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Bakgrund 
Svensk Naturförvaltning AB har på uppdrag av Lerums kommun utfört en naturvärdesinventering, 
NVI, av ett område som kallas för Norra Hallsås tilläggsområde. Områdets geografiska 

placering/utbredning och vad som ingår i uppdraget framgår av figur 1. Syftet med inventeringen var 

att identifiera, dokumentera och naturvärdesklassa de naturvärden som finns inom området. I 

uppdraget ingick även en fördjupad artinventering av fåglar samt en analys av föreslagen detaljplans 

påverkan på skyddade arter. Som ett tillägg utöver standarden har även invasiva arter och 

främmande arter som Naturvårdsverket bedömer är eller riskerar att bli invasiva inventerats. 

Inventeringsområdet ligger i norra Lerum mellan Norra Hallsås och Torpadal.  

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har lite drygt 42 500 invånare. Centralorten Lerum 

ligger drygt två mil öster om Göteborgs stad. I den befolkningsprognos som skattades 2018 för 

kommunen beräknades den genomsnittliga befolkningsökningen kommande tioårsperiod årligen 

uppgå till 1,45 procent (Lerums kommun 2018). Lerums kommunförvaltning har i uppdrag att ta fram 

en ny detaljplan för en ny skola F-9 för cirka 1000 elever inklusive en särskola för 50 elever. Till 

skolan ska även en idrottshall uppföras som är planerad att nyttjas av både föreningsliv och skolan.  

Skolan planeras inom det område som naturvärdesinventerades av SWECO Environment AB under 

hösten 2019 (Ährlund C, 2019). Området som ingår i den här inventeringen är ett tillägg där man har 

för avsikt att anlägga en parkering i anslutning till skolan. Rapporten kommer att användas i det 

fortsatta planeringsarbetet med detaljplanen för skolan i området. 

Figur 1: Områdesöversikt där den inventerade ytan är avgränsad med röd linje. 
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Området 
Det inventerade området har fått arbetsnamnet Norra Hallsås tilläggsområde och utgörs av delar av 

den skogsmark som ligger norr om vägen som går mellan bostadsområdena Norra Hallsås och 

Torpadal i den norra delen av Lerum (figur 1). Inventeringsområdet är c 0,8 hektar stort och utgörs i 

sin helhet av skogsmark. Den östra delen av inventeringsområdet utgörs av en tallskog på myrmark 

vars hydrologi är påverkad av vägen. Inventeringsområdet gränsar till vägen i söder, en bergsbrant i 

nordväst och i övrigt till skogsmark (figur 2). 

Figur 2: Flygfoto över området med inventeringsområdet markerat med rött. 
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Metod 
Naturvärdesinventeringen har utförts enligt metod beskriven i SIS-standard SS 199000:2014 
”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) Genomförande, naturvärdesbedömning 
och redovisning” (Swedish Standard Institute 2014a och 2014b). Metoden innebär i korthet att delar 
av ett avgränsat område klassificeras utifrån förekomst av arter och biotopkvaliteter, bland annat så 
kallade värdelement, och avgränsas som naturvärdesobjekt om de uppfyller vissa kriterier. 

Detaljeringsgrad 
En NVI kan genomföras på olika nivåer och detaljeringsgrad. I detta uppdrag utfördes inventeringen 
på fältnivå enligt den högsta detaljeringsgraden som benämns som detaljerad. Det innebär att 
naturvärdesobjekt med en yta större än 10 kvadratmeter eller ett linjeformat objekt med en längd 
av 10 meter eller mer och en bredd av 0,5 meter eller mer ska identifieras och beskrivas vid 
inventering i fält.  

Förstudie 
NVI på fältnivå ska inledas med ett förarbete motsvarande det arbete som görs i en NVI på 
förstudienivå. I förstudien ska tidigare dokumenterad information om naturen i inventeringsområdet 
studeras. 

Vid förstudien har följande underlag använts: 

• Utdrag från Artportalen för artfynd av naturvårdsarter i området. Samtliga arter 
registrerade inom ett område 100 meter från inventeringsobjektet eftersöktes. Hämtning 
av data från Artportalen utfördes 2021-05-01.

• Tillgängliga data från Lerums kommun inklusive den naturvärdesinventering som SWECO 
Environment AB utförde under hösten 2019 och den fördjupade artinventeringen av grodor 
och fåglar som Svensk Naturförvaltning utförde under våren och sommaren 2020.

• Utdrag från Trädportalen, numera samlat hos Artportalen, 2021-05-01.

• Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur 2021-05-01.

• Utdrag från Skogsstyrelsens karttjänst Skogsdataportalen 2021-05-01.

• Länsstyrelsernas webbGIS inklusive lövskogsinventeringen för Västra Götaland 2021-05-01.

• Kartor och ortofoto.

Tillägg 
En NVI kan kompletteras med ett antal i standarden föreslagna tillägg. De tillägg som ingått i 

uppdraget och som redovisas i denna rapport är: 

• 4.5.2 Naturvärdesklass 4 – Naturvärdesobjekt med naturvärdesklassen 4, visst naturvärde 
har identifierats och avgränsats.

• 4.5.4 Värdeelement – Alla värdeelement som påträffats under fältstudien oavsett om de 
ligger inom ett naturvärdesobjekt eller ej har noterats och koordinatsatts.

• 4.5.5 Detaljerad artförekomst – Naturvårdsintressanta arter som påträffats i fält har 
koordinatsatts och redovisas med en noggrannhet på minst 25 meter.

• 4.5.6 Fördjupad artinventering – Som komplement till naturvärdesinventeringen har en 
fördjupad inventering av fåglar utförts inom området.

Tillägg utöver standard 

• Förekomst av invasiva arter enligt EU:s förteckning av invasiva främmande arter samt 
parkslide (Reynoutria japonica), jätteslide (Fallopia sachalinensis), blomsterlupin (Lupinus 
polyphyllus), kanadensiskt gullris (Solidago canadensis) och vresros (Rosa rugosa).
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Naturvärdesobjekt och klasser 
Det finns fyra olika naturvärdesklasser: högsta, högt, påtagligt och visst naturvärde (tabell 1). Delar 

som inte når upp till kriterierna för visst naturvärde klassas som lågt värde och avgränsas inte i 

inventeringen. I den här rapporten ingår naturvärdesobjekt med visst till högsta naturvärde. Både 

biotopkvaliteter och arter ligger till grund för den sammanvägda bedömningen av naturvärdet. 

Tabell 1: De fyra naturvärdesklasserna. 

Objektens beskrivning 
Naturvärdesobjekten presenteras objektsvis ihop med en sammanställning över förekommande 

naturvårdsarter och värdelement inom respektive objekt , se bilaga I. För respektive 

naturvärdesobjekt redovisas följande: 

• Objekt-ID och nummer

• Areal (hektar) och geografisk position (SWEREF_99_12_00)

• Naturtyp, biotop och i förekommande fall N2000-kod

• Förekommande naturvårdsarter och värdeelement

• Översiktlig beskrivning av naturvärdesobjektet

• Naturvärdesklass

• Motivering av naturvärdesklass

• Representativt foto av naturvärdesobjektet

Naturvärdesklass Benämning Beskrivning 

1 högsta naturvärde störst positiv betydelse för biologisk mångfald 

2 högt naturvärde stor positiv betydelse för biologisk mångfald 

3 påtagligt naturvärde påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald 

4 visst naturvärde viss positiv betydelse för biologisk mångfald 
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Värdeelement 
Värdeelementen är indelade i ett antal huvud- och underkategorier (tabell 2). 

Tabell 2: Värdeelementen indelade i huvud- och underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

Träd Hålträd, mulm, hamlade träd, brandljud, bärande, blommande, ålder, 
grovlek, trädslag, övrigt 

Död ved Låga, vindfälle, torrträd, torraka, högstubbe, döda grenar, övrigt 

Kultur-/fornlämning Husgrund, odlingsröse, stenmur, övrigt 

Geologi Block, lodyta, bergvägg, hällmark, rasbrant, övrigt 

Vatten Sumpmark, småvatten, naturlig skogsbäck, å, övrigt 

Övrigt Gryt, övrigt 

I kategorin träd ingår levande träd som på något sätt utvecklat ett naturvärde. Exempel på vanligt 

förekommande naturvärdesträd är träd med bohål, bärande eller blommande träd samt gamla 

och/eller grova träd. 

Död ved är en bristvara i dagens skogar och här menas all form av död eller döende ved. Den delas in 

i liggande, lågor och vindfällen samt stående, torrträd, torrakor, högstubbar och döda grenar. Kvalitet 

och sällsynthet avgör värdet. Mängden naturlig död ved per hektar går att använda som ett mått på 

ett områdes förutsättningar till biologisk mångfald. 

Ingen skillnad har gjorts för lämningar eller spår efter människans tidigare bruk beträffande ålder och 

eventuellt lagskydd. Alla typer av element med värde för den biologiska mångfalden har därför 

angetts som kultur-/fornlämningar. Exempel på vanligt förekommande lämningar i landskapet är 

husgrunder, stenmurar och odlingsrösen. 

I kategorin geologi ingår terrängens fysiska strukturer så som block, lodytor och hällmark. 

Allt som har med vatten och dess flöde att göra tillhör kategorin vatten. Myr- och sumpmark är 

vanliga element tillsammans med skogsbäckar och småvatten. 

Vid inventeringar på översiktlig nivå utgör värdeelementen urskiljbara delar, byggstenar av en biotop, 

men på medel- och detaljnivå kan värdeelement i sig själva utgöra biotoper och naturvärdesobjekt. 

Exempel på sådana element är stenmur, myr, bäck men även solitära träd. 

Under inventeringen påträffade värdelement är listade i bilaga II. 

Artförekomst 
Alla arter, utom fåglar, som räknas som fridlysta, (f), rödlistade (r), signalarter (s), typiska arter (t) 

eller övrigt skyddsvärda (o) har noterats som arter i objektsbeskrivningarna. Övrigt skyddsvärda arter 

är sådana arter som saknar annan klassifikation men som likväl har nämnvärd betydelse för värdering 

av olika naturvärdesobjekt. Frekvensen av observationer i respektive naturvärdesobjekt är indelad i 

tre klasser: Enstaka, Flertal eller Allmän.  

Alla observerade naturvårdsarter, även fåglar, är listade i bilaga III. Rödlistade arter är indikerade 

med endera av hotklasserna NT, VU, CR eller EN. 

Alla observationer av arter har vid sidan av redovisning i denna rapport rapporterats till Artportalen. 
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Fördjupad artinventering av fåglar 
Som ett komplement till naturvärdesinventeringen har en fördjupad fågelinventering utförts i 
området. Eftersom inventeringsområdet är mycket litet placerades inga transekter ut. Istället 
inventerades förekomst av fågelarter genom att området besöktes under en timmes tid och samtliga 
identifierade fåglar noterades. Två fältbesök genomfördes. Inventeringsdagar valdes utifrån 
väderförhållanden så att fåglarna skulle vara aktiva och antalet observationer optimeras. Alla 
observationer av fågelarter noterade under den fördjupade artinventeringen har vid sidan av 
redovisning i denna rapport rapporterats till Artportalen. Vid inventeringen av fåglar användes 
handdator med integrerad GPS, anteckningsbok och handkikare av modellen Nikon Monarch 10,5 X 
45. 

Artförekomst 

Alla observerade fåglar redovisas i Bilaga IV. Om arten är upptagen på någon av skyddslistorna 
Bernkonventionen Bilaga II och III, Bonnkonventionen Bilaga II, Fågeldirektivet Bilaga 1 och 2, CITES 
Bilaga A och prioriterad art i skogsvårdslagen är detta angivet. 

Rödlistade arter är indikerade med endera av hotklasserna NT, VU, CR eller EN. 

Inventeringstillfälle 

Det första fältbesöket ägde rum den 26 april och tidpunkten var mellan klockan 10 och 11. Det andra 
fältbesöket ägde rum den 25 maj och tidpunkten var mellan klockan 11 och 12. 

Mätutrustning och inventeringsdatum 
Under fältinventeringen användes en handdator av modellen Nautiz X7 med integrerad GPS (SiRF III) 

för avgränsning av objekt och registrering av observationer. Positionsangivelser ligger i de flesta fall 

inom fem meter från mätpunkten. GPS-mottagarens noggrannhet kan variera från dag till dag och 

mellan olika platser och beror bland annat på antalet tillgängliga satelliter, placeringen av dessa i 

förhållande till GPS-mottagarens position, störningar i atmosfären eller sikthinder så som till exempel 

skog. Fältbesöken ägde rum den 26 april och 25 maj och utfördes av Emma Lind. 
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Resultat 

Förstudier 
Förstudien av tillgängligt bakgrundsmaterial visade på fynd av naturvärdesintressanta arter inom 
inventeringsområdet.   

Tre inventeringar eller utredningar har genomförts i området eller i dess närområde (figur 3). En 
naturvärdesinventering (NVI) utfördes under 2019 av SWECO Environment AB på ett större område 
söder om inventeringsområdet (Ährlund C, 2019). Svensk Naturförvaltning AB utförde under 2020 en 
fördjupad utredning av groddjur och fåglar (Svensk Naturförvaltning AB, 2020). Området för 
fågelutredningen var samma område som för NVI:n 2019 och för groddjursinventeringen ingick även 
ett område norr om vägen där det även ligger en damm. 

Figur 3: Karta med geografiska avgränsningar för de olika inventeringar som utförts 2019-2021. 

I anslutning till dammen som ligger utanför inventeringsområdet i nordöst finns två observationer av 
större vattensalamander registrerade i Artportalen. Den första registreringen är från den 15-16 maj 
2017. Fyra individer identifierades i vattnet i samband med salamanderinventeringen i Lerums 
kommun. Vid samma tillfälle registrerades även mindre vattensalamander och vanlig padda. Den 
andra registreringen av större vattensalamander är från den 9 maj 2020 då sju individer noterades på 
land intill dammen. Registreringen är verifierad med hjälp av foton tagna i samband med 
observationen. Vid samma tillfälle och av samma observatör registrerades även mindre 
vattensalamander. 

En observation av vanlig groda finns registrerad från den mellersta delen av inventeringsområdet i 
samband med den naturvärdesinventering som utfördes av området 2019. Registreringen är från den 
16 oktober 2019. 

I den fördjupade utredningen av groddjur som utfördes av Svensk Naturförvaltning AB under 2020 av 
den intill liggande dammen och ett större omgivande område, där ibland inventeringsområdet 
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noterades fyra groddjur: större vattensalamander, mindre vattensalamander, vanlig groda och vanlig 
padda (Svensk Naturförvaltning AB, 2020).  

Under den naturvärdesinventering som utfördes av SWECO Environment AB i inventeringsområdet 
under hösten 2019 registrerades sex fågelarter: gärdsmyg, större hackspett, nötväcka, stjärtmes, 
kungsfågel och morkulla (Ährlund C, 2019). Inventeringsområdet bedömandes då ha förutsättningar 
för mindre hackspett. Arten bedömdes dock inte häcka inom området men troligen nyttjar den 
området som födosöksområde under vintertid (Ährlund C, 2019). 

I samband med Svensk Naturförvaltnings groddjursinventering 2020 genomfördes en 
fågelinventering i ett område omedelbart söder om föreliggande inventeringsområde. I den 
fågelinventeringen noterades 24 arter varav fyra är rödlistade (tabell 3). 

Naturen söder om inventeringsområdet hade ett visst till högt naturvärde enligt den 
naturvärdesinventering som utfördes av SWECO Enviroment AB (Ährlund C, 2019). 

Områden med skyddad natur saknas i området. 

Tabell 3: Fågelarter som noterades under den fördjupade artinventeringen av fåglar som utfördes av Svensk 
Naturförvaltning AB under 2020. 

Nr Svenskt namn Vetenskapligt namn 

1 Blåmes Cyanistes caeruleus 

2 Bofink Fringilla coelebs 

3 Gransångare Phylloscopus collybita 

4 Gråkråka Corvus corone cornix 

5 Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 

6 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 

7 Kaja Corvus monedula 

8 Koltrast Turdus merula 

9 Kungsfågel Regulus regulus 

10 Lövsångare Phylloscopus trochilus 

11 Morkulla Scolopax rusticola 

12 Nötskrika Garrulus glandarius 

13 Nötväcka Sitta europaea 

14 Ringduva Columba palumbus 

15 Rödhake Erithacus rubecula 

16 Skata Pica pica 

17 Stjärtmes Aegithalos caudatus 

18 Större hackspett Dendrocopos major 

19 Svarthätta Sylvia atricapilla 

20 Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 

21 Talgoxe Parus major 

22 Talltita Poecile montanus 

23 Taltrast Turdus philomelos 

24 Trädkrypare Certhia familiaris 
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Översiktlig beskrivning av området 
Inom inventeringsområdet har totalt två så kallade naturvärdesobjekt identifierats och avgränsats. 

Ett har påtagligt naturvärde och ett har visst naturvärde, se figur 4 och bilaga I. 

Figur 4: Karta med naturvärdesobjekten med det nummer som hänvisas till i text. Påtagligt naturvärde (klass 3) indikeras 
med ljusorange och visst naturvärde (klass 4) med gult. 

Förutom en mindre del längst i nordöst har området varit skogbevuxet utan någon större skoglig 

åtgärd under en längre tid. På flygfoton från 1960 är skogen högvuxen. Området ingår som en mindre 

del i ett större sammanhängande skogsområde som fortsätter både norr- och söderut.  

Naturvärdesobjekt 1 ligger i den västra delen av inventeringsområdet och utgörs av en sydvänd 

bergbrant med lodytor, block och hällar som bitvis översilas. Skogen har stor trädslagsblandning och 

det högvuxna trädskiktet samdomineras av tall och ek med inslag av gran och björk samt enstaka 

rönn, asp, sälg, bok, oxel och skogslind. Mycket allmänt med död ved. Främst torrakor av tall, flera 

grova, och lågor i varierande nedbrytningsgrad, varav flera är grova eller mycket grova. Objektet har 

ett påtagligt naturvärde. 

Naturvärdesobjekt 2 ligger i den östra delen av inventeringsområdet och utgörs av en tallskog på 

myrmark vars hydrologi är påverkad av vägen. Trädskiktet domineras av tall med enstaka gran och 

björk. Marken är fuktig med sumpmossor i bottenskiktet där vitmossor dominerar. Objektet har ett 

visst naturvärde, naturlig artsammansättning och ett moget trädskikt. 

Värdeelement 
Inom inventeringsområdet identifierades och koordinatsattes 48 värdeelement (figur 5 och bilaga II). 

De flesta, drygt 70 procent, utgörs av död ved där liggande död ved i form av lågor och vindfällor är 

vanligast. Torrakor och torrträd är också vanligt förekommande. Inom inventeringsområdet har två 

faunadepåer med ett större antal lågor placerats ut. En stor andel av den döda veden är grov eller 
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mycket grov och av god kvalitet. Nio värdeelement tillhör huvudkategorin träd, varav sex är hålträd. 

Två är mycket grova träd och ett är ett blommande träd i form av en grövre sälg. De fem sista 

värdeelementen tillhör huvudkategorierna geologi och kultur. Längst i norr ligger en husgrund som 

på den västra sidan är rik på sten och håligheter, se figur 6. Block och lodytor förekommer utmed 

bergsryggen och utgör de fyra värdeelementen kopplade till geologi.  

Figur 5: Karta med positioner för de värdeelement som registrerats vid inventeringen. Värdeelement som tillhör 
huvudkategorin död ved indikeras med ett plustecken, träd med en grön punkt, geologi med en röd punkt och kultur med 
en svart punkt. Värdeelementen är numrerade med det löpnummer som hänvisas till i bilaga II. 

Figur 6: Lämning som utgörs av en stenkonstruktion som är rik på håligheter. 
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Naturvårdsarter 
Fåglar 

Under den fördjupade artinventeringen av fåglar och under fältbesöken för 

naturvärdesinventeringen noterades 15 fågelarter inom inventeringsområdet. Förteckning över de 

observerade arterna med deras skyddsklass redovisas i bilaga IV. En av arterna är rödlistad: 

grönsångare. En fågelart, korp, noterades endast som överflygande. Tillsammans med 

fågelinventeringen som utfördes under 2020 för det område som gränsar till inventeringsområdet 

söderut har Svensk Naturförvaltning under två inventeringar, 2020 och 2021, således observerat 26 

arter inom inventeringsområdet eller i dess närområde. 

Groddjur 

Inga groddjur påträffades i samband med den här naturvärdesinventeringen. 

I samband med den fördjupade inventeringen av groddjur som utfördes i området under 2020 

observerades fyra arter av groddjur: mindre vattensalamander, större vattensalamander, vanlig 

groda och vanlig padda. Vanlig padda och vanlig groda observerades inom eller i anslutning till 

naturvärdesobjekt 1. Inga groddjur noterades på myrmarken som utgör naturvärdesobjekt 2. Utefter 

bergsryggen i naturvärdesobjekt 1 finns miljöer för övervintring och vila för groddjur och det är rikt 

med block och andra stenmiljöer.  

Övriga arter 

Tre arter som enligt Skogsstyrelsen är att betrakta som signalarter identifierades inom 
inventeringsområdet: långflikmossa (Nowellia curvifolia), krushättemossa (Ulota crispa) och skogslind 
(Tilia cordata). Lågflikmossa och krushättemossa saknar signalvärde i regionen men kan i 
kombination med andra arter vara av värde för bedömningen. Skogslind indikerar näringsrik 
skogsmark. Gammelgranslav (Lecanactis abietina) som också identifierades är inte en egentlig 
signalart enligt Skogsstyrelsens lista men kan ibland betraktas som en sådan. 

Rödlistade arter 
Två rödlistade arter, en fågel (grönsångare) och ett träd (skogsalm), har påträffats under denna 

naturvärdesinventering. 

Skogsalm 

Skogsalm (Ulmus glabra) är klassad som akut hotad (CR) och har sin huvudsakliga utbredning i de 

södra delarna av Sverige, upp till Mälardalen. Almen hotas av almsjukan som är en svampsjukdom 

som sprids av almsplintborren. Den kan även spridas från träd till träd genom rotkontakt. Större 

delen av den svenska populationen av skogsalm är idag drabbad av almsjukan. Almsjukan angriper 

bara vuxna träd vilket innebär att träden oftast har hunnit reproducera sig. Almen kommer därför 

sannolikt att finnas kvar i framtiden men äldre och gamla träd riskerar att bli en bristvara. Almen är 

en viktig värd för ett flertal arter och åtminstone 57 arter är almspecialister och helt knutna till alm 

(SLU Artdatabanken 2021). Mogna träd av skogsalm förekommer i den bergsbrant som utgör 

naturvärdesobjekt 1. 

Skogsalm är rödlistad i första hand till följd av nedgång på grund av sjukdom och inte hotande 

exploatering. Därför saknar de utifrån standardens paragraf 6.2.2.1. ett i alla sammanhang givet 

skydd. Utdrag ur paragraftexten: ”En del artförekomster saknar betydelse för 

naturvärdesbedömningen. Sådana artförekomster benämns som obetydliga. Obetydliga 
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artförekomster kan vara: Arter som är minskande på grund av sjukdomar, föroreningar, jakt eller 

fiske, och vars framtida existens inte i första hand beror av att vissa geografiska områden bevaras.” 

Grönsångare 

Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix) är rödlistad och klassad som nära hotad (NT). Den är 

förtecknad i Bernkonventionen bilaga II, Bonnkonventionen bilaga II och är fridlyst enligt 4 § i hela 

landet (SLU Artdatabanken 2021). Fridlysningen innebär i korthet att dess fortplantningsmiljöer och 

viloplatser inte får förstöras. Arten klassas enligt Rödlistan 2020 som bofast och reproducerande i 

Sverige. Bevarandestatusen är inte gynnsam på nationell nivå och populationsminskningen de 

senaste 10 åren innebär att den uppfyller kriterierna för skyddsklassen nära hotad. Avverkning av 

lövträd och eller avverkning av grova och gamla träd samt händelser utanför Sverige har en negativ 

påverkan på arten (Artportalen 2020). 

Antalet häckande par skattades år 2012 till ca 220 000 par varav 24 000 i Västra Götalands län 

(Ottosson m.fl. 2012).  

Grönsångaren är något större och har längre och spetsigare vingar än övriga sångare. Den har mörk 

och mossgrön ovansida, citrongul strupe och övrebröst samt en silkesvit mage och buk. Tydligt gult 

ögonbrynsträck. Grönsångaren föredrar att häcka i äldre lövskog utan allt för mycket 

undervegetation, men den finns även i barrskog med lövinslag. Förekommer allmänt till sparsamt i 

södra och mellersta Sverige samt i Norrlands kustland upp till Norrbotten. Förekommer även sällsynt 

i Norrlands inland. Grönsångare hördes sjunga från området och häckar troligen inom området eller 

dess närmsta närområde. 

Artskyddsförordningen 
Femton fåglar, ett kräldjur och en kärlväxt som omfattas av artskyddsförordningen (SFS 2007:845) 

påträffades under naturvärdesinventeringen och fördjupade fågelinventeringen (bilaga III och bilaga 

IV). 

Blåmes (Cyanistes caeruleus), bofink (Fringilla coelebs), gransångare (Phylloscopus collybita), 
grönsångare (Phylloscopus sibilatrix), gärdsmyg (Troglodytes troglodytes), koltrast (Turdus merula), 
korp (Corvus corax), kungsfågel (Regulus regulus), lövsångare (Phylloscopus trochilus), nötväcka (Sitta 
europaea), ringduva (Columba palumbus), rödhake (Erithacus rubecula), svartmes (Periparus ater), 
talgoxe (Parus major) och trädkrypare (Certhia familiaris) är samtliga fridlysta enligt 4 § i hela landet. 

Skogsödla (Zootoca vivipara) är fridlyst enligt 6 § i hela landet. En skogsödla identifierades när den 
födosökte på en låga. Skogsödla förekommer i större delen av landet och återfinns i olika typer av 

miljöer såsom skogsmark, öppet kulturlandskap, vägslänter och trädgårdar där den livnär sig på 

insekter och andra småkryp. 

Revlummer (Lycopodium annotinum) är fridlyst enligt 5, 8 och 9 §§ i hela landet och växer på minst 
en plats inom inventeringsområdet. Revlummer är en vanligt förekommande växt i Sverige men 

lummer växer långsamt och har tidigare tagit skada av den insamling som tidigare förekommit av 

arten. Numera är samtliga lummerväxter fridlysta i hela Sverige mot uppgrävning och plockning till 

försäljning. 

Invasiva arter 
Inga invasiva arter identifierades under den här naturvärdesinventeringen. 



16 

Effekter 
Den största effekten av en eventuell exploatering blir att arealen naturmark i området kommer att 

minska och därmed även livsrummet för djur och växter.  

Sammanfattning och diskussion 
Inom inventeringsområdet har totalt två så kallade naturvärdesobjekt identifierats och avgränsats. 

Ett har påtagligt naturvärde och ett har visst naturvärde.  

Naturvärdesobjekt 1, som har påtagligt naturvärde, utgörs av en sydvänd bergbrant med stor 

trädslagsblandning. Det är allmänt med död ved och inom bergsbranten finns lodytor, block och 

hällar som bitvis översilas. Naturvärdesobjekt 2 har visst naturvärde och utgörs av en tallskog på 

myrmark. Trädskiktet domineras av tall med enstaka gran och björk. Marken är fuktig med 

sumpmossor i bottenskiktet där vitmossor dominerar.  

Inom ramen för den här naturvärdesinventeringen noterades 15 fågelarter som samtliga är fridlysta 

och en art, grönsångare, är rödlistad enligt Rödlistan 2020. Skogsalm som också identifierades är 

även den rödlistad enligt Rödlistan 2020. Ytterligare två fridlysta arter, skogsödla och revlummer, 

observerades.  
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Bilaga I Beskrivning av naturvärdesobjekt 

ID OBJEKT 1_1 

NATURVÄRDESKLASS 3 

NATURTYP Skog och träd 

BIOTOP Brant 

OBJEKTTYP Naturvärde 

X-KOORD 165782 Y-KOORD 6407249

AREA KVM 5615

NR OBJEKT 1

Sydvänd bergbrant med lodytor, block och hällar som bitvis översilas. Stor trädslagsblandning och det 

högvuxna och äldre trädskiktet samdomineras av tall och ek med inslag av gran och björk samt 

enstaka rönn, asp, sälg, bok, oxel och skogslind. Ett inslag av äldre tall och enstaka äldre gran 

förekommer spritt i objektet. I den norra delen finns en lämning i form av en husgrund som är rik på 

block. På det här området dominerar sälg, rönn och asp trädskiktet. Utefter bergbranten finns ett 

visst inslag av skogslind. Mycket allmänt med död ved. Främst torrakor av tall, flera grova och lågor i 

varierande nedbrytningsgrad varav flera är grova eller mycket grova. På flera av torrakorna finns spår 

efter födosökande hackspettar. Det finns även allmänt med skapade lågor som lagts inom objektet, 

flera mycket grova. Marken är frisk och i fältskiktet växer blåbär och rikt med örter så som vitsippa, 

ekorrbär, skogsstjärna, liljekonvalj, skogskovall och flera arter av ormbunksväxter. Hassel dominerar i 

buskskiktet som också innehåller rönn, brakved och fläder. Det är allmänt med håligheter och 

skrymslen i berget och på flera platser finns fågelbon i skrevorna. 

Påtagligt biotopvärde och visst artvärde ger sammantaget ett påtagligt naturvärde. Stor 

trädslagsblandning, varierad topologi, inslag av äldre träd och positiva värdeelement. Allmänt med 

dödved av god kvalité. Enstaka naturvårdsarter. Allmänt med födosökande fåglar bland andra 

svartmes och kungsfågel. 
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Art Kräldjur Skogsödla f Enstaka 

Art Kärlväxter Revlummer f Enstaka 

Art Lavar Gammelgranslav stk Enstaka 

Art Mossor Krushättemossa s Enstaka 

Art Mossor Långfliksmossa s Enstaka 

Art Träd Skogsalm r Enstaka 

Art Träd Skogslind s Enstaka 

Värdelement Död ved - Faunadepå Låg 

Värdelement Död ved - Faunadepå Mellan 

Värdelement Död ved Björk Högstubbe Hög 

Värdelement Död ved Björk Låga Låg 

Värdelement Död ved Björk Låga Mellan 

Värdelement Död ved Ek Låga Mellan 

Värdelement Död ved Ek Torrträd Låg 

Värdelement Död ved Gran Låga Låg 

Värdelement Död ved Gran Låga Mellan 

Värdelement Död ved Gran Vindfälla Hög 

Värdelement Död ved Gran Vindfälla Låg 

Värdelement Död ved Gran Vindfälla Mellan 

Värdelement Död ved Sälg Döda grenar Mellan 

Värdelement Död ved Sälg Torrträd Mellan 

Värdelement Död ved Tall Låga Hög 

Värdelement Död ved Tall Låga Låg 

Värdelement Död ved Tall Låga Mellan 

Värdelement Död ved Tall Torraka Hög 

Värdelement Död ved Tall Torraka Mellan 

Värdelement Död ved Tall Vindfälla Mellan 

Värdelement Geologi - Block Hög 

Värdelement Geologi - Block Mellan 

Värdelement Geologi - Lodyta Mellan 

Värdelement Kultur - Husgrund Hög 

Värdelement Träd Rönn Hålträd Mellan 

Värdelement Träd Sälg Blommor Mellan 

Värdelement Träd Sälg Hålträd Mellan 

Värdelement Träd Tall Grovlek Låg 
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ID OBJEKT 1_2 
NATURVÄRDESKLASS 4 
NATURTYP Skog och träd 
BIOTOP Tallskog 
OBJEKTTYP Naturvärde 
X-KOORD 165892 Y-KOORD 6407249 
AREA KVM 2724 
NR OBJEKT 2 
 
Tallskog på myrmark vars hydrologi är påverkad av vägen. Trädskiktet domineras av tall med enstaka 
gran och björk. Marken är fuktig med sumpmossor i bottenskiktet. Blåbär dominerar i fältskiktet, 
tranbär, hjortron och tuvull på öppnare och blötare delar. Emot den friskare marken i öst finns ett 
laggområde med blötmark. Sparsamt med död ved men enstaka talltorrakor förekommer. 
 
Visst biotopvärde och lågt artvärde ger sammantaget ett visst naturvärde. Mogen skog med naturlig 
artsammansättning. 
 

 

 

Värdelement Död ved Tall Torraka Låg 

Värdelement Död ved Tall Torraka Mellan 

Värdelement Träd Björk Hålträd Mellan 
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Bilaga II Värdeelement 

Nr X Y NVO Huvudkategori Underkategori Artnamn Anmärkning 

1 337335 6407908 1 Död ved Faunadepå - Välta med lågor av 
gran och grov tallåga 

2 337340 6407911 1 Död ved Torraka Tall Hackspettsmärken 

3 337341 6407907 1 Död ved Torraka Tall Mycket grov, äldre 
med 
hackspettsmärken 

4 337344 6407904 1 Geologi Lodyta - Sydost 

5 337349 6407920 1 Död ved Torrträd Ek 

6 337358 6407920 1 Död ved Låga Tall 

7 337353 6407922 1 Geologi Block - Storblockigt 

8 337362 6407911 1 Död ved Faunadepå - Trave med klen död 
ved 

9 337369 6407914 1 Död ved Låga Björk 

10 337370 6407920 1 Död ved Torraka Tall Hackspettsmärken 

11 337378 6407920 1 Död ved Vindfälla Gran Mycket grov, något 
äldre 

12 337387 6407916 1 Död ved Låga Gran 

13 337390 6407920 1 Död ved Låga Gran Grov 

14 337390 6407919 1 Död ved Vindfälla Gran Mycket grov 

15 337395 6407912 1 Död ved Låga Tall Mycket grov, färsk 

16 337385 6407913 1 Död ved Låga Tall 

17 337391 6407915 1 Död ved Vindfälla Gran Mycket grov 

18 337400 6407927 1 Död ved Låga Ek 

19 337403 6407930 1 Död ved Låga Gran Mycket grov 

20 337399 6407927 1 Död ved Låga Gran Mycket grov 

21 337397 6407935 1 Död ved Torraka Tall 

22 337392 6407939 1 Död ved Torraka Tall Hackspettsmärken 

23 337382 6407925 1 Död ved Torraka Tall Silvertorraka, 
hackspettsmärken 

24 337382 6407921 1 Träd Grovlek Tall Mycket grov 

25 337379 6407918 1 Död ved Torrträd Sälg 

26 337396 6407928 1 Död ved Låga Ek 

27 337436 6407956 1 Geologi Lodyta - Hög lodyta åt sydost 

28 337447 6407954 1 Träd Hålträd Rönn Större hålighet vid 
basen 

29 337455 6407957 1 Geologi Block - Storblockigt med 
håligheter och 
skrymslen 

30 337496 6407948 1 Död ved Låga Björk - 
31 337467 6407965 1 Död ved Döda grenar Sälg - 
32 337465 6407958 1 Träd Hålträd Sälg - 
33 337467 6407962 1 Träd Blommor Sälg - 
34 337468 6407964 1 Träd Hålträd Sälg - 
35 337471 6407969 1 Träd Hålträd Sälg - 
36 337470 6407973 1 Träd Hålträd Sälg - 
37 337475 6407973 1 Kultur Husgrund - - 
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38 337472 6407949 1 Död ved Vindfälla Tall Mosstäckt 

39 337469 6407926 1 Död ved Låga Gran - 
40 337437 6407924 1 Död ved Låga Tall Mycket grov 

41 337439 6407925 1 Död ved Låga Tall Mycket grov 

42 337420 6407929 1 Träd Grovlek Tall Öppen ved 

43 337479 6407941 1 Död ved Låga Gran - 
44 337524 6407925 2 Död ved Torraka Tall - 
45 337502 6407923 2 Träd Hålträd Björk Hålighet ca 2 meter 

upp på stammen 

46 337501 6407924 2 Död ved Torraka Tall - 
47 337471 6407930 1 Död ved Vindfälla Gran - 
48 337478 6407934 1 Död ved Högstubbe Björk Grov med vedsvamp 
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Bilaga III Observerade naturvårdsarter (ej fåglar) 

Artgrupp Artnamn Vetnamn Status Rödlistad 

Kräldjur Skogsödla Zootoca vivipara f - 
Kärlväxter Revlummer Lycopodium annotinum f - 
Lavar Gammelgranslav Lecanactis abietina stk - 
Mossor Långfliksmossa Nowellia curvifolium s - 
Mossor Krushättemossa Ulota crispa s - 
Träd Skogslind Tilia cordata s - 
Träd Skogsalm Ulmus glabra r CR 
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Bilaga IV Observerade fågelarter 
Under rödlistad anges i förekommande fall hotklass. Kryss i resterande kolumner indikerar att arten 

är angiven på respektive lista. 

Svenskt 
namn 

Vetenskapligt 
namn 

Rödlistad 
2020 

Bern 
II 

Bern 
III 

Bonn 
II 

Fågel 
direktivet 
B. I

Fågel 
direkti
vet B. 
II 

CITES 
A 

P. skogs
Vårdslagen

Blåmes Cyanistes 
caeruleus 

 - x  - -  - -  - - 

Bofink Fringilla 
coelebs 

 - - x  - -  - -  - 

Gransångare Phylloscopus 
collybita 

 - x  - x  - -  - - 

Grönsångare Phylloscopus 
sibilatrix 

NT x  - x  - -  - - 

Gärdsmyg Troglodytes 
troglodytes 

 - x  - -  - -  - - 

Koltrast Turdus 
merula 

 - - x x  - x  - - 

Korp Corvus corax  - - x  - -  - -  - 

Kungsfågel Regulus 
regulus 

 - x  - x  - -  - - 

Lövsångare Phylloscopus 
trochilus 

 - x  - x  - -  - - 

Nötväcka Sitta 
europaea 

 - x  - -  - -  - - 

Ringduva Columba 
palumbus 

 - -  - -  - x  - - 

Rödhake Erithacus 
rubecula 

 - x  - x  - -  - - 

Svartmes Periparus 
ater 

 - x  - -  - -  - - 

Talgoxe Parus major  - x  - -  - -  - - 

Trädkrypare Certhia 
familiaris 

 - x  - -  - - - - 
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