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Sammanfattning
Åmåls kommun planerar att utvidga industriområdet vid Nygård och har anlitat Calluna för att
genomföra en naturvärdesinventering. Syftet med inventeringen var att (1) få en överblick över
området, (2) lokalisera värdefulla miljöer, (3) identifiera förekomsten av värdeelement, (4)
identifiera förekomsten av områden med generellt biotopskydd, samt (5) att redovisa
artförekomster i inventeringsområdet.
Inventeringsområdet vid Nygård är beläget strax öster om Fågelmyrsgatan och består av
naturmiljö. Området är ca 6 ha stort och utgörs främst av barrblandskog där gran, tall och björk
dominerar. Lätt kuperade skogsmiljöer förekommer också, främst centralt i området där det
finns en höjd av hällmarkstallskog. I kantzonerna till höjden är marken fuktigare och där växer
främst triviallövträd som asp, rönn och sälg.
Naturvärdeinventeringen har genomförts enligt SIS standard 199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och
redovisning”. Inget område nådde upp till den lägsta naturvärdesklassen; klass 3 ”påtagligt
naturvärde”, och bedömdes därmed inte enligt standarden i denna inventering. Vid
fältinventeringen noterades fyra naturvårdsarter, varav två fridlysta kärlväxter; mattlummer
och revlummer samt en rödlistad fågel; kungsfågel (VU). Vidare identifierades ett mindre
värdeelement i inventeringsområdet samt en biotopsskyddad allé längs med Strömstadsvägens
södra sida.
Slutligen kan området också fungera som en spridningskorridor mellan skogsområden belägna i
sydväst och små partier med skogsmiljöer norr om Strömstadsvägen där flera grova hålträd
förekommer. Några av arterna som påträffades är fridlysta enligt artskyddsförordningen och det
kan därför behövas sökas dispens för dem, samt för den biotopsskyddade alléen vid en eventuell
påverkan.
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1 Bakgrund
1.1

Uppdrag och Syfte

Åmåls kommun planerar att utvidga industriområdet vid Nygård och arbetar med en ny
detaljplan för området. I denna planering har Åmåls kommun anlitat Calluna för att genomföra
en naturvärdesinventering i området. Syftet med inventeringen var att få en överblick över
området, att lokalisera värdefulla miljöer och områden med generellt biotopskydd, att
identifiera förekomsten av värdeelement samt att redovisa artförekomster inom ett avgränsat
område.

1.2

Allmän beskrivning av inventeringsområdet

Inventeringsområdet vid Nygård är beläget strax öster om Fågelmyrsgatan och är en naturmiljö.
Det aktuella området är ca 6 ha stort och ligger mellan EuroCash och SEM AB (figur 1). Marken
består överlag av lätt kuperade skogsmiljöer av främst barrblandskog där gran, tall och björk
dominerar. Centralt i området finns en höjd med hällmarkstallskog där marken är torr.
Markvegetationen består där av olika renlavar och enstaka enbuskar. I kantzonerna till höjden
är marken något fuktigare och där växer det främst triviallövträd som asp, rönn och sälg. På
marken i de torrare partierna växer bl.a. lingon, renlavar och husmossa och. I de våtare
partierna förkommer björnmossa och vitmossa. I den nordvästra delen av inventeringsområdet,
närmast EuroCash, finns det ett uttorkat, föredetta vattendrag som har utdikats. Diagonalt
genom området löper en nyligen röjd korridor där främst ung tät björksly har växt upp. I denna
korridor och strax öster om den finns igenväxta före detta gräsmarker, där enstaka
hävdgynnade kärlväxter fortfarande finns kvar. I norr, längs med Strömstadsvägens södra sida,
finns en lindallé som omfattas av det generalla biotopskyddet. På andra sidan Strömstadsvägen
finns ett lövskogsområde som har pekats ut i den kommunala lövskogsinventeringen.
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Figur 1. Inventeringsområdet ligger öster om Fågelmyrsgatan och omfattar ett område på ca 6 ha.
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2 Naturvärdesinventering
Inventeringen utfördes enligt SIS:s standard ftSS 199000:2014 ”Naturvärdesinventering
avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”.
Metoden finns beskriven i standarden, se kortfattad beskrivning i bilaga 1.
Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse för
biologisk mångfald i ett avgränsat område. NVI:n resulterar i en avgränsning av områden,
naturvärdesklassning, objektbeskrivningar samt en övergripande rapport. I NVI:n ingår inte
bedömning av värden för friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild eller ekosystemtjänster.
En NVI är inte heller en konsekvensbedömning eller en bedömning av biotopers känslighet i
förhållande till en exploateringsplan. Naturvärdesinventeringen är däremot ett användbart
underlag inför en konsekvensbedömning och känslighetsbedömning, samt ger även en grund
inför inventering av andra aspekter, som t.ex. friluftsliv, ekosystemtjänster eller landskapsbild. I
detta fall är NVI:n ett underlag för den genomförda känslighetsbedömningen.

3 Inventeringens utförande
3.1

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventeringen utfördes av Jonas Mattsson (ekolog) den 20:e oktober 2016. GIS-skikt
med artregistreringar, biotopskyddsområden och värdeelement har upprättats. Dessa finns hos
Calluna AB. Representativa bilder har lagts in i denna rapport. Övriga bilder förvaras hos Calluna
AB.

3.2

Nivå och detaljeringsgrad

I studien ingick en förstudie och en fältinventering. Förstudien omfattade en mindre studie av
ortofoto samt hantering av underlag. Fältinventeringen utfördes med detaljeringsgrad ”medel”.
För mer information kring nivå, se bilaga 1. Inventeringen utfördes dessutom med tilläggen
”värdeelement” och ”generellt biotopskydd”.

3.3

Underlag

Vid inventeringen användes följande underlag:
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Utdrag från Artportalen för artfynd och naturvårdsarter i området (161004).



Kartverktyget skyddad natur från naturvårdsverket:
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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4 Resultat
Samtliga resultat för inventeringens olika delar redovisas som karta i bilaga 2.

4.1

Naturvärdesinventering

Inget område nådde upp till naturvärdesklass 1, 2 eller 3 och klassades därför inte med angiven
metod för naturvärdesinventering. Naturmiljön har alltså inte i något område uppnått den lägsta
naturvärdesklass för denna inventering, klass 3; ”påtagligt naturvärde”eller förekommer inom
ramen för denna inventerings detaljeringsgrad. Flera av delområdena har dock ett ”visst
naturvärde”, klass 4, men saknar flera biotopkvalitéer som krävs för att kunna uppnå ett
påtagligt naturvärde. Exempelvis så saknas det strukturer såsom gamla träd, trädbestånd med
en variation i ålder och död ved, vilket finns i skogsmiljöer med en längre skoglig kontinuitet.
Dessutom registrerades få naturvårdsarter under fältinventeringen.
Området har dock en viss betydelse för biologisk mångfald sett till sin helhet. De främsta
naturvärdena i området är kopplade till skogliga ekosystem, vilka är i ett relativt tidigt
successionstadium. En varierad topografi med enstaka kala berghällar, block och en varierad
markfuktighet ger tillsammans med de blandade trädslagen ett visst naturvärde i flera
delområden. Flera av delområdena har även en viss betydelse för fågelfaunan där spår av
födosökande hackspettar förekommer på enstaka döda träd. Detta i delområden där också en
blandning av trädslag förekommer. Övriga artgrupper som kan tänkas gynnas eller kan
förekomma i området är kryptogamer, groddjur och insekter.
Inventeringsområdets mest värdefulla delområde finns i den centrala delen uppe på höjden som
utgörs av hällmarkstallskog med inslag av gran och björk. I detta område finns det också lite död
ved i form av enstaka torrakor och lågor. Närheten till bohål för fåglar, bl.a. hackspettar, i
nordost är också betydelsefull, där flera grova hålträd förekommer precis norr om
Strömstadsvägen utanför inventeringsområdet. Inventeringsområdet kan därför fungera som en
födosökslokal och spridningskorridor mellan skogsområden i sydväst och små partier med
skogsmiljöer norr om Strömstadsvägen (figur 2). Spridningskorridoren kommer troligtvis att
minska i storlek i samband med ny bebyggelse.
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Figur 2. Inventeringsområdet på en mer utzomat karta där spridningskorridoren syns som blå pil.
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Figur 3. Bilderna visar bl.a. barrblandskog, hällmarkstallskog och en allé av lind.
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4.2

Naturvårdsarter

Vid inventeringen noterades fyra naturvårdsarter (figur 4). Kärlväxterna mattlummer och
revlummer påträffades på flera platser och är fridlysta i hela Sverige. Den skogliga signalarten
långfliksmossa förekom på en granlåga. Mossarten har ett medelhögt signalvärde i denna del av
Sverige. Vidare identifierades en rödlistad fågelart, kungsfågel (VU), på två ställen. Enstaka
födosöksspår efter hackspettar fanns i den centrala delen. Lämpliga miljöer för häckande
hackspettar bedöms finnas i det närliggande lövskogsområdet i parkmiljö, strax norr om
Strömstadsvägen där flera hålträd förekommer.

Figur 4. Det gjordes sex artobservationer av fyra olika naturvårdsarter.

11

Naturvärdesinventering / Nygård, Åmåls kommun 2016

Mattlummer och revlummer är enligt artskyddsförordningen § 9 fridlysta i hela landet och det
är förbjudet att:
1. gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna, och
2. plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller andra
kommersiella ändamål.
Alla vilda fåglar upptas i artskyddsförordningen. I denna utredning har Naturvårdsverkets
definition på vilda fåglar använts, nämligen; ”Med vilda fåglar avses alla i Sverige naturligt
förekommande fågelarter. Även om alla fågelarter omfattas bör arter markerade med B i bilaga 1
till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en negativ trend
prioriteras i skyddsarbetet.”
Enligt artskyddsförordningen § 4 gäller följande för arten kungsfågel. Det är förbjudet att:
1. avsiktligt fånga eller döda djur,
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och
flyttningsperioder,
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller alla
levnadsstadier hos djuren.

4.3

Tidigare registrerade arter

Det förekommer två registeringspunkter inom inventeringsområdet där det tidigare har gjorts
artrapporteringar till Artportalen. Här har det sammanlagt rapporterats 49 arter. Mot nordväst
har det observerats ett solitärbi; gyllensandbi. Centralt i området har det inom 48
rapporteringar observerats totalt 22 fågelarter, häribland de rödlistade arterna; gröngöling (NT)
och spillkråka (NT). Flera av de andra rapporterade fågelarterna bedöms inte använda området
frekvent.

4.4

Värdeelement

Som ett tillägg till naturvärdesinventeringen kartlades och registrerades även ”värdelement med
positiv betydelse för den biologiska mångfalden” översiktligt i hela inventeringsområdet. Med
denna metod kan man identifiera värdeelement, oavsett om de förekommer i klassade områden
eller inte. Totalt identifierades ett värdeelement i inventeringsområdet (figur 5). Detta element
består av en upplaga av block och stenar i en skogsglänta, vilket ger solexponerade stenytor och
håligheter vilket gynnar bl.a. insekter, ormar och groddjur.
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Figur 5. Ett värdeelement identifierades mot sydväst.
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4.5

Generellt biotopskydd

En allé bestående av lindar står längs Strömstadsvägens södra sida (figur 6). Träden har en
stamdiameter på ca 20 cm och står öppet med ca 30 meters avstånd mellan träden. Då
majoriteten av träden har en stamdiameter på över 20 cm och antalet lövträd är mer än fem,
klassas den som en allé och omfattas av biotopskydd för alléer, enligt 7 kapitlet 11 § första
stycket i miljöbalken.
Enligt 11 § gäller följande för biotopskyddsområden: ”Inom ett biotopskyddsområde får man
inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns
särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet.”

Figur 6. Ett generellt biotopskydd fanns utmed Strämstadsvägen i form av en allé
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5 Diskussion och slutsatser
Naturvärdesbedömningen utgör ett stöd för bedömningen enligt miljöbalken 3 kap. 3 §. Genom
att ta hänsyn till områden med positiv betydelse för biologisk mångfald bidrar man till att
uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtaganden, samt de av riksdagen antagna
miljömålen. Därmed är denna rapport ett nödvändigt underlag för att veta var dessa områden
finns, så att det blir möjligt att ta hänsyn till dem.
Överlag saknas flera biotopkvalitéer och strukturer i området såsom gamla träd, död ved och
trädbestånd med en variation i ålder. Dessutom registrerades få naturvårdsarter under
fältinventeringen. Det leder till att naturvärdet inte når upp till ett påtagligt naturvärde; klass 3.
Att inventeringsområdet inte klassas enligt SIS-standard och använd detaljeringsgrad betyder
dock inte att det inte förekommer naturvärden inom dessa områden. I vidare arbete och vid en
eventuell exploatering så är den centrala delen av inventeringsområdet uppe på höjden något
mer skyddsvärd och bör i andrahand beaktas. Ett visst naturvärde finns i detta delområde, vilket
är kopplat till variationen i skogsmiljöerna, en skiftande markfuktighet, de enstaka döda stående
träden och de enstaka naturvårdsarterna som påträffades. Delområden med en viss topografi
och sluttningar bedöms också som mer känsliga än andra delområden. Vid byggnation som
påverkar arterna kungsfågel, mattlummer och revlummer skall dispens från förordningen sökas
enligt artskyddsförordningen. Om något eller några av träden i alléen riskerar att negativt
påverkas av en byggnation, skall dispens också sökas för den innan expoateringen.
Dessutom kan inventeringsområdet fungera som en spridningskorridor för både fåglar och
andra artgrupper, mellan skogsmiljöer i sydväst och små partier med skogsmiljöer norr om
Strömstadsvägen. Närheten till bohål för fåglar, bl.a. hackspettar, i nordost är betydelsefull där
flera grova hålträd förekommer precis norr om Strömstadsvägen.
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Bilaga 1 – Metod för NVI
Nedan följer en kortfattad beskrivning av metoden för naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS
standard 199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) –
genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”.
Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse för
biologisk mångfald i ett avgränsat område. Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning
av områden, naturvärdesklassning, objektbeskrivningar samt en övergripande rapport. I NVI:n
ingår inte bedömning av värden för friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild eller
ekosystemtjänster. En NVI är inte en konsekvensbedömning eller en bedömning av biotopers
känslighet i förhållande till en exploateringsplan. Naturvärdesinventeringen är däremot ett
användbart underlag för konsekvensbedömning och känslighetsbedömning, och ger även en
grund för inventering av andra aspekter, t.ex. friluftsliv, ekosystemtjänster eller landskapsbild.
Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna biotop och art.
Bedömningsgrund biotop
Bedömningsgrunden biotop omfattar två aspekter; biotopkvalitet samt sällsynthet och hot, och
bedöms på en fyrgradig skala för biotopvärde. Biotopkvalitet är olika faktorer som formar
biotopen, t.ex. grad av naturlighet (påverkan), ekologiska processer, strukturer, element,
naturgivna förutsättningar etc. Med sällsynta biotoper avses biotoper som är mindre vanliga
inom ett visst geografiskt område. Om den inventerade biotopen utgör en Natura 2000-naturtyp
så ger det vägledning om att den är nationellt eller internationellt sällsynt. Naturvårdsverket har
utrett vilka Natura 2000-naturtyper som är hotade i olika biogeografiska regioner i Sverige,
vilket är ett underlag för att bedöma om en biotop är hotad. Även andra kunskapsunderlag för
bedömning av sällsynthet och hot kan användas. En helhetsbedömning av biotopvärde ska göras
utifrån utfallet vid bedömning av de två aspekterna.
Bedömningsgrund art
Naturvårdsarter och artrikedom är två aspekter som ingår i bedömningsgrund art.
Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde, eller som i sig själv är av särskild
betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bl.a. skyddade
arter enligt artskyddsförordningen, rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter.
I standarden hanteras dock nyckelarter separat och ingår därmed inte i begreppet
naturvårdsart. Naturvårdsarter ska bedömas utifrån antalet naturvårdsarter, men också
arternas livskraft samt hur goda indikatorer de är för naturvärde. Artrikedom ska bedömas
utifrån artantal eller artdiversitet och är framförallt viktig bedömningsgrund i naturtyper där
kunskapen om naturvårdsarter är bristfällig. Aspekterna naturvårdsart eller artrikedom bedöms
på en fyrgradig skala för artvärde.
Naturvärdesklass, naturvärdesobjekt, landskapsobjekt
En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för
bedömningsgrund art och biotop. I standarden finns en matris som ger vägledning till
inventeraren om vilken klass som ska sättas.
Följande naturvärdesklasser finns:
- högsta naturvärde, naturvärdesklass 1, störst positiv betydelse för biologisk mångfald
- högt naturvärde, naturvärdesklass 2, stor positiv betydelse för biologisk mångfald
- påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3, påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald
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- visst naturvärde, naturvärdesklass 4, viss positiv betydelse för biologisk mångfald
Om inventeraren inte säkert kan avgöra naturvärdesklass ska det anges att bedömningen är
preliminär. Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt.

Bevarandevärde och skyddsstatus
I standarden anges några uppgifter om bevarandevärde och skyddsstatus som ger vägledning för
bedömning av konsekvenser i de fall en NVI används som underlag i en MKB eller dylikt.
I miljöbalkens [3] hushållningsbestämmelser (3 kap 3 §) anges dessutom att mark- och
vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan skada naturmiljön.
Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 1 och 2 är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt.
Även naturvärdesobjekt med lägre naturvärdesklass och landskapsobjekt kan vara särskilt
känsliga från ekologisk synpunkt. Naturvärdesbedömningen är således ett stöd för bedömning
enligt miljöbalken 3 kap 3 §.
Sverige har genom internationella konventioner åtagit sig att verka för att bevara biologisk
mångfald, bl.a. genom konventionen om biologisk mångfald [1,2] vilken varit en avgörande
utgångspunkt för denna standard.
Genom att ta hänsyn till områden med positiv betydelse för biologisk mångfald bidrar vi till att
uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtagande samt de av riksdagen antagna
miljömålen [4]. NVI är ett nödvändigt underlag för att veta var dessa områden med positiv
betydelse för biologisk mångfald finns, så att det blir möjligt att ta hänsyn till dem.
(Källa: citat från SIS standard ftSS199000)

Landskapsobjekt
Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av
landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden. När landskapets
betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan karaktär än de ingående
naturvärdesobjektens betydelse ska även ett större så kallat landskapsobjekt avgränsas.
Lågt naturvärde och övrigt område
Lågt naturvärde är de områden som inte uppfyller kriteriet för att utgöra naturvärdesobjekt.
Dessa märks inte ut på kartan. Område som ingår i inventeringsområdet och inte avgränsats till
naturvärdesklass, utgör antingen lågt naturvärde eller så kan området utgöra naturvärde men
vara mindre än minsta karteringsenhet. Denna yta kallas övrigt område.
Nivå detaljeringsgrad och tillägg
En NVI kan beställas och utföras på olika nivåer och detaljeringsgrader. Det finns fältnivå och
förstudienivå (fältinventering ingår ej) som kan utföras på tre olika detaljeringsgrader med
specificerad minsta karteringsenhet. Naturvärdesobjekt som är mindre än minsta obligatoriska
karteringsenhet ska avgränsas om det är tidigare känt objekt (exempelvis nyckelbiotop från
skogsstyrelsen). Om inventeraren påträffar ett objekt som är mindre än minsta karteringsenhet
ska det avgränsas ändå såvida det inte tar väsentligt mer tid i anspråk. Vid NVI på ordinarie
fältnivå identifieras naturvärdesklass 1, 2 och 3. Naturvärdesklass 4 är ett tillägg. Dessutom
finns flera definierade tillägg i standarden. De vanligaste vid detaljplaner är inmätning av
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värdeelement (t.ex. naturvärdesträd), kartläggning av generellt biotopskydd och fördjupad
artinventering.
Genomförande
I standarden beskrivs hur en NVI ska genomföras, vad avser förarbete, utförande samt vad en
rapport och redovisning måste innehålla. Anvisning för hur ett naturvärdesobjekt ska avgränsas
(vad som får ingå i samma naturvärdesobjekt) finns i standarden.
I standarden finns även definitioner, beskrivning av naturtypsindelning och i en teknisk rapport
finns för varje naturtyp vägledning vid naturvärdesbedömning.
Registrering av fynd av naturvårdsarter
Fynd av naturvårdsarter ska registreras i artportalen eller motsvarande nationell databas för
artobservationer.
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Bilaga 2 – Resultat
Sammanställning av samtliga resultat från avsnitt 4.

20

Hemsida: www.calluna.se • E-post: info@calluna.se • Telefon växel: 013-12 25 75
Huvudkontor: Calluna AB, Linköpings slott, 582 28 Linköping

