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skötselplaner, genomför guidningar och håller enstaka föredrag. Mer info går att få på hemsidan 
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 Inventeringar och liknande 
2005 

  Inventering av ett tätortsnära naturområde m a p signalarter för Motala kommun. 

 Inventering av en sumpskog m a p signalarter för Motala kommun. 

 Fågelinventering: Standardrutt Älgaberget, delvis ideellt, för Lunds universitet. 

 Naturvärdesinventering i skärgårdsnära skog som underkonsult för Pro Natura "Skogen vid 
kusten" . 

2006 
  Inventering av naturvärden och kryptogamer i Staffanstorps naturreservat för Motala kommun. 

 Fågelinventering: Standardrutt Älgaberget, delvis ideellt, för Lunds universitet. 

 Inventering av naturvärden och kryptogamer i Fålehagen för Motala kommun. 

 Åtgärdsprogram för hotade arter - inventering av Ärrlavar, för Länsstyrelsen i Kalmar län. 

2007 

 Kartering av värdefulla träd i odlingslandskapet (och rödlistade kryptogamer på dessa) för 

Länsstyrelsen Gotland (t. o. m 2008)*  

2008 

  Mossinventering i kalkkärr ”Granåsen” för Linköping kommun. 

 Bakgrundsinventering inför skötselplanerevision av Åkerströms naturreservat för Trollhättans 
kommun. 

 Svamp- och lavinventering i Tinnerö naturreservat för Linköpings kommun (2008-2010). 

 Fågelinventering: Standardrutt Älgaberget, delvis ideellt, för Lunds universitet. 

 Kartering av lavfloran på värdefulla träd i naturreservatet Klosteränge för Länsstyrelsen Gotland. 

* 

2009 

  Detaljinventering - Landskapsanalys ELP för centrala Kolmården för Norrköpings kommun. 

 Fågelinventering: Standardrutt Älgaberget, delvis ideellt, för Lunds universitet. 

 Kartering av värdefulla träd i Fide Prästänge (och rödlistade kryptogamer på dessa) för 
Länsstyrelsen Gotland. * 

2010 
  Lav och trädinventering vid Lambohovs Säteri för Linköpings kommun. 

 Fågelinventering: Standardrutt Älgaberget, delvis ideellt, för Lunds universitet. 

 Fågelinventering, uppföljning av fågelfaunans förändringar vid vidkraftsexploatering på 
Storblaiken. Skelleftekraft, tillsammans med Amalina miljö- och naturkonsult. 

 Fågelinventering och rådgivning inom projektet ”Fågelskådare och lantbrukare i samverkan”.  
SLU och Hushållningssällskapet. 

 Svamp- och lavinventering i Tinnerö naturreservat för Linköpings kommun (2010-2012). 

 Svampinventering av att äldre barrskogsbestånd söder om Tinnerö NR. Linköpings kommun. 

 Svampinventering av två tätortsnära skogsområden, Ryttarhemmet och Änggårdshagen. 
Linköpings kommun. 

 Svampinventering av en kalkbarrskog i Kolmården, Norrköpings kommun. 

 Uppföljning av svampfloran på ved efter stormarna 2005 och 2006. Linköpings kommun. 
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2011 

 Svampinventering av att äldre barrskogsbestånd söder om Tinnerö NR. Linköpings kommun.  

 Fågelinventering, uppföljning av fågelfaunans förändringar vid vidkraftsexploatering på 
Storblaiken. Skelleftekraft, tillsammans med Amalina miljö- och naturkonsult. 

 Inventering av kalkbarrskogar i Linköpings kommun. 

 Inventering av värdefulla lavmiljöer i Oxelösunds skärgård, Oxelösunds kommun. 

 Uppföljning av våtmarker på Storblaiken, tillsammans med Amalina för Blaikenvind AB. 

 Inventering av skogsområden i anslutning till Arkösund. 

 Inventering av skötselstatus i värdefulla odlingslandskap i Norrköpings kommun. 

 Inventering av potentiella restaureringsmarker på Aspöja för OnlineVentures AB. 

 Inventering av epifyter på bok, inom miljöövervakning, för Länsstyrelsen Kronoberg. 

2012 

 GIS-läggning av rödlistade arter i Tinnerö Naturreservat, för Linköpings kommun. 

 Inventering av potentiella restaureringsmarker på Tyxholmarna och Bergön, OnlineVentures AB. 

 Fågelinventering Blaikenvind, Storumans kommun, Blaikenvind AB. 

 Dataläggning av Naturvårdsprogram, Linköpings kommun 

 Fågelinventering inför vindpark i Valdemars viks kommun, underkonsult åt Amalina. 

 Fågelinventering, ”Standardrutt”, Lunds Universitet 

 Inventering av signal- och rödlistade arter på Nötabacken. Åt Linköpings kommun. 

 Inventering av våtmarker på kommunens innehav, Linköpings kommun. 

 Inventering inför vägutredning – förbifart Färjestaden, Mörbylånga kommun. 

 Inventering inför vägutredning – E22 Rinkabyholm, Kalmar, Vectura AB 

 Lövskogsinventering – en förstudie, Linköpings kommun 

 Inventering av ”Lavar inom ÅtgärdsProgram för hotade arter”, Länsstyrelsen Östergötland. 

 Inventering av naturvårdsintressanta svampar i Vallaskogen, Linköpings kommun 

 Inventering av naturvårdsintressanta svampar i Tinnerö eklandskap, Linköpings kommun 

 Inventering av kustnära tallskog, BACES, Interreg Central Baltic 

 Inventering av strandmiljöer, Norrköpings kommun 

 Dataläggning av Naturvårdsprogram, Norrköpings kommun 

 Fågelinventering, ”Standardrutt”, Lunds Universitet 

 Inventering av epifyter på bok, inom miljöövervakning, för Länsstyrelsen Kronoberg. 

 Inventering av epifyter och vedsvamp på lövträd, inom KOMET-programmet, för Länsstyrelsen 
Kronoberg. 

 Inventering av naturvärden inför restaurering av Hedners Park, LEADER Sommenbygd, Asby 
Kyrkliga samfällighet. 

 Inventering av naturvårdsintressanta arter i Finngösaravinen, Föreningen Rädda 
Finngösaravinen. 

2013 

 Nyckelbiotopsinventering i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun. Helen Bjurulf. 

 Miljöövervakning av epifyter på bok. Länsstyrelsen Kronobergs län. 

 Naturinventering vägprojekt Ullevileden. Linköpings kommun. 

 Dataläggning och fältkontroller naturvårdsprogram. Norrköpings kommun. 

 Naturinventering Mörje bergtäkt, NCC. 

 Fågelinventering, Lantbrukare och fågelskådare i samverkan. SLU och Hushållningssällskapet. 
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 Fågelinventering Standardrutt ”Narebo”. Lunds universitet. 

 Inventering av lövskogar. Linköpings kommun, Anders Jörneskog. 

 Naturvärdesinventering inför Vindpark utanför Ulricehamn. Greenextreme. Anton Svensson. 

 Inventering av svampfloran i Tinnerö naturreservat. Linköpings kommun. Anders Jörneskog. 

 Fördjupad nyckelbiotopsinventering inför ev områdesskydd vid 3 åar. Länsstyrelsen Kalmar län, 
Tommy Gustafsson. 

 Inventering av hjorttryfflar i ett område utanför Tranås, Calluna AB, Robert Björklind. 

 Inventering av naturvårdssvampar i Örbackens Kalkkärr, Mjölby kommun, Gunnar Myrhede. 

 Inventering av eklevande lavar på Linnés Råshult, Ekologa, Jonas Wäglind. 
 

2014 

 Eftersök småfruktigt blågryn i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun. Helen Bjurulf. 

 Miljöövervakning av epifyter på bok. Länsstyrelsen Hallands län. 

 Miljöövervakning av epifyter på bok. Länsstyrelsen Blekinge län. 

 Uppföljning av typiska arter (N2000), 6410 och 6510, Tinnerö nr, Linköpings kommun. 

 Eftersök efter bombmurkla. Linköpings kommun. 

 Inventering av värdefulla lövskogar. Linköpings kommun. 

 Inventering av rödlistade kryptogamer i några LONA-områden. Motala kommun. Henrik 
Sandberg. 

 Inventering av svampar i några avverkningsanmälda skogsområden. Skogsstyrelsen. 

 Naturvärdesinventering i Skäggetorp. Linköpings kommun. 

 Fågelinventering. Standardrutter Narebo och Getterön. 

 Uppföljning av svampfloran i Tinnerö NR. Linköpings kommun. 

 Inventering/uppföljning av Trumgräshoppa i Linköpings kommun. Linköpings kommun. 

 Fördjupad nyckelbiotopsinventering/reservatsavgränsningsförslag Virån. Länsstyrelsen Kalmar. 

 Endagskurs naturvärdesbedömning av tallskog mm. SWECO. Kaj Almqvist. 

 Inventering/eftersök av åkergroda vid planerade vägstäckningen Ullevileden. Linköpings 
kommun. 

 Inventering av ärtvicker i Linköpings kommun. Linköpings kommun. 

 Inventering/eftersök av rödlistade kryptogamer på en tjäderlekplats. Gunnar Ljunggren 
(privatperson). 

 Inventering av biologiskt kulturarv på Öna kulturreservat. Länsstyrelsen Östergötland. 

 Naturvärdesinventering (SIS), Fagerslätt, Jönköpings kommun. 

2015 

 Eftersök av bombmurkla, Linköpings kommun 

 Inventering av Ekpricklav, Linköpings kommun. 

 Naturvärdesinventering (SIS) Ekkällan, Linköpings kommun. 

 Naturvärdesinventering (SIS), Stolplyckan, Linköpings kommun. 

 Naturvärdesinventering (SIS), Ostlänken genom Norrköpings kommun. SWECO. 

 Lövskogsinventering, Linköpings kommun. 

 Inventering och skötselförslag Motala ströms gamla fåra. Linköpings kommun 

 Naturvärdesinventering och skötselförslag, Nabbens NR, Länsstyrelsen Kalmar 

 Nyckelbiotopsinventering och skötselförslag, Vållö NR, Länsstyrelsen Kalmar 

 Inventering av marksvampar i Sandsebo sandtallskog, Länsstyrelsen Jönköping. 

 Inventering av marksvampar, Vissbomon, Länsstyrelsen Örebro. 
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 Inventering av marksvampar, Hävla, Länsstyrelsen Östergötland. 

 Inventering av marksvampar, Tinnerö nr, Linköpings kommun. 

 Inventering av naturvårdsintressanta kärlväxter, Tinnerö nr, Linköpings kommun. 

 Inventering av Trumgräshoppa. Linköpings kommun. 

 Nyckelbiotopsinventering Grännaberget, Jönköpings kommun. 

 

 
Kurser 
2007 

  Utbildningsdag, ”Östgötska barrskogsmiljöer och arter i dem” för Amalina miljö- och 
naturkonsult. 

 Signalartskurs, vedinsekter och deras gnag för Norrköpings och Linköpings kommuner. 

2008 

  Signalartskurs, Kryptogamer i lövskog för Norrköpings kommun. 

 Signalartskurs, Kryptogamer i barrskog för Linköpings och Motala kommuner. 

2010 

Kurs, lavar på gamla ekar. Linköpings universitet. 

2012 

 Kurs Signalarter, Länsstyrelsen Östergötland. 
 
2014 

 Kurs arter i tallmiljöer samt naturvärdesbedömning enl SIS remissversion. SWECO. 

 Kurs signalarter. Naturskyddsföreningen Tjust. 
 
2015 

 Kurs signalarter i sumpskogar samt naturvärdesbedömning enl SIS. SWECO. 

 Kalibreringsdag och inventeringsstöd i samband med Ostlänken. SWECO. 
 



   Uppdrag och kompetens 
Företaget drivs av Mikael Hagström. Fennicus Natur genomför såväl bredare allmänekologiska 

inventeringar som mer specialiserade inventeringar av kryptogamer och fåglar. Företaget skriver också 

skötselplaner, genomför guidningar och håller enstaka föredrag. Mer info går att få på hemsidan 

www.fennicusnatur.se  

Fennicus Natur Mikael Hagström, Gallstrandsvägen 4, 585 99 Linköping. mikaelhagstrom@telia.com, 076-8458206 

 
Guidning 
2008 

 Fågelmorgon i Fågelmossens naturreservat för Motala kommun. 

 2009 

 Guidning i Skogssjöns naturreservat för Mjölby kommun. 

 Guidning i Tinnerö naturreservat för Linköpings kommun. 

2010 

 Bildvisning – Svampar i Tinnerö naturreservat. Linköpings svampklubb. 

 Guidning i Västra Hargs naturreservat. 

 Guidning i Tinnerö naturreservat 

2011 

 Guidning i Åsabackarnas naturreservat. 

 Guidning i Tinnerö naturreservat 

2012 

 Guidning Invigning av Hinnerstorps naturreservat. Länsstyrelsen Östergötland 

 Guidning och provsmakning – Spännande svampar vid Ullstämmaskogen, Linköpings kommun 

 Guidning och provsmakning – Spännande svampar vid Skogssjön, Mjölby kommun 
 
 

 
Skötselplaner och landskapsplaner 
2007 

  ELP, ekologisk landskapsplan för centrala Kolmården. Utvecklingsarbete, inventeringar, 
mätmetoder, utbildning och bollplank för Norrköpings kommun.( tom 2010) 

2009 

  Skötselplaner för 4 blivande naturreservat. för Länsstyrelsen Uppland.* 

2010  

 Skötselplaner för 5 blivande naturreservat. för Länsstyrelsen Uppland.* 

 Underlagsmaterial och skötselförslag inför revidering av skötselplanen för Slättbergens nr. 
Trollhättans kommun. 

2012 

 Landskapsanalys Kustnära tallmiljöer, Projektledning och delförfattare, BACES, Interreg Central 
Baltic 

2013-14 

 Uppdatering av Skötselplan för Kärna mosse naturreservat. Linköpings kommun, Gunnar 
Ölfvingsson. 

2014 

 Skötselplan för Linköpings golfbana. 
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2013 

 Guidning ”Sällsynta svampar i Tinnerö nr”. Föreningen Linköpings ekopark 

 Guidning och provsmakning – Spännande svampar vid Skogssjön, Mjölby kommun 
 

2014 

 Guidning ”Sällsynta svampar i Tinnerö nr”. Föreningen Linköpings ekopark 

 Guidning och provsmakning – Spännande svampar vid Mantorp, Mjölby kommun 
 

2015 

 Guidning Signalarter i skogen. Naturskyddsföreningen Östergötland 

 Guidning och provsmakning – Spännande svampar vid Örbacken, Mjölby kommun 
 

 

  

 Flygbildstolkning 
 2005 

 Flygbildstolkning, 2200ha i södra Östergötland och norra Kalmar län för Sveaskog. 

 2008 

 Flygbildstolkning inom Ekologisk landskapsplan i Kolmården för Norrköpings kommun. 

 2010 

 Flygbildstolkning av skogsmark, Naturvärden i 30 000 ha barrskog för Norrköpings kommun. 

 
Åtgärdsprogram 

 2009 

 Eftersök av Sticta sylvatica på gammal känd växtplats för Naturcentrum i Stenungssund. 

2011 

 Kartläggning av raggbock och tallskogsanknutna arter vid Brevens bruk för Brevensbruk och 
Länsstyrelsen Östergötland 

2012 

 Inventering av strandskinnlav, ”ärrlavar” och ”lavar på lador” Länsstyrelsen Östergötland. 

2015 

 Inventering av Stamkvastmossa Dicranum viride.  Länsstyrelsen Uppland. 

 

 
Övriga uppdrag 

 2008 

 Förstudie ”Värdebedömning av bryn och buskmarker” för Norrköpings kommun. 

 2009 - 10 

 Metodutveckling ”Värdebedömning av bryn och buskmarker” för Norrköpings kommun. 
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2011 

 Utredning hyggesfritt skogsbruk på kommunal mark för Norrköpings kommun. 

2012 -13 

 Uppdatering av naturvårdsprogram. Linköpings kommun. 

 Uppdatering av Naturvårdsprogram, Ödeshögs kommun. 

2014 

Vikarierande projektledare, delprojekt Stångån (ostlänken). Linköpings kommun. 

2015 

 Uppdatering av naturvårdsprogram. Linköpings kommun. 

 

* Tillsammans med Amalina miljö- och naturkonsult 

Anställningar 

2000-
2011 

Länsstyrelsen Östergötland 
Diverse inventeringar, bla "Skyddsvärda statliga skogar", skärgårdsinventering, Ängs- och 
betesmarksinventering, diverse potentiella reservatsobjekt mm. ÅGP Sticta, ÅGP Sarcodon. 

I tjänsten ingick framför allt reservatsbildning, skrivande av skötselplaner, Natura 2000, 
bevarandelaner, basinventering, skrev Life+ ansökan ”Life to ad(d)mire”  (2010-2015), uppföljning i 
skyddade områden, skrev delvis Life+ ansökan ”Coast benefit” 

2005 Calluna AB 
Inventering av några skogsobjekt i Karlstad kommun 

1999 Länsstyrelsen Östergötland 
Inventeringar inom "Projekt Hotade Arter", eklavar, kryptogamer i gamla skogar 

1998-
1999 

Norrköpings kommun 
Sumpskogsinventering 

1997-
1999 

Länsstyrelsen Kalmar 
Miljöstödskontroller och handläggning 

1997 Norrköpings kommun 
Inventering av potentiellt reservatsobjekt (Rödgölen), 

Utbildning 

1998 Biologiexamen 160 p (fil mag), Högskolan i Kalmar, 1998 

Övrigt 

2001 Ledde studiecirkel i ämnet "Skyddsvärd skog och signalarter" 

2003 Drev utvecklingsprojekt gällande rödlistade marksvampar i ”bondskog” 

2007, 
2008 

Genomgått kurs i ArcGIS 9.2 

 


