversa (L.)
Clausiiia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Discus ruderatus (FER.)
Euconulus fulvus (MULLER)

Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Nesovitrea petronella (PFR)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Succinea oblonga (DRAP.)
Vallonia costata (MULLER)
Vertigo alpestris ALDER

Vertigo angustior JEFFREYS
Vertigo pusilla MULLER
Vertigo substriata (JEFFREYS)
Vitrina pellucida (MULLER)

Biotop 2:
Sumpigt parti nedanför blandskog i blockrika sluttningar. Al, viden, Calla, jättegröe.

Carychium minimum MULLER
Euconulus alderi (GRAY)

Oxyloma elegans (RISSO)
Punctum pygmaeum (DRAP.)

Succinea putris (L.)
Zonitoides nitidus (MULLER)

NVP 80:95 Lokal: 03334 Datum: 1.7.1988:05 Leg.: H.W.Walden. Koordinater: 15453 - 65978
Västmanland, Västerås kommun, Västerås-Barkarö s:n, Ridön, Svinholmen, 500 m N om S änden.

Biotop 1: Al-askkärr med gles kärrörtvegetation på naken mylla. Perifert frodig högörtsvegetation. pH 6,4.

Anisus leucostomus (MILLET)
Bradybaena fruticum (MULLER)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlodina laminata (MONTAGU)

Deroceras laeve (MULLER)
Discus ruderatus (FER.)
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Pisidium

Succinea putris (L.)
Vitrina pellucida (MULLER)
Zonitoides nitidus (MULLER)

NVP 80:95 Lokal: 03324 Datum: 1.7.1989:07 Leg.: H.W.Walden och B.M. Pokryszko.
Koordinater: 15443 - 66007. Västmanland, Västerås kommun, Västerås-Barkarö s:n, L. Sandskär.

Biotop 1: Grusholme med spridda ask, lind, lönn. Mest skelört, stinknäva.

Clausilia bidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Euconulus fulvus (MULLER)
Euomphalia strigella (DRAP.)

Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Truncatellina cylindrica (FER.)
Vallonia costata (MULLER)

Vallonia excentrica STERKI
Vertigo angustior JEFFREYS
Vertigo pusilla MULLER
Vitrina pellucida (MULLER)

Anm: MolluskIokai av högt naturskyddsvärde.

NVP 80:95 Lokal: 03325 Datum: 1.7.1989:08 Leg.: H.W.Walden och 1. Bengtsson.
Koordinater: 15444 - 66015. Västmanland, Västerås kommun, Västerås-Barkarö s:n, St. Sandskär.

Biotop 1: Grusåssluttningar med tulkört, träjon, hallon, Sedum-arter, nyponbuskar, neråt al, ask.
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Clausiliabidentata (STRÖM)
Cochlicopa lubrica (MULLER)
Cochlicopa lubricella (PORRO)
Cochlicopa repentina HUDEC
Cochlodina laminata (MONTAGU)
Euconulus fulvus (MULLER)

Euomphalia strigella (DRAP.)
Limax marginatus MULLER
Nesovitrea hammonis (STRÖM)
Punctum pygmaeum (DRAP.)
Succinea oblonga (DRAP.)
Truncatellina cylindrica (FER.)

Vallonia costata (MULLER)
Vallonia excentrica STERKI
Vallonia pulchella (MULLER)
Vertigo pusilla MULLER
Vitrina pellucida (MULLER)

Anm: MollusklokaI av högt naturskyddsvärde.
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II. Förteckning över lokaler, enligt Naturvårdsplanen (1985), som bör komma
ifråga för inventering av molluskfaunan

Nr i Naturvårdsplanen Kommun, lokal Biotop Skyddsklass /
befintligt skydd

ARBOGA KOMMUN

NVP 84:7 Medåkers s:n, NO om Österberga Ravin med lundvegetation III
NVP 84:9 Medåkers s:n, vid Vretberga Artrik torrängsvegetation III
NVP 84:13 Medåker s:n, Röfors Gammalt lindbestånd på kulle III
NYP 84:17 Arboga s:n, Hamre Österäng Rik hagmarks- och lund- III

vegetation
NYP 84:33 Arboga s:n Frösshammarsvikens O sida Ädellövskogsdungar, rik n

strandkärrsvegetation
NYP 84:53 Götlunda s:n, Almbacken-Lövön Kalkinfluerad ädellöv- n

vegetation, strandkärr
NYP 84:55 Götlunda s:n, vid Granö-Storökna Rik ädellövvegetation n

FAGERSTA KOMMUN

NYP 82:2 Västanfors s:n, vid L. Älgsjön Rikkärr, översilningsmarker n
NVP 82:3 Västanfors s:n, Semla-området Rik lövskog med kalkpräglad I

markflora
NYP 82:14 Västanfors s:n, Jönsbacksberget, Kalkpräglad markflora och IINR

Skrikbokärret översilningskärr
(~

NVP 82:20 Västanfors s:n, Mortorp Översilad fuktäng, hassel- n
bestånd L-I

NVP 82:35 Västervåla s:n, vid Gångvikarna Lind-hasselbestånd III

HALLSTAHAMMARS KOMMUN

NVP 61:11 Hallstahammars s:n, vid Norrby Bäckravin med rik lundflora III
NYP 61:18 Hallstahammars s:n, Stora Sätra Blandskog och hassellund III
NVP 61:19 Hallstahmmars s:n, Abybäcken, Alkärr, hassellund, bergbranter III

Gladertorpsberget
NVP 61:35 Säby s:n, Askebro, Vretabäcken Ek-hassellöväng, bäckdäld n

HEBYKOMMUN

NYP 17:5 Nora s:n, Ingbokällorna Flödande källor och liten I/NR
källsjö, rik skogsvegetation

NVP 17:25 Östervåla s:n, Halmdal Källkärr och rik lundflora I
NVP 17:29 Östervåla s:n, Långhällsmossen Rikkärrstråk, myren helt l/NR

odikad
NVP 17:31 Östervåla s:n, Falshålet Rik lundvegetation med nlNR

orkideer
NYP 17:48 Harbo s:n, Persbo Kalkbrott med rik flora n
NVP 17:49 Harbo s:n, Stormossen Extremrikkärr i nästan intakt I

myrkomplex
NVP 17:52 Harbo s:n, Sör-Amyra Örtrika torrängar III
NVP 17:68 Vittinge s:n, Trollträdgården Rik lundvegetation nlNR
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Nr i Naturvårdsplanen Kommun, lokal Biotop Skyddsklass /
befintligt skydd

KUNGSÖRS KOMMUN

NYP 60:11 Kungs-Barkarö s:n, Svanbacken Blandskog med gamla lindar III

NVP 60:18 Kungsör-Kung Karl s:n, Svarthäll Kalkpräglad ängsvegetation II

KÖPINGS KOMMUN

NVP 83:5 V. Skedvi s:n, vid Iresjön Lind-hassellund III/NR
NYP 83:64 Munktorps s:n, Lindöberget Ädellövskog med rik flora II/NR

NORBERGSKOMMUN

NVP 62:33 Norbergs s:n, Oskarsmossen Rikkärr II
NVP 62:54 Karbennings s:n, vid Snyten Urskogsartad vegetation i II

rasbrant, med lundflora
NVP62:58 Karbennings s:n, Nyhyttan Alkärr II

SALA KOMMUN

NVP 81:45 Västerfårnebo s:n, Sörsalbo Hassellund II
NVP 81:61 Kila s:n, Gullvalla Rik lundvegetation II/NR
NYP 81:65 Sala, Arrnansbo Kalkbrott med rik flora II

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

NYP 04:27 Skinnskattebergs s:n, Björkliden-Broby Blandskog med ädellövinslag III
NYP 04:43 Gunnilbo s:n, Skäftesbäckravinen Rik lundvegetation III
NVP04:66 Heds s:n, Ådalen mellan Karmansbo och Rik lundvegetation IINR

Bernshammar

SURAHAMMARS KOMMUN

NVP07:19 Rarnnäs s:n, Lönnbromossen Delvis rikkärr II
NYP 07:25 Rarnnäs s:n, Ulvramen Gamla bestånd av asp och lind III
NYP 07:35 Rarnnäs s:n, Stingsberget Rik lundvegetation med lind, III

hassel, Källflöden
NVP07:60 Sura s:n, Billsbo Ek-hasselundvegetation III

VÄSTERÅS KOMMUN

NYP 80:45 Dingtuna s:n, Torsvad-Vretabäcken Ek-hassellund, torrängsbackar II
NVP 80:56 Rytterne s:n, ön Matkullen Blandskog med ädellövinslag, III

lundflora
NVP 80:109 Kärrbo s:n, Frösåkers naturreservat Rik lövvegetation II/NR
NVP 80:110 Kärrbo s:n, Lindholmen Urskogsartat lindbestånd III
NYP 80:117 Ängsö s:n, Ängsö naturreservat Ädellövskog och våtmarker I/NR
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Hjärtgrynsnäcka
Vertigo antivertigo
25 x förstoring

Större kristallsnäcka
Vi/rea crystallina
10 x förstoring

Taggsnäcka
Acanthinula aculeata

16 x förstoring

Tandsnäcka
Perforatella bidentata

5 x förstoring
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