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1 SAMMANFATTNING 

Naturvärdesinventeringen är gjord på uppdrag av HIFAB AB på beställning av 

Lerums kommun. Anledningen är att inventeringen ska utgöra underlag för 

fortsatt detaljplanering.  

 

Syftet med naturvärdesinventeringen är att identifiera och avgränsa samt 

bedöma och dokumentera geografiska områden som är av betydelse för 

biologisk mångfald inom inventeringsområdet. 

 

Naturvärdesinventeringen består av en förstudie och en fältinventering. När det 

gäller noggrannheten har ambitionsnivån detalj valts. Det innebär att 

naturvärdesobjekt som är minst 10 kvadratmeter stora eller ett linjeformat objekt 

som är minst 10 meter långt och 0,5 meter brett. 

 

Inventeringen har vidare genomförts med tilläggen, visst naturvärde 

(naturvärdesklass 4), detaljerad artredovisning, värdeelement och inventering 

av möjliga bohål och födosöksområden för mindre hackspett. Inventeringen 

genomfördes 15 och 16 oktober i fält. 

 

Inventeringsområdet, som är 9,6 hektar stort, ligger vid Norra Hallsås i norra 

delen av tätorten Lerum i Västra Götalands län. Området är småkuperat med 

tall och ek på de högre delarna och i slänter och sänkor ökar andelen gran. 

Mindre sumpskogsobjekt finns också där inslaget av björk ökar. Utmed östra 

kanten finns en trädklädd bergsbrant. 

 

Totalt 13 naturvärdesobjekt karterades under inventeringen, 1 bedömdes ha 

högt naturvärde (naturvärdesklass 2), 8 påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 

3) och 4 bedömdes ha visst naturvärde (naturvärdesklass 4). Naturvärdena är 

kopplade till skoglig kontinuitet och att området är rikt på fuktighetsföredragande 

mossarter och död ved i olika nedbrytningsstadier och dimensioner. 

 

I inventeringsområdet noterades revlummer som är skyddad enligt 

artskyddsförordningens 9§. Vanlig groda är fridlyst enligt 6§ 

artskyddsförordningen. Alla vilda fåglar är skyddade enligt 4§ 

artskyddsförordningen. 

 

Vid inventeringen noterades vanlig groda. För att få bättre kunskap om vilka 

arter som finns och hur de nyttjar området rekommenderas dock att en särskild 

groddjursinventering genomförs under grodornas lek i april-maj. Inom 

inventeringsområdet finns rikligt med potentiella födosökslokaler och 

övervintringsplatser för groddjur, då det är rikt på hällmarker med fuktiga 

skrevor, stenblock, död ved och skrymslen vid rötter samt flera fuktiga områden 

som mindre sumpskogar.  

 

Inventeringsområdet bedöms som ett lämpligt födosöksområde under vintern 

för mindre hackspett. Större hackspett noterades födosöka i området under 

inventeringen. 
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2 INLEDNING 

2.1 NATURVÄRDESINVENTERING ENLIGT STANDARD 

En naturvärdesinventering (NVI) kan göras på många olika sätt. Sedan 2014 

finns en standard för hur naturvärdesinventeringar avseende biologisk mångfald 

ska genomföras och rapporteras.1 Den här inventeringen har genomförts enligt 

denna standard. 

 

Målen med att arbeta standardiserat är att: 

• träffsäkert hitta, värdera och beskriva de naturmiljöer som har betydelse 

för biologisk mångfald inom det avgränsade inventeringsområdet 

 

• resultatet av naturvärdesinventeringen ska avspegla verkliga skillnader 

i olika områdens betydelse för biologisk mångfald  

 

• göra det möjligt att jämföra resultat från olika naturvärdesinventeringar 

 

• göra det möjligt att granska att en naturvärdesinventering har 

genomförts på det sätt som standarden föreskriver. 

Inventeringsområdet avgränsas, ambitionsnivå för arbetet väljs, studier av 

tidigare kända naturvärden görs och en preliminär bedömning görs av vilka 

områden som kan antas ha betydelse för biologisk mångfald. Därefter 

genomsöks inventeringsområdet i fält. Då eftersöks specifikt så kallade 

naturvårdsarter och olika biotopers förutsättningar att hysa biologisk mångfald 

bedöms. Områden av betydelse för biologisk mångfald avgränsas, klassas och 

beskrivs som naturvärdesobjekt. Metodiken förklaras närmare i bilaga 1. 

2.2 BAKGRUND OCH UPPDRAGETS SYFTE 

Naturvärdesinventeringen är gjord på uppdrag av HIFAB AB på beställning av 

Lerums kommun och den ska utgöra underlag för fortsatt detaljplanering av 

området. 

 

Syftet med naturvärdesinventeringen är att identifiera och avgränsa samt 

bedöma och dokumentera geografiska områden som är av betydelse för 

biologisk mångfald inom inventeringsområdet. 
  

                                                      
1 Se SIS (2014). Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och 

redovisning. Svensk Standard SS 199000:2014. SIS (2014). Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – 
Komplement till SS 199000. Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014. 
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Figur 1. Inventeringsområdet är markerat med blå sträckad linje och ligger vid Norra Hallsås i tätorten Lerum i Västra Götalands län. Det är 
9,6 hektar stort.  
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3 METOD 

 3.1 METODBESKRIVNING 

Inventeringen har genomförts enligt Svensk Standard SiS 199000:2014 

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, 

naturvärdesbedömning och redovisning med tillhörande Teknisk rapport (SIS-

TR 199001:2014). En sammanfattande metodbeskrivning finns i Bilaga 1. 

3.2 METODVAL I DET HÄR UPPDRAGET 

Naturvärdesinventeringen består av en förstudie och en fältinventering. När det 

gäller noggrannheten har ambitionsnivån detalj valts. Det innebär att 

naturvärdesobjekt som är minst 10 kvadratmeter stora och linjeformade objekt 

som är minst 10 meter långa och 0,5 meter breda har eftersökts, se Tabell 1 i 

Bilaga 1.  

 

Inventeringen har vidare genomförts med tilläggen: 

• Visst naturvärde, naturvärdesklass 4  

• Värdeelement 

• Detaljerad redovisning av artförekomst 

• Inventering av bohål och födosöksområden för mindre hackspett 

• Bedömning av lämpliga groddjurshabitat  

• Förslag på skyddsåtgärder för att bibehålla värden. 

 

Se tabell 2 i bilaga 1. 

3.2.1 Metodik mindre hackspett 

Bäst lämpad tid för inventering av hackspettar är under våren då de håller sig till 

ett revir som är cirka 1 kvadratkilometer stort som de försvarar mot andra 

mindre hackspettar av samma kön. Både hanen och honan trummar och ropar 

då flitigt. Under vintern försvarar inte mindre hackspetten något revir utan de rör 

sig i stora hemområden, gärna tillsammans med meståg och de utnyttjar även 

barrskogar. Mestadels är de helt tysta. 

 

I den här inventeringen har uppgifter och indikationer på lämpliga områden för 

födosök och häckning eftersökts enligt önskemål från beställaren (metodiken är 

från Göteborgs stad). En klassificering av förhållandena för födosök och 

häckning har gjorts var för sig. Bedömningen är subjektiv. Områdenas 

lämplighet för födosök och häckning redovisas i en tregradig skala:  

• A = mycket goda förhållanden (röd färg) 

• B = goda förhållanden (blå färg) 

• C = mindre goda förhållanden (gul färg) 

Första bokstaven står för förutsättningarna till födosök och den andra bokstaven 

för tillgången på potentiella boträd. Saknas värden helt markeras detta med 0. 

Absolut bästa området för mindre hackspett blir då ett område med 

beteckningen AA och det sämsta ett område med C0. 
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3.3 TIDPUNKT OCH ANSVARIG PERSONAL 

För förstudien, fältstudien och bedömningarna ansvarar Camilla Ährlund. 

Fältinventering utfördes 15 och 16 oktober 2019 av Camilla Ährlund och Staffan 

Arleskär. Vädret var cirka 8 grader varm och växlande molnighet. Ansvarig för 

interngranskning av rapporten hos Sweco är Anneli Nilsson. 

3.4 OSÄKERHET 

En viss osäkerhetsfaktor i denna inventering är att tidpunkten för 

inventeringsarbetet inte är anpassad för att kunna identifiera alla förekommande 

arter. För att kunna göra det måste inventeringar utföras under olika tidpunkter 

på året. Gällande groddjur är det möjligt att noterahabitaten vid årstid för denna 

inventering dock är det svårt att veta om det finns groddjur och av vilken art. 

Bedömningen av mindre hackspett och lämpliga områden för födosök och 

boträd blir osäker och en subjektiv bedömning. Den bästa tiden för inventering 

av mindre hackspett är i mars-april då den trummar eller hackar i bo. 

3.4 INFORMATIONSKÄLLOR 

Olika källor har genomsökts för att dels kartlägga tidigare kända naturvärden i 

inventeringsområdet och det omgivande landskapet, dels undersöka om det 

finns skyddade områden enligt 7 kapitlet miljöbalken. Källorna som har använts 

som underlag för avgränsningar och bedömningar i det här uppdraget listas i 

tabell 1 nedan.  

Källa Beskrivning Datum för 
utdrag 

ArtDatabanken Naturvårdsarter. Arter som har 

rapporterats in till systemet i Artportalen 

och Analysportalen. 

2019-10-01 

GIS skikt 
Skogsstyrelsen 

Nyckelbiotoper, sumpskogar och 
naturvärden i skogsbruket. 
Inventeringar gjorda av Skogsstyrelsen 

samt större markägare och skogsbolag. 

2019-10-01 

GIS-skikt 
Naturvårdsverket 

Natura 2000-områden. Naturtyper som 

ingår i EU:s art- och habitatdirektiv 

Bilaga 1 samt ett urval av andra 

naturtyper. 

2019-10-01 

GIS-skikt 
Naturvårdsverket 

Naturreservat. Skyddade områden 

med syfte att vårda och bevara 

värdefulla naturmiljöer, biologisk 

mångfald och områden för friluftslivet. 

2019-10-01 

GIS-skikt 
Jordbruksverket 

Ängs- och betesmarker. TUVA med 

svenska ängs- och 

betesmarksinventeringen, innehåller 

både ängs- och betesmarksobjekt och 

naturtypsytor. 

2019-10-01 

Tabell 1. Databaser som legat till grund för förstudien. 
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3.5 GIS OCH FÄLTDATAFÅNGST 

För att fånga data i fält användes Apple Ipad. Noggrannheten med denna 

utrustning är 5–15 meter. Naturvärdesobjekt identifieras i fält och registreras i 

appen Collector med hjälp av en Ipad. Där lades information om objektet, 

preliminära bedömningar, värdefulla träd, och skyddsvärda arter in. Fotografier 

lagrades även där. 

GIS-skikt med naturvärdesobjekt, artförekomster och biotopskyddsobjekt har 

upprättats. Till GIS-skikten finns även tillhörande metadatablad med bland 

annat beskrivningar av attributdata.  
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4 RESULTAT 

4.1 INVENTERINGSOMRÅDET OCH DET OMGIVANDE LANDSKAPET 

Inventeringsområdet ligger i Norra Hallsås i Lerums kommun och ansluter till 

bostadsbebyggelse i öst, väst och söder. I norr övergår det i ett större 

skogsområde med inslag av sjöar och sumpskogar. I området finns flera 

spontant tillkomna stigar, vilket indikerar att boende nyttjar området för 

närrekreation.  

I Västra Götaland är endast drygt fem procent av länets produktiva skog är över 

120 år gammal (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2018). Skogen i 

inventeringsområdet är till stor del äldre än 120 år. 

4.2 FÖRSTUDIEN 

Figur 3 sammanfattar tidigare känd kunskap om områden med naturvärden och 

skyddad natur i inventeringsområdet och det omgivande landskapet. I 

omgivande skog finns en nyckelbiotop och ett par objekt med naturvärde 

(Skogsstyrelsen, hämtad 2019-10-29). I damm som ligger norr om 

inventeringsområdet i anslutning till bostadsområdet Norra Hallsås finns större 

och mindre vattensalamander tillsammans med vanlig padda noterade sedan 

tidigare. 

Jordarterna i inventeringsområdet utgörs av en sträng med lera i nordvästra 

delen av inventeringsområdet och domineras av urberg. Två mindre delar och 

det nordöstra hörnet samt i söder består av sandig morän.  

Figur 2. Inventeringsområdet omges av bostadsbebyggelse i söder, väster och öster. Bilden är från naturvårdesobjekt 13 mot bostäderna 
söder om inventeringsområdet. I norr fortsätter skogen.
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Figur 3. Kartan visar inventeringsområdet som ansluter till bostadsbebyggelse i Norra Hallsås och norr om området tar ett större 
skogsområde vid med inslag av vattendrag och sjöar. Vid ett uttag ur artprotalen av rödlistade arter och skyddade arter och fåglar med par 
i lämplig häckningsbiotop för de senaste 25 åren, 1994-10-29 – 2019-10-29.
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4.3 FÄLTINVENTERINGEN 

Naturvärdesobjekt 

Totalt 13 naturvärdesobjekt har avgränsats inom inventeringsområdet. Objekten 

fördelar sig på de olika naturvärdesklasserna i enlighet med tabell 2 nedan. 

Naturvärdesklass Antal naturvärdesobjekt 
(NVO) 

1 – Högsta naturvärde 
Av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på nationell eller global 

nivå. 

0 

2 – Högt naturvärde 
Av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional eller nationell 

nivå. 

1 

3 – Påtagligt naturvärde 
Av särskild betydelse att den totala arealen av 

dessa områden bibehålls eller blir större samt 

att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 

förbättras. 

8 

4 – Visst naturvärde 
Av betydelse att den totala arealen av dessa 

områden bibehålls eller blir större samt att 

deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 

förbättras. (Tillägg till standardutförandet.) 

4 

Tabell 2. Resultatet av fältinventeringen. Antal identifierade naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. 

Hela inventeringsområdet har bedömts med samma noggrannhet. 

Naturvärdesobjekten redovisas på kartan, se Figur 4, och de beskrivs i detalj i 

objektkatalogen som utgör bilaga 2. Av objektkatalogen framgår vilka 

naturvårdsarter som noterades, hur art- och biotopvärdena har bedömts och 

motiveras. Det finns representativa foton från objekten.  

Generellt kan nämnas att objekten utgörs av naturvärden knutna till blandskog, 

sumpskog och barrskog där det finns en god artrikedom på olika mossarter. Det 

är en god luftfuktighet i området vilket ger bra förutsättningar för olika 

mossarter. I vissa delar har det skett ett uttag av träd, vilket syns genom 

körspår och stubbar. Spontant uppkomna stigar går genom området och delar 

av spång finns på ett ställe. I anslutning till bebyggelse i väster och söder har 

det även skett ett uttag av träd. I nordöst, naturvärdesobjekt 04, se Figur 4, har 

det relativt nyligen skett fällning av äldre tallar. 

Mitt i inventeringsområdet, naturvärdesobjekt 05, se Figur 4, finns ett tidigare 

bebyggelseläge vilket husgrunder och trädgårdsväxter vittnar om.  
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Figur 4. Resultatet från fältinventeringen. Naturvärdesobjekten beskrivs närmare i objektkatalogen som är bilaga 2.

Naturvärdesobjekt 09, som bedöms ha högt naturvärde, klass 2, är en barrskog 

med tall och gran där det finns en hel del ek. I och med att objektet ligger i lägre 

delar än blandskogarna, objekt 10 och 12, är inslaget av gran högre i slänter 

och i de lägre liggande delarna. Objektet bedöms ha lång kontinuitet som 

trädbärande mark, vilket bland annat visar sig i att skogen är flerskiktad. 

Värdena är knutna till död ved i olika dimensioner och nedbrytningsstadier, 

grova och äldre träd och en god luftfuktighet som ger bra förutsättningar för en 

mängd olika fuktighetsföredragande arter.  



Figur 5. I naturvärdesobjekt finns grövre och äldre granar i lägre liggande delar och i slänter.
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Objekt 02, 10 och 12 består av barrskog och blandskog. Blandskogen har högt 

inslag av ek och tall. Barrskogen utgörs av gran och tall. Andelen död ved är 

lägre än i naturvärdesobjekt 09 och det finns enstaka stubbar efter huggning. 

Sumpskogar finns i naturvärdesobjekt 01, 08 och 03. Utmed östra kanten, 

naturvärdesobjekt 06 finns en trädklädd bergsbrant. En del äldre träd har fällts 

utmed branten men ligger kvar i objektet.  

Naturvärdesobjekt 05 är ett tidigare bebyggelseläge med rik förekomst av olika 

trädgårdsarter. Det finns även äldre gran, varav ett är en grov döende gran.  

Figur 6. Grov döende gran i naturvärdesobjekt 05 som är ett igenväxande före detta 
bebyggelseläge. 

Visst naturvärde har objekt som ligger utmed västra kanten av 

inventeringsområdet och dess södra del samt ett objekt i nordost där äldre tallar 

tagits ner.  
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Naturvårdsarter 

Alla naturvårdsarter som varit aktuella i den här inventeringen redovisas i bilaga 

3. Där redogörs även för vilken typ av naturvårdsart det är frågan om samt lite

om dess betydelse för den biologiska mångfalden.

Figur 7. Detaljerad redovisning av artförekomst av naturvårdsarter i inventeringsområdet. Tillägget detaljerad redovisning 
av artförekomst innebär att förekomster av naturvårdsarter redovisas på en karta med en noggrannhet på 10 till 25 meter 
(beroende på satellitmottagning). Det innebär inte att arterna eftersöks noggrannare men att varje påträffad förekomst 
redovisas med större noggrannhet. 

På kartan ovan, se Figur 7, och objektkatalogen, se bilaga 2, redovisas på karta 

var naturvårdsarter noteratats i inventeringsområdet i samband med 

fältinventeringen. 
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Artskydd 
I inventeringsområdet noterades vanlig groda som är skyddad enligt 6§ 

artskyddsförordningen, vilket innebär att det är förbjudet att döda, skada, fånga 

eller på annat sätt samla in exemplar, och dessutom att ta bort eller skada ägg, 

rom, larver eller bon. Även åtgärder som sker oavsiktligt är förbjudna enligt 6 §. 

Djurens livsmiljö inte är skyddad i sig till skillnad mot bestämmelserna i 4§. 

 

Alla vilda fågelarter är skyddade i svensk lag enligt 4 § artskyddsförordningen, 

men arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen samt rödlistade 

arter prioriteras i skyddsarbetet och vid tillämpningen av förordningen 

(Naturvårdsverket 2009). I inventeringsområdet noterades under fältbesöket 

kungsfågel (rödlistad som sårbar, VU). Kungsfågel förekommer allmänt över 

hela landet utom i norra Lappland. Arten är starkt knuten till barrskogsmiljö och 

häckar i granskog eller granblandad skog. I de södra och mellersta delarna av 

landet är kungsfågeln en av de allra talrikaste fågelarterna i granskog och 

granblandad skog. Sverige har enligt de senaste beräkningarna cirka tre 

miljoner par och kungsfågeln är således den fjärde talrikaste fågelarten i landet. 

Populationen har dock minskat sedan 1990-talet.  

 
Revlummer som noterats i inventeringsområdet är fridlyst enligt 9§ 
artskyddsförordningen, vilket innebära att det är förbjudet att gräva eller dra upp 
exemplar av växter med rötterna och plocka eller på annat sätt samla in 
exemplar av växter för försäljning eller andra kommersiella ändamål. 
 
Signalarter 
I inventeringsområdet finns blomkålssvamp, idegran, kambräken, skogslind, 
vågig sidenmossa och västlig hakmossa som samtliga är signalarter enligt 
Skogsstyrelsen. 
 

  

Figur 8. Under fältinventeringen noterades kambräken, till vänster, i naturvärdesobjekt 05 och blomkålssvamp, till höger, i 
naturvärdesobjekt 04 och 10. Båda arterna är signalarter enligt Skogsstyrelsen. 

Rödlistade arter 
I inventeringsområdet noterades kungsfågel som är rödlistad som sårbar (VU). 
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4.4 VÄRDEELEMENT 

I inventeringsområdet finns död ved, främst stående, tämligen allmänt spritt, 

men även sparsamt med liggande död ved. På stående död ved förekommer 

insektshål och gångar samt hackspettshål. Vid inventeringstillfället noterades 

större hackspett. Större hackspett ses här som en nyckelart då den har en 

särskilt viktig ekologisk funktion för andra arter, den bygger upp och formar 

livsmiljöer eller som i sig bär upp en rik mångfald. Större hackspett bidrar bland 

annat till död ved vilket är en bristvara i dagens skogar och här menas all form 

av död eller döende ved. Död ved ger förutsättningar till biologisk mångfald. 

 

Värdeelement finns noterade på kartor i bilaga 2, objektkatalog, och i Figur 9, 

det är stående död ved med spår av hackspettar och grov liggande död ved 

som kartlagts. I objekt 05 finns även husgrunder vilka noterats som 

värdeelement kulturspår. I naturvärdesobjekt 03, 07 och 12 rinner en mindre 

bäck som inte är mer än ett par decimeter bred. Vid fältinventeringen fanns 

rinnande vatten i bäcken, men troligen är den torrlagd delar av året.  

 

 

Figur 9. Översiktskarta över värdeelement död ved, det är stående död ved och grov liggande död ved som 
noterats. I övrigt finns även klen död ved i inventeringsområdet. 
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4.5 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GRODDJUR 

Norr om inventeringsområdet finns en damm vid Huldravägen, i dammen finns 

större och mindre vattensalamander och vanlig padda noterade i artportalen. 

Det är en av Lerum kommuns 16 kända lokaler av större vattensalamander. Det 

har dock endast noterats enstaka individer av större vattensalamander i en 

damm vilket gör att arten bedöms som isolerad vid Norra Hallsås (Örnborg, J m 

fl. 2018). 

 

Större vattensalamander leker på våren i små till medelstora, permanenta 

vattensamlingar, som kan vara gårds- och branddammar, grusgropar, lertäkter, 

naturliga kärr, avsnörda kustvikar eller skogstjärnar. Det är ovanligt att vattnen 

är mindre än 10 meter i diameter och grundare än 0,5 meter. Att vattnet är 

permanent är viktigt för den långa larvutvecklingen. Inga sådana vatten finns 

inom inventeringsområdet.  

 

Eftersom större vattensalamander är beroende av en fungerande 

metapopulation med god spridningsförmåga mellan flera dammar och lämpliga 

övervintringsplatser och spridningskorridorer är det av stor vikt att identifiera 

dessa värdekärnor. Inventeringsområdet är bedöms inte vara en sådan 

värdekärna.  

 

Vid fältbesöket noterades vanlig groda i östra delen av inventeringsområdet, i 

naturvärdesobjekt 06. Grodan har ett brett spektrum av livsmiljöer och kan ses i 

de flesta land- och vattenmiljöer. Trivs bra i mindre och fiskfria vattendrag.  

 

För att en vattensamling ska betraktas som ett potentiellt lekvatten måste det 

uppfylla vissa kriterier, vilka är att lekvattnet: 

• inte torkar ut under sommaren 

• ligger i ett öppet och soligt läge 

• är fri från fisk 

• ligger låglänt 

• är rikligt bevuxen med vattenvegetation 

• inte har surt vatten. 

Inventeringsområdet bedöms inte ha några lämpliga lekvatten då de troligen 

torkar ut under torra somrar. Det kan dock finnas ytor som tillfälligt är 

vattenfyllda som periodvis kan utgöra lämpliga livsmiljöer för groddjur. 

 

Lämpliga sommarvisten för groddjur kan definieras som en fuktig naturmiljö. 

Fuktiga naturmiljöer finns i inventeringsområdet igenom mindre sänkor och 

sumpskogar. 

 

Inventeringsområdet bedöms som lämpligt för sommarvisten.  

 

Ett område som bedöms vara övervintringsplats ska helst ligga i ett varmt läge, 

gärna en sydsluttning. Det måste även vara möjligt att krypa undan och gå i 

dvala i ett utrymme som är frostfritt. 

 

Inom inventeringsområdet bedöms att det finns sydsluttningar med lämpliga 

övervintringsplatser. Det finns gott om rötter och områden med stenblock. 
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4.6 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MINDRE HACKSPETT 

I Sverige förekommer åtta olika hackspettsarter. Vid ett sök på hackspettar i 

Lerum kommun i artportalen för de senaste 25 åren finns arterna gröngöling, 

göktyta, mindre hackspett, spillkråka, större hackspett och tretåig hackspett 

noterade. Mindre hackspett är utnämnd som en ansvarsart i Lerums kommun 

(Lerum kommun, 2019). Arten är även rödlistad som nära hotad (NT) och är en 

prioriterad art enligt skogsvårdslagen, den är också fridlyst enligt 4§ 

artskyddsförordningen.  

 

Fågeln lever i löv- och blandskogar där det finns äldre lövträd. I södra Sverige 

särskilt ädellövträd. Under vintern kan födosök även ske i äldre grandominerad 

skog, troligen för att den ger bättre skydd mot rovdjur och rovfåglar än ren 

lövskog. I inventeringsområdet finns tämligen allmänt med ek i tall- och 

grandominerade områden. Det finns även sumpskogar med stående död ved av 

björk. 

 

Figur 10. Inventering av lämpliga områden för födosök och häckning för mindre hackspett. 
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Inventeringsområdet nyttjas troligen som födosöksområde för mindre hackspett 

under vintern då de följer meståg. Det bedöms dock mindre lämpligt för 

häckning då det saknar större objekt med lämpliga boträd. Tumregel säger att 

ett häckningsrevir för mindre hackspett i genomsnitt bör ha minst 40 hektar 

äldre lövträdsdominerad skog inom ett område av omkring 200 hektar. 

Kartan, se Figur 10, visar att det finns att det finns goda förhållanden för 

födosök men att området bedöms som mindre lämpligt för häckning. Generellt 

kan nämnas att goda förhållanden för födosök bedöms främst finnas centralt i 

inventeringsområdet.  

Totalt har tre områden bedömts ha goda förhållanden (B i Figur 10) för födosök 

och fem har bedömts har mindre goda förhållanden för födosök. Potentiella 

boträd har bedömts ha goda förhållanden i ett område och mindre goda i tre. 
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5 DISKUSSION 

5.1 NATURVÄRDEN 

I inventeringsområdet är det värden knutna till äldre och grova tallar och granar 

som är viktiga. Det är även förekomst av död ved, såväl stående som liggande, 

samt att det är tämligen allmänt med stående död ved rika på insektshål, 

gångar och spår av olika hackspettar. Området är omväxlande med lägre, 

fuktigare, delar och högre partier där tall dominerar. Inslaget av ek är tämligen 

allmänt.  

 

Naturvärdesobjekt som är klassade med naturvärdesklass 2 och 3, högt och 

påtagligt naturvärde, har värden som är kopplat till lång kontinuitet, exempelvis 

äldre träd. De är i princip omöjliga att ersätta. Objekten rekommenderas 

skyddas vid en exploatering genom att detaljplaneläggas som NATUR. 

 

Objekt som klassats ha ett visst naturvärde har värden som kan ersättas genom 

kompensation inom området. Det kan vara utplacering av död ved och 

nyplantering av inhemska trädarter. Det kan även vara att bidra med 

nyplantering av inhemska blommande och bärande buskarter, vilket gynnar 

nektarsökande insekter och även fågellivet. 

 

Figur 11. Naturvärdesobjekt som markerats med organge och röd färg är bedömda med högt 
och påtagligt värde och rekommenderas att skyddas. 
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5.2 GRODDJUR 

Vanlig groda är fridlyst enligt 6 § artskyddsförordningen, vilket innebär att det är 

förbjudet att skada eller fånga individer och att ta bort eller skada groddjurens 

rom, larver eller bon. Även lagtext i miljöbalken är tillämplig, enligt kapitel 1 och 

1 § ska värdefulla naturmiljöer skyddas och vårdas, och den biologiska 

mångfalden ska bevaras. Det är därför viktigt att detaljplanearbete genomförs 

så att groddjurspopulationerna inte tar skada, detta kan göras genom att ta 

hänsyn till groddjurens lekvatten, sommarvisten och övervintringsmiljöer samt 

att minimera barriäreffekter vid groddjurens vandringar. 

 

I inventeringsområdet finns sänkor som säkerligen vattenfylls på våren, vilka är 

viktiga för groddjur. Annars utgör området troligen sommarviste för groddjur och 

det finns även lämpliga övervintringsmiljöer i det.  

 

I och med att groddjuren skyddas i olika paragrafer i artskyddsförordningen, 4 

och 6§§, rekommenderas att en artinventering görs och då lämpligen under 

våren när gjorddjuren leker. Större vattensalamander och åkergrodan är 

skyddade enligt 4§ artskyddsförordningen, vilket innebär att även deras 

fortplantningsområden och viloplatser är skyddade.  

5.3 MINDRE HACKSPETT 

Inventeringsområdet bedöms som ett lämpligt födosöksområde under vintern 

för mindre hackspett. 

 

Gamla träd med grov bark, skador, håligheter eller döda delar rekommenderas 

lämnas och nya träd lämpliga som efterträdare tillåtas åldras för att skapa 

lämpliga livsmiljöer. 
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Bilaga 1 
METOD ENLIGT SIS 

STANDARD 

Bilaga 1 är en sammanfattande metodbeskrivning för SIS 
standard SiS 199000:2014 Naturvärdesinventering avseende 
biologisk mångfald (NVI) – genomförande, 
naturvärdesbedömning och redovisning.  

STANDARDISERAD NATURVÄRDESINVENTERING 

Syftet med en naturvärdesinventering är att träffsäkert identifiera, beskriva och 

värdera objekt som har betydelse för den biologiska mångfalden. Objekten 

benämns naturvärdesobjekt. Att identifiera naturvärdesobjekten är ingen lätt 

uppgift. Naturen är komplex och det finns många olika naturtyper, biotoper 

(typer av livsmiljöer) och arter att hålla reda på. 

 

Genom att standardisera hur naturvärdesinventeringar ska göras underlättas 

arbetet och bedömningarna kan bli mer enhetliga. Nedan beskrivs de viktigaste 

i processen från planering till färdig rapport. 

INVENTERINGSOMRÅDET 

Det ska tydligt framgå av text och kartor vad som är inventeringsområde 

respektive omgivande landskap. Inventeringsområdet ska genomsökas med en 

vald noggrannhet (se nedan) och det omgivande landskapet fungerar som 

referens och sammanhang. 

UPPDRAGET UTFORMAS UTIFRÅN BEHOV 

Det finns enligt standarden sätt att anpassa en naturvärdesinventering till de 

aktuella behoven. Det går att göra enbart en förstudie eller också även en 

fältinventering. Om enbart förstudie väljs innebär det att naturvärdesobjekt 

avgränsas utifrån kartor, flygbilder och andra tillgängliga kunskapsunderlag. De 

identifierade områdena behöver i så fall inte naturvärdesklassas, det räcker 

med att ange att de har potentiellt naturvärde. En naturvärdesbedömning på 

förstudienivå är alltid preliminär. 

 

När en naturvärdesinventering görs på fältnivå identifieras objekt med 

naturvärdesklass 1, 2 och 3. Inventeringen kan göras med olika 

detaljeringsgrad (se tabell 1 nedan). Identifiering av naturvärdesobjekt med 

naturvärdesklass 4 är ett tillägg (se nedan) och ingår inte i ordinarie 

naturvärdesinventering på fältnivå. Detaljeringsgraden avgör hur små 

naturvärdesobjekt som identifieras. Vilka de tre detaljeringsgraderna är framgår 

av Tabell 1 nedan. 
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Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna 
identifieras i fält 

Översikt Minst en yta på 1 hektar eller ett linjeformat objekt som 

är minst 100 meter långt och 2 meter brett. 

Medel Minst en yta på 0,1 hektar eller ett linjeformat objekt 

som är minst 50 meter långt och 0,5 meter brett. 

Detalj Minst en yta på 10 kvadratmeter eller ett linjeformat 

objekt som är minst 10 meter långt och 0,5 meter brett. 

Tabell 1. En naturvärdesinventering kan göras med tre olika detaljeringsgrader. Tekniska rapporten (SIS-
TR 199001:2014) har rekommendationer om vilken detaljeringsgrad som är lämplig i olika sammanhang. 

Det finns sex tillägg som kan väljas och som i så fall ska inarbetas så att de 

utgör en integrerad del av själva naturvärdesinventeringen, vilka de olika 

tilläggen är och vad de innebär framgår av Tabell 2 nedan. 

Tillägg Kommentar 
Naturvärdesklass 4 Även naturvärdesobjekt med Visst naturvärde 

identifieras och avgränsas. 

Generellt 
biotopskydd 

Alla områden som omfattas av generellt biotopskydd 

enligt 7 kapitlet 11 § miljöbalken och förordningen om 

områdesskydd kartläggs. 

Värdeelement Värdeelement är inslag i naturen som gynnar 

biologisk mångfald, exempelvis död ved och 

småvatten. 

Detaljerad 
redovisning av 
artförekomst  

Innebär att förekomst av naturvårdsarter redovisas 

på karta eller med koordinater och med en 

noggrannhet på minst 10–25 meter. 

Fördjupad 
artinventering 

Specifika arter eller artgrupper eftersöks särskilt inom 

hela eller delar av inventeringsområdet, resultatet 

inarbetas i klassningen av naturvärdesobjekten. 

Kartering av Natura 
2000-naturtyp 

Eventuella natura 2000-naturtyper identifieras, 

avgränsas och bedöms med stöd av 

Naturvårdsverkets manualer. 

Tabell 2. En naturvärdesinventering kan göras med sex olika tillägg. 

Ibland önskar beställaren av en naturvärdesinventering att den som utför 

uppdraget även ska göra andra utredningar och bedömningar än vad som ingår 

i standarden för naturvärdesinventeringar. Det kan vara lämpligt att redovisa 

dessa uppdrag skilt från själva naturvärdesinventeringen så att det tydligt 

framgår vad som görs enligt standard respektive med andra metoder. 

KÄNDA NATURVÄRDEN 

Genom olika informationskällor undersöks kända naturvärden inom 

inventeringsområdet och i det omgivande landskapet. Resultatet redovisas 

lämpligen på en översiktskarta och i en sammanfattande text. 
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LANDSKAPSOBJEKT 

Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av 

landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden. 

Landskapsobjekten behöver inte naturvärdesbedömas till naturvärdesklass.  

FÄLTINVENTERING 

Standarden föreskriver under vilka tidsperioder fältinventering ska utföras i olika 

delar av landet. Det ska framgå av rapporten när en fältinventering 

genomfördes och vem som är ansvarig för bedömningarna. Syftet med 

fältinventeringen är att verifiera preliminära naturvärdesobjekt, identifiera 

eventuella nya naturvärdesobjekt, beskriva objekten, justera avgränsningarna 

och ta fram ett biotopvärde respektive ett artvärde för varje naturvärdesobjekt.  

BIOTOPVÄRDE 

Biotopvärdet bedöms utifrån två aspekter: biotopkvalitet respektive sällsynthet 

och hot. Standarden definierar ett flertal olika biotopkvaliteter, några exempel är 

naturlighet (frånvaro av mänsklig påverkan), strukturer (bland annat trädens 

åldersfördelning) och kontinuitet. Med sällsynta biotoper menas biotoper som är 

mindre vanliga ur ett regionalt, nationellt eller internationellt perspektiv. Hotade 

biotoper är biotoper med minskande utbredningsområde, areal eller funktion för 

den biologiska mångfalden. Varje naturvärdesobjekt ska utifrån en samlad 

bedömning tilldelas ett biotopvärde på en fyrgradig skala, obetydligt, visst, 

påtagligt eller högt. 

ARTVÄRDE 

Även artvärdet bedöms på en fyrgradig skala, obetydligt, visst, påtagligt eller 

högt. Två aspekter beaktas vilka är naturvårdsarter och artrikedom.  

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som indikerar naturvärde eller 

att naturvårdsarten i sig själv är den viktig del av den biologiska mångfalden. 

Naturvårdsarterna indelas i olika grupper.  

Typiska arter (T) är arter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus 

hos aktuell naturtyp enligt EU:s art- och habitatdirektiv. 

Signalarter (S) är arter med särskilt värde eftersom deras förekomst tyder på att 

det finns skyddsvärda naturtyper med värdefulla strukturer i området. 

Rödlistade arter för Sverige utarbetas av ArtDatabanken. Rödlistan anger olika 

arters risk att dö ut från Sverige. Arterna listas i olika rödlistkategorier beroende 

på artens status:  

• akut hotad (CR)

• starkt hotad (EN)

• sårbar (VU)

• nära hotad (NT)

Hotade arter är arter som klassas som antingen akut hotade, starkt hotade eller 

sårbara.  
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Skyddade arter (§) enligt artskyddsförordningen och arter som är listade i EU:s 

art- och habitatdirektiv respektive EU:s fågeldirektiv.  

Ansvarsarter (A) är arter där en särskilt stor andel av dess totala population 

finns i en begränsad del av det totala utbredningsområdet.  

Nyckelarter (N) är arter som har en särskilt viktig ekologisk funktion för andra 

arter. 

En viktig del av fältinventeringen går ut på att eftersöka naturvårdsarter. 

Artvärdet i ett visst naturvärdesobjekt bestäms utifrån hur många olika 

naturvårdsarter som hittas, vilka arterna är och hur livskraftiga populationerna 

verkar vara. Även tidigare registrerade fynd av naturvårdsarter ska bedömas. 

Till grund för artvärdet ligger även en allmän bedömning av om artrikedomen är 

större i det aktuella naturvärdesobjektet än vad den är i det omgivande 

landskapet eller i andra områden av samma biotop. 

NATURVÄRDESKLASS 

När art- respektive biotopvärdena för ett visst naturvärdesobjekt är definierade 

fastställs naturvärdesklassen med hjälp av matrisen i Figur 1. Om det finns en 

osäkerhet i bedömningen ska det anges, då betecknas klassningen som 

preliminär. 

Högsta naturvärde
Naturvärdesklass 1

Figur 1. Matrisen som avgör vilken naturvärdesklass ett naturvärdesobjek ska tilldelas. Klassningen görs 
genom att kombinera två olika bedömningsgrunder, art och biotop. Utfall som ligger nära diagonalen från 
högsta naturvärde (upptill till höger) till lågt naturvärde (nedtill till vänster) är mest sannolika. 
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I sitt grundutförande innehåller standarden tre naturvärdesklasser:  

1 – Högsta naturvärde (vinröd färg på kartor) 

2 – Högt naturvärde (klarröd färg på kartor)  

3 – Påtagligt naturvärde (orange färg på kartor) 

 

Tillägg: 

4 – Visst naturvärde (gul färg på kartor) 

 

Vad de olika klasserna står för framgår av Tabell 3 nedan. 

 

De delar av inventeringsområdet som inte avgränsas som naturvärdesobjekt 

eller landskapsobjekt kallas övriga områden. 
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Naturvärdesklass Förtydligande 
1 – Högsta 
naturvärde 
Störst positiv 

betydelse för biologisk 

mångfald 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 

vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på nationell eller global nivå. 

2 – Högt naturvärde 
Stor betydelse för 

biologisk mångfald 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 

vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional eller nationell nivå. 

Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens 

nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- 

och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och 

hagmarksinventeringens klass 1–3, ädellövskogsinventeringen 

klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, 

våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens 

klass 1–3, limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass 

urvatten, värdekärnor i naturreservat samt fullgod Natura 2000-

naturtyper, detta under förutsättning att de inte uppfyller Högsta 

naturvärde. 

3 – Påtagligt 
naturvärde 
Påtaglig betydelse för 

biologisk mångfald 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 

naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 

global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att 
den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 
större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 
förbättras. 

Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och 

betesmarksinventeringens klass restaurerbar, Skogsstyrelsens 

objekt med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3, 

ädellövskogsinventeringens klass 3, våtmarksinventeringens 

klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten. 

4 – Visst naturvärde 
Viss positiv betydelse 

för biologisk mångfald 

Denna 

naturvårdsklass ingår 

inte i grundutförandet 

enligt standarden utan 

kan väljas som tillägg. 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 

naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 

global nivå, men det bedöms vara av betydelse att den totala 
arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt 
att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt 

påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns 

biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk 

mångfald som äldre produktionsskog med flerskiktat 

trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement 

saknas. 

Tabell 3. Naturvärdesklasser, vad de innebär och vad de ungefär motsvaras av enligt standarden för 

naturvärdesinventeringar.
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RESULTATREDOVISNING AV INVENTERINGEN 

Enligt standarden ska resultatet av naturvärdesinventeringen redovisas i en 

rapport och det finns en lång lista med krav på vilka uppgifter denna rapport ska 

innehålla. Geografisk information ska även redovisas i GIS och observationer 

av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande nationell 

databas för artrapportering. 
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Bilaga 2 
OBJEKTKATALOG 

Naturvärdesobjekt som identifierats och avgränsats, se figur 
4. 

  



Naturvärdesobjekt 01 OBJEKT ID 01

Inventerare

Camilla Ährlund

Datum fältbesök

2019-10-15 06:37:15

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde

Area (hektar)
0,5

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Sumpskog

Beskrivning
Objektet utgörs av en sumpskog som har ett blandat
trädskikt med björk, gran, tall och videart. Fältskiktet
utgörs i kanterna av blåbärsris. Bottenskiktet
domineras av björnmossa blandat med vitmossor.
Sparsamt med stående och liggande död ved, främst
klen. Vid fältbesöket noterades större hackspett under
födosök.
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i
TECKENFÖRKLARING

Inventeringsområde

Naturvärdesklass
Högsta naturvärde

Högt naturvärde

Påtagligt naturvärde

Visst naturvärde

Värdeelement, linje

! Naturvårdsart

X Död ved

$ Kulturspår

Biotopvärde
Genom förekomst av död ved, spår av hackspettar och naturlig
vattenståndsvariation bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde.

Artvärde
Genom förekomst av signalarter och skyddad art bedöms objektet hålla visst
artvärde.

Samlad bedömning
En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet bedöms
hålla påtagligt naturvärde.

Nya naturvårdsarter
Revlummer (§), vågig sidenmossa (S), västlig hakmossa (S),

Tidigare naturvårdsarter

0 60
Meter



Naturvärdesobjekt 02 OBJEKT ID 02

Inventerare

Camilla Ährlund

Datum fältbesök

2019-10-15 07:03:31

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde

Area (hektar)
0,3

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Barrskog

Beskrivning
Objektet utgörs av en barrskog med inslag av
gran asp, tall, björk och ek i trädskiktet. Äldre tallar
och granar, åtminstone över 120-150 år. Tämligen
allmänt med stående död ved. Enstaka liggande död
ved. Insektshål och spår av hackspettar. I
bottenskiktet dominerar husmossa och björnmossa.
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TECKENFÖRKLARING

Inventeringsområde

Naturvärdesklass
Högsta naturvärde

Högt naturvärde

Påtagligt naturvärde

Visst naturvärde

Värdeelement, linje

! Naturvårdsart

X Död ved

$ Kulturspår

Biotopvärde
Genom förekomst av äldre träd med hängande och grova grenar och död ved
bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde.

Artvärde
Genom förekomst av signalart bedöms objektet hålla visst artvärde.

Samlad bedömning
En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet bedöms
hålla påtagligt naturvärde.

Nya naturvårdsarter
Vågig sidenmossa (S)

Tidigare naturvårdsarter

0 40
Meter



Naturvärdesobjekt 03 OBJEKT ID 03

Inventerare

Camilla Ährlund

Datum fältbesök

2019-10-15 09:04:38

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde

Area (hektar)
0,3

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Sumpskog

Beskrivning
Objektet utgörs av en sumpskog med äldre tall, björk,
ek, sälg och enstaka granar i trädskiktet. Sparsamt
med stående död ved, enskta liggande död ved. I
bottenskiktet björnmossa och vitmossor. Stående
vatten.

!

!

!

!!

! !

!

!

!

!

!!

!

!
!

!

X X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

XXX

X

$

03

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

i
TECKENFÖRKLARING

Inventeringsområde

Naturvärdesklass
Högsta naturvärde

Högt naturvärde

Påtagligt naturvärde

Visst naturvärde

Värdeelement, linje

! Naturvårdsart

X Död ved

$ Kulturspår

Biotopvärde
Genom förekomst av äldre tallar, död ved, omväxlande torrare kuddar med
sänkor med stående vatten och bedöms objektet hålla visst biotopvärde.

Artvärde
Genom förekomst av signalart och skyddad art bedöms objektet hålla visst
artvärde.

Samlad bedömning
En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet bedöms
hålla påtaligt naturvärde.

Nya naturvårdsarter
Revlummer (§). västlig hakmossa (S)

Tidigare naturvårdsarter

0 40
Meter



Naturvärdesobjekt 04 OBJEKT ID 04

Inventerare

Camilla Ährlund

Datum fältbesök

2019-10-15 08:04:41

Naturvärdesklass

Visst naturvärde

Area (hektar)
0,4

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Blandskog

Beskrivning
Objektet utgörs av en blandskog med äldre tallar, en
del över 150 år, och ek, gran samt björk i trädskiktet. I
objektet har äldre tallar fällts. Färsk, nyligen fälld död
ved. I fältskiktet blåbärsris.  I bottenskiktet husmossa,
väggmossa och björnmossa.
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TECKENFÖRKLARING

Inventeringsområde

Naturvärdesklass
Högsta naturvärde

Högt naturvärde

Påtagligt naturvärde

Visst naturvärde

Värdeelement, linje

! Naturvårdsart

X Död ved

$ Kulturspår

Biotopvärde
Genom förekomst av äldre tallar bedöms objektet hålla visst biotopvärde.

Artvärde
Genom förekomst av en signalart knuten till äldre tall bedöms objektet hålla
obetydligt artvärde.

Samlad bedömning
En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet bedöms
hålla visst naturvärde.

Nya naturvårdsarter
Blomkålssvamp (S)

Tidigare naturvårdsarter

0 40
Meter



Naturvärdesobjekt 05 OBJEKT ID 05

Inventerare

Camilla Ährlund

Datum fältbesök

2019-10-16 10:50:00

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde

Area (hektar)
0,1

Naturtyp

Igenväxningsmark

Biotop

Tidigare bebyggelseläge 

Beskrivning
Objektet utgörs av ett tidigare bebyggelseläge där det
finns gran, tall, gullregn rönn, ek och björk i
trädskiktet. I buskskiktet en mängd olika bärande och
blommande arter som syrén, rhododendron, berberis
och hagtorn. Här finns husgrunder. Det finns en stor
grov döende gran, samt en stor så kallad kjolgran.
Rikligt med spår av insekter och hackspettar. I fält-
och bottenskiktet finns harsyra, liljekonvalj, stor
blåklocka, gökärt, fjällig tofsskivling och getrams. Det
finns tämligen allmänt med död ved.
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Inventeringsområde

Naturvärdesklass
Högsta naturvärde

Högt naturvärde

Påtagligt naturvärde

Visst naturvärde

Värdeelement, linje

! Naturvårdsart

X Död ved

$ Kulturspår

Biotopvärde
Genom förekomst av stående, grov död gran, äldre gran, rikt blommande och
bärande buskskikt vilket gynnar insektslivet och fågellivet, bedöms objektet
hålla visst biotopvärde.

Artvärde
Genom förekomst av god artrikedom och typisk art bedöms objektet hålla visst
artvärde.

Samlad bedömning
En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet bedöms
hålla påtagligt naturvärde.

Nya naturvårdsarter

Tidigare naturvårdsarter

0 20
Meter



Naturvärdesobjekt 06 OBJEKT ID 06

Inventerare

Camilla Ährlund

Datum fältbesök

2019-10-15 08:28:57

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde

Area (hektar)
0,3

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Trädklädd bergbrant

Beskrivning
Objektet utgörs av en trädklädda bergbrant med tall
och ek i trädskiktet. Objektet har en jämn och hög
fuktighet och är rik på olika mossarter som
björnmossa, fickmossa, västlig hakmossa och vågig
sidenmossa. Det finns tämligen allmänt med död ved.
Äldre tallar finns utmed bergbranten. En viss påverkan
har skett i kontinuiteten då träd huggits utmed
bergsbranten.
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Inventeringsområde

Naturvärdesklass
Högsta naturvärde

Högt naturvärde

Påtagligt naturvärde

Visst naturvärde

Värdeelement, linje

! Naturvårdsart

X Död ved

$ Kulturspår

Biotopvärde
Genom förekomst av jämn och hög fuktighet, död ved, gömslen och skrymslen
för mindre däggdjur bedöms objektet hålla påtagligt biotop.

Artvärde
Genom förekomst av signalarter och skyddade arter bedöms objektet hålla
visst artvärde.

Samlad bedömning
En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet bedöms
hålla påtagligt naturvärde.

Nya naturvårdsarter
Vågig sidenmossa (S), västlig hakmossa (S), revlummer (§), vanlig groda (§),
gärdsmyg (egen, §)

Tidigare naturvårdsarter

0 60
Meter



Naturvärdesobjekt 07 OBJEKT ID 07

Inventerare

Camilla Ährlund

Datum fältbesök

2019-10-15 11:25:10

Naturvärdesklass

Visst naturvärde

Area (hektar)
0,7

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Blandskog

Beskrivning
Objektet utgörs av en blandskog med en slänt mot
söder. Trädskiktet utgörs av en del äldre tallar, björk,
ek, enstaka bok och gran. I buskskiktet bland annat
kaprifol. Fältskiktet av blåbärsris. Bottenskikt med
björnmossa och harsyra. Enstaka död ved med
insektshål och spår av hackspettar. I sänkor finns
något mindre parti med fuktigare delar.
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TECKENFÖRKLARING
Inventeringsområde

Naturvärdesklass
Högsta naturvärde

Högt naturvärde

Påtagligt naturvärde

Visst naturvärde

Värdeelement, linje

! Naturvårdsart

X Död ved

$ Kulturspår

Biotopvärde
Genom förekomst av död ved, äldre tallar och blandat trädskikt bedöms
objektet hålla visst biotopvärde.

Artvärde
Obetydligt artvärde.

Samlad bedömning
En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet bedöms
hålla visst naturvärde.

Nya naturvårdsarter
Vågig sidenmossa (S)

Tidigare naturvårdsarter

0 60
Meter
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Naturvärdesobjekt 08 OBJEKT ID 08

Inventerare

Camilla Ährlund

Datum fältbesök

2019-10-15 12:01:47

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde

Area (hektar)
0,1

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Sumpskog

Beskrivning
Objektet utgörs av en sumpskog med björk och tall i
trädskiktet. Sparsamt med stående död ved. Enstaka
klen liggande död ved. Bottenskiktet domineras av
björnmossa med inslag av vitmossor. I kanterna av
objektet står äldre tallar.
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Inventeringsområde

Naturvärdesklass
Högsta naturvärde

Högt naturvärde

Påtagligt naturvärde

Visst naturvärde

Värdeelement, linje

! Naturvårdsart

X Död ved

$ Kulturspår

Biotopvärde
Genom förekomst av död ved och stående vatten bedöms objektet hålla visst
biotopvärde.

Artvärde
Genom förekomst av fridlyst och typisk art bedöms objektet hålla visst
artvärde.

Samlad bedömning
En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet bedöms
hålla påtagligt naturvärde.

Nya naturvårdsarter
Stjärtmes (§, TA)

Tidigare naturvårdsarter

0 20
Meter



Naturvärdesobjekt 09 OBJEKT ID 09

Inventerare

Camilla Ährlund

Datum fältbesök

2019-10-16 09:11:36

Naturvärdesklass

Högt naturvärde

Area (hektar)
1,6

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Barrskog

Beskrivning
Objektet utgörs av en barrskog med gran och tall
samt tämligen allmänt med ek i trädskiktet. I
övrigt finns bland annat  asp, sälg och björk. Träden
finns i olika åldersskikt. Här finns tämligen allmänt
med stående och liggande ved i olika
nedbrytningsstadier och dimensioner samt av olika
trädarter. En del gran finns med krokodilbark och tallar
med grova bark. Både gran och tall har döda grenar
som hänger samt en del tallar har grova grenar. I
fältskiktet finns blåbärsris. I bottenskiktet bland annat
husmossa och harsyra. I väster finns en sluttning mot
stig och bergbrant. Under fältbesöket var fågellivet rikt
med exempelvis morkulla och på stående död ved rikt
på spår av hackspettar. På stående död ved
noterades även insektshål och gångar.
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TECKENFÖRKLARING

Inventeringsområde

Naturvärdesklass
Högsta naturvärde

Högt naturvärde

Påtagligt naturvärde

Visst naturvärde

Värdeelement, linje

! Naturvårdsart

X Död ved

$ Kulturspår

Biotopvärde
Genom förekomst av ett rikt fågelliv med olika mesarter som blåmes och
stjärtmes, spår av hackspetter och rikt på insektshål och gångar, död ved  i olik
nedbrytningsstadier, grova tallar och granar med hängande grenar, bedöms
objektet hålla påtagligt biotopvärde.

Artvärde
Genom förekomst av signalarter, skyddade arter och rödlistad art bedöms
objektet hålla påtagligt artvärde.

Samlad bedömning
En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet bedöms
hålla högt naturvärde.

Nya naturvårdsarter
Vågig sidenmossa (S), kambräken (S), idegran (S), kungsfågel (VU, §), västlig
hakmossa (S), revlummer (§), gärdsmyg (egen, §), skogslind (S)

Tidigare naturvårdsarter

0 120
Meter



Naturvärdesobjekt 10 OBJEKT ID 10

Inventerare

Camilla Ährlund

Datum fältbesök

2019-10-15 14:27:07

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde

Area (hektar)
2,4

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Blandskog

Beskrivning
Objektet utgörs av en blandskog med björk, tall, gran,
ek, oxel, rönn och lönn i trädskiktet. Enstaka ung bok
och lind. Det finns äldre tallar med grova och döda
grenar. Skogen är luckig med ljusare delar med tall på
högre lägen och det finns även mindre fuktigare sänka
med gran. Enstaka äldre björk förekommer. I väster
där det släntar av övergår talldominerade områden
över i en grandominans. I buskskitket finns hallon och
en. I fältskiktet dominerar blåbärsris. Rikt fågelliv med
bland annat blåmes och talgoxe. Enstaka död ved,
såväl liggande som stående. Spår av brukande av
skogen finns genom ett fåtal äldre stubbar.  I
bottenskiktet harsyra , husmossa, kvastmossa och
björnmossa samt vitmossor i sänkor. I sänkor finns
även stående vatten. Lodytor finns.
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TECKENFÖRKLARING

Inventeringsområde

Naturvärdesklass
Högsta naturvärde

Högt naturvärde

Påtagligt naturvärde

Visst naturvärde

Värdeelement, linje

! Naturvårdsart

X Död ved

$ Kulturspår

Biotopvärde
Genom förekomst av äldre tall och granar med hängande döda grenar, död
ved, fuktigare partier, lodytor med skrymslen där mindre däggdjur kan gömma
sig bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde.

Artvärde
Genom förekomst av signalarter och skyddad art bedöms objektet hålla visst
artvärde.

Samlad bedömning
En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet bedöms
hålla påtagligt naturvärde.

Nya naturvårdsarter
Vågig sidenmossa (S), idegran (S), revlummer (§), skogslind (S), västlig
hakmossa (S),

Tidigare naturvårdsarter

0 160
Meter



Naturvärdesobjekt 11 OBJEKT ID 11

Inventerare

Camilla Ährlund

Datum fältbesök

2019-10-15 12:27:20

Naturvärdesklass

Visst naturvärde

Area (hektar)
0,4

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Triviallövskog

Beskrivning
Objektet utgörs av en triviallövskog som domineras av
björk med uppkommande gran och inslag av asp
inträdskiktet. I fältskiktet blåbärsris. I bottenskiktet
björnmossa och förna. Mot villor delvis hugget. Sly av
bok.
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TECKENFÖRKLARING

Inventeringsområde

Naturvärdesklass
Högsta naturvärde

Högt naturvärde

Påtagligt naturvärde

Visst naturvärde

Värdeelement, linje

! Naturvårdsart

X Död ved

$ Kulturspår

Biotopvärde
Genom förekomst av död ved bedöms objektet hålla visst biotopvärde.

Artvärde
Obetydligt artvärde.

Samlad bedömning
En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet bedöms
hålla visst naturvärde.

Nya naturvårdsarter

Tidigare naturvårdsarter

0 40
Meter



Naturvärdesobjekt 12 OBJEKT ID 12

Inventerare

Camilla Ährlund

Datum fältbesök

2019-10-16 07:26:28

Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde

Area (hektar)
1,7

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Blandskog

Beskrivning
Objektet utgörs av en blandskog med företrädesvis
tall, björk ock ek men med en undervegetation av gran
och inslag av bok och oxel, sälg och rönn. Buskskiktet
innehåller en och kaprifol. Fältskikt med blåbärsris.
Bottenskikt med kvastmossa, västlig hakmossa,
husmossa med flera mossarter. Ställvis tämligen
allmänt med död ved i olika nedbrytningsstadier och
dimensioner. Timmerticka noterades på liggande död
ved. Ställvis helt utan död ved. Spår av hackspettar
och insektshål på stående död ved. Skogen är luckig.
En liten bäck rinner i östra kanten.  Här och var
finns mossbeklädda stenar och berghällar. Spår av
skogsbruk genom ett fåtal stubbar och körspår. Inslag
av hassel.
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TECKENFÖRKLARING
Inventeringsområde

Naturvärdesklass
Högsta naturvärde

Högt naturvärde

Påtagligt naturvärde

Visst naturvärde

Värdeelement, linje

! Naturvårdsart

X Död ved

$ Kulturspår

Biotopvärde
Genom förekomst av död ved i olika nedbrytningsstadier och dimensioner,
grova tallar, luckighet med solöppna lägen varvat med skuggigare partier och
en bäck som rinner i objektet, bedöms det hålla påtagligt biotopvärde.

Artvärde
Genom förekomst av signalart och skyddad art bedöms objektet hålla visst
artvärde.

Samlad bedömning
En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet bedöms
hålla påtagligt naturvärde.

Nya naturvårdsarter
Idegran (S), västlig hakmossa (S), revlummer (§), vågig sidenmossa (S),

Tidigare naturvårdsarter

0 100
Meter
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Naturvärdesobjekt 13 OBJEKT ID 13

Inventerare

Camilla Ährlund

Datum fältbesök

2019-10-15 13:38:55

Naturvärdesklass

Visst naturvärde

Area (hektar)
0,2

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Tallskog

Beskrivning
Objektet utgörs av en öppen tallskog i slänt mot villor.
I trädskiktet finns förutom tall ek,björk och gran. I
buskskiktet finns en. I fältskiktet blåbärsris och i
bottenskiktet en del mossklädda hällar. Ett rikt fågelliv
vid fältbesöket med olika mesar och nötväcka.
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TECKENFÖRKLARING

Inventeringsområde

Naturvärdesklass
Högsta naturvärde

Högt naturvärde

Påtagligt naturvärde

Visst naturvärde

Värdeelement, linje

! Naturvårdsart

X Död ved

$ Kulturspår

Biotopvärde
Genom förekomst av en del grova tallar bedöms objektet hålla visst
biotopvärde.

Artvärde
Obetydligt artvärde.

Samlad bedömning
En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet bedöms
hålla visst naturvärde.

Nya naturvårdsarter
Västlig hakmossa (S)

Tidigare naturvårdsarter

0 40
Meter
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Bilaga 3 
NATURVÅRDSARTER 
I tabellen nedan redovisas naturvårdsarter som hittats inom 
inventeringsområdet.  

 
 

  

Art Typ av naturvardsart 
Vetenskapligt 
namn Betydelse för biologisk mangfald 

Blomkalssvamp Signalart enligt Skogsstyrelsen 
Sparassis 
crispa 

Barrskog, heist lav- och lingontallskog. 
Stubbar och på i marken dolda rotter av 
levande och döda tallar. 

Gardsmyg 
Bernkonventionen bialga 11, fridlyst art 
4§ artskyddsforordningen 

Troglodytes 
troglodytes 

Egen naturvardsart då gardsrnygen är 
kopplad till frisk-fuktig 
barrskogsdominerad skog med 
vardeelement som rotvaltor med mera. 

ldegran Signalart enligt Skogsstyrelsen Taxus baccata 

Här troligen rymling från trädgårdar. 
ldegranen har tidigare, atminstone i vissa 
delar av Sverige, av skogsbruket 
betraktats sorn ogräs och huggits bort. 

Kambraken Signalart enligt Skogsstyrelsen 
Blechnum 
spicant 

Växer på  frisk-fuktig, oftast mager mark. I 
fuktskogar, hedar, rasbranter. Hela landet. 

Kungsfagel 

Rodlistad sorn sårbar (VU), 
Bernkonventionen bilaga II, 
Bonnkonventionen bilaga II Regulus regulus 

Forekommer spritt i hela omradet. 
Kungsfagel är en vanligt förekommande 
fågel i Sverige, men har minskat kraftigt 
de senaste 10 åren (30-53 %). 

Revlummer 

Fridlyst art enligt 9§ 
artskyddsf6rordningen, habitatdirektivet 
bilaga 5 

Lycopodium 
annotinum 

Skogslind Signalart enligt Skogsstyrelsen Tilia cordata Mindre vanligt forekommande skogstrad. 

Stjartmes 
Bernkonventionen bilaga 111 , fridslyst art 
4§ artskyddsforordningen, typisk art 

Aegithalos 
caudatus 

Forekommer i blandskog. Arten är 
indikerar högt lovinslag i landskapet. 

Större hackspett 
Bernkonventionen bilaga 11, fridlyst art 
4§ artskyddsforordningen 

Dendrocopos 
major 

Egen naturvardsart då  den höjer 
biotopvardet genom att hacka ut hål i träd 
och ger därmed livsmiljoer för andra 
fåglar och även insekter samt 
kryptogamer 

Vanlig groda 

Fridlyst art enligt 6§ 
artskyddsforordningen, habitatdirektivet 
bilaga 5, bemkonventionen bilaga Ill 

Rana 
temporaria 

Vågig sidenrnossa Signalart enligt Skogsstyrelsen 
Plagiothecium 
undulatum 

Arten växer på  jord och klippor i frisk eller 
fuktig skogsmark. Arlen signalerar skog med 
kontinuitet och ett fuktigt mikroklimat. 

Vastlig hakmossa Signalart enligt Skogsstyrelsen 
Rhytidiadelphus 
loreus 

Arten växer på marken, stenblock och KlIppor 
i skogsmiljoer med hög luftfuktighet. 
Signalerar skogsmiljoer med lång stabilitet 
och fuktig mikroklimat. 

Tabell 1. Naturvårdsarter funna inom inventeringsområdet vid fältbesök. För närmare upplysning om i vilka 
naturvärdesobjekt arterna registrerats, se objektskatalogen i Bilaga 2. 
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