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1 Sammanfattning  
I detta uppdrag har Calluna AB utfört en inventering av naturmiljöer inom ett område vid 
Säter i Åmåls kommun. Syftet med inventeringen är att den ska kunna utgöra underlag inför 
detaljplanearbete med ett nytt industriområde. Områden som är viktiga för biologisk 
mångfald samt skyddade arter ska kunna tas hänsyn till i vidare arbete genom denna 
inventering. Fältarbetet utfördes den 11 och 12 september 2019. Uppdraget har utförts enligt 
SIS standard för naturvärdesinventeringar på fältnivå med detaljeringsgrad ”detalj”, samt med 
tilläggen Detaljerad redovisning av artförekomster samt Naturvärdesklass 4.  
 
Vid inventeringen avgränsades totalt sju naturvärdesobjekt varav tre med ett påtagligt 
naturvärde (klass 3) och fyra objekt med ett visst naturvärde (klass 4). Nygårdsbäcken, dess 
kantzoner samt en yta bestående av hällmarkstallskog har högst naturvärden. Miljöerna i 
vattendraget och dess kantzoner har naturvärden som bland annat är kopplade till en naturlig 
meandring och död ved i kantzoner och i vattendraget. I kantzonerna till vattendraget finns 
livsmiljöer för flertalet naturvårdsarter som exempelvis mindre hackspett som är en skyddad 
art och dessutom rödlistad i kategorin NT (Nära hotad). I hällmarkstallskogen finns 
naturvärden kopplade till en skoglig kontinuitet, förekomst av naturvårdsarter och död ved. 
De ytor med ett visst naturvärde som noterades består av löv- och barrskogmiljöer, vattendrag 
samt en grov asp.  
 
Calluna noterade nio naturvårdsarter i fält och utöver dessa är sju arter sedan tidigare 
registrerade på artportalen. Totalt sexton naturvårdsarter har därför noterats varav flera är 
skogliga signalarter. Sex arter är skyddade enligt artskyddsförordningen och behöver därför 
tas hänsyn till: Spillkråka, gröngöling, gulsparv, rosenfink, mindre hackspett och kungsfågel. 
Detta gäller också mattlummer som är fridlyst. Små ytor som kan hålla vatten en större del av 
året i anslutning till Nygårdbäcken har potential att fungera som lekvatten för groddjur, vilka 
är fridlysta.  
 
Enligt den preliminära planskissen så är det två naturvärdesklassade objekt som kommer 
beröras medan Nygårdsbäckens naturvärden kommer vara opåverkade. Arter som är knutna 
till äldre tallar och död ved av tall kommer påverkas negativt i viss mån, exempelvis 
spillkråka (NT). Ytan som innehåller biotopkvaliteter för dessa arter och som kommer 
försvinna är dock liten (ca 0,5 ha). Detta gör att vi bedömer påverkan som liten.  
Vid en utökad exploatering där Nygårdsbäcken och dess kantzoner berörs kan däremot 
påverkan på naturmiljöer och skyddade arter bli måttlig till stor. Ett exempel på en art som 
har livsmiljöer längs Nygårdsbäcken är mindre hackspett (NT) och i dagsläget kan sträckan 
troligen fungera spridningskorridor för arten. 
 
Calluna rekommenderar att särskild hänsyn tas till Nygårdsbäcken och dess kantzoner i det 
fortsatta arbetet med detaljplanen. Om kantzoner tas i anspråk mot bäcken eller att hydrologin 
riskerar att förändras påtagligt bör fördjupade artinventeringar utföras. Hällmarkstallskogen 
med ett påtagligt naturvärde bör helst lämnas orörd. En del av de träd som kommer behöva tas 
ned i området kan med fördel lämnas inom området som död ved. 
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2 Inledning 

2.1 Vad är en naturvärdesinventering? 
Det huvudsakliga syftet med en naturvärdesinventering (förkortas NVI) är att beskriva och 
värdera naturmiljöer av betydelse för biologisk mångfald inom ett avgränsat område. 
Bedömningen av naturvärdet görs utifrån de två bedömningsgrunderna biotop (typ av 
naturmiljö) och arter (figur 1). 
 

 
 

Figur 1. Naturvärdesbedömning utifrån biotopvärde och artvärde leder till en viss naturvärdesklass 
(figur från SIS standarden). 

En NVI resulterar i avgränsningar av områden, naturvärdesklassningar, objektbeskrivningar, 
en artlista med naturvårdsarter och en övergripande rapport. En NVI kan utgöra en grund 
inför inventeringar av andra miljöaspekter än naturmiljö (t.ex. friluftsliv, kulturmiljö, geologi, 
landskapsbild och ekosystemtjänster) men bedömningar av sådana värden ingår inte i NVI-
resultatet. En NVI är inte heller detsamma som en konsekvensbedömning eller en bedömning 
av biotopers känslighet i förhållande till en planerad exploatering eller plan. 
Naturvärdesinventeringen omfattar inte analys av risk för att förbud enligt 
artskyddsförordningen kan föreligga. En sådan analys görs inom en artskyddsutredning. En 
NVI är dock ett användbart underlag till sådana bedömningar. 

2.2 Bakgrund, förutsättningar och uppdragets syfte  
Naturmiljökonsultföretaget Calluna AB har av Åmåls kommun fått i uppdrag att göra en 
naturvärdesinventering (NVI) inom ett område (figur 2) vid Säter i Åmåls kommun. Syftet 
med inventeringen är att den ska kunna utgöra underlag inför vidare arbete med 
detaljplanearbete med ett nytt industriområde. Områden som är viktiga för biologisk 
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mångfald samt skyddade arter ska kunna tas hänsyn till i vidare arbete genom denna 
inventering. 

 
Figur 2. Översiktskarta där inventeringsområdets läge visas. 

3 Metod och genomförande av NVI 

3.1 Metodbeskrivning 

Naturvärdesinventering  
Inventeringen har utförts enligt SIS standard SS 199000:2014 ”Naturvärdesinventering 
avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och 
redovisning”. Metoden finns beskriven i sin helhet i standarden (kan köpas av SIS förlag) och 
en kortfattad metodbeskrivning finns i bilaga 1. Calluna AB är sedan december 2017 
ackrediterade av SWEDAC för NVI i stränder och terrestra naturtyper och är det första 
företaget som ackrediterats för inventeringar enligt denna standard.  
 
I detta uppdrag har inventeringen utförts på fältnivå med detaljeringsgrad ”detalj” vilket 
innebär att den minsta obligatoriska karteringsenheten är 10 m2 eller för linjeformade objekt 
10 m. Inventeringen har utförts med de tillägg enligt standarden som redovisas i tabell 1 
nedan. Inventeringsområdet har avgränsats av beställaren i samråd med Calluna till ett 
område som omfattar ca 23 hektar. En bedömning av påverkan på naturvärden i relation till 
föreslagen markanvändning samt ett resonemang kring eventuella behov av 
kompensationsåtgärder och möjlighet av omplacering av naturvårdsarter har också ingått i 
uppdraget. 
 
Benämningar av arter följer Dyntaxa (Dyntaxa, 2016) så långt det är möjligt. De egna 
naturvårdsarter som har använts vid naturvärdesbedömningarna redovisas och motiveras i 
bilaga 3.  
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Tabell 1. De definierade tillägg som har markerats med X är de som har beställts och utförts i detta uppdrag. 
Metod och genomförande för beställda tillägg beskrivs separat.  

Best. Möjliga tillägg till NVI Best. Möjliga tillägg till NVI 

 Naturvärdesklass 4  Kartering av Natura 2000-naturtyp 

 Generellt biotopskydd  Detaljerad redovisning av artförekomst 

 Värdeelement  Fördjupad artinventering - fåglar 

 

Tillägg: Naturvärdesklass 4 
Hela inventeringsområdet ingick och miljöer som bedömdes uppnå naturvärdesklass 4 
avgränsades och beskrevs i fält.  

Tillägg: Detaljerad redovisning av artförekomst 
Hela inventeringsområdet ingick och alla naturvårdsarter punktmarkerades med GPS-
koordinat och redovisas i karta. 

3.2 Utförande personal och tidpunkt för arbetet  
Arbete med GIS-underlag, framtagning av kartor och fältinventering utfördes av Jonas 
Mattsson, Calluna AB. Inventeringen utfördes den 11 och 12 september 2019.  

3.3 Informationskällor och referenslitteratur 
Inför naturvärdesinventeringen har ett antal informationskällor genomsökts (tabell 2) efter 
information om tidigare kända naturvärden i området eller områden som är skyddade enligt 7 
kap miljöbalken. Som stöd vid naturvärdesbedömning har SIS-standarden använts, samt den 
referenslitteratur som hänvisas till i rapportens text och i avsnittet Referenser.  

Tabell 2. De informationskällor som användes som underlag vid eftersök av information för att kontrollera om det 
finns tidigare kända naturvärden eller områden skyddade enligt 7 kap miljöbalken i området.  

 
1 Naturvårdsart är ett begrepp inom NVI-standarden. Med naturvårdsart avses skyddade arter, signalarter, rödlistade arter och 
typiska arter i Natura 2000 naturtyp. 

Beskrivning Källa Kommentarer 

Naturvårdsarter1 – utdrag från databaserna Artportalen och 
Analysportalen, med artförekomster av naturvårdsarter som 
har rapporterats in till systemet 

ArtDatabanken Utdrag gjordes den 
20190901 och sökningen 
begränsades till 
tidsperioden 1990-2019. 
Utsökningsområdet 
omfattade 
inventeringsområdet 
samt närmaste 
omgivning. 

Skyddsklassade arter - utdrag från SLU över arter som inte 
är offentliga i Artportalen p.g.a. skyddsklassning. 

ArtDatabanken Samma som ovan men 
utdrag gjorde 20190919. 

Naturvårdsavtal – tidsbestämt skyddade områden som t.ex. 
är beroende av skötsel för att bevara naturvärden eller där 
naturvärdena gynnas bäst av fri utveckling utan skogsbruk, 
avtalstiden kan vara 1–50 år 

GIS-skikt, 
Skogsstyrelsen 

Utdrag gjordes den 
20190901 
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3.4 GIS och fältdatafångst 
Fältdatafångsten har gjorts i ESRI:s fältapplikation Collector på en smartphone 
Lägesnoggrannheten för denna enhet är 5 meter.  
Fältdatafångsten görs vanligen i offline-läge och synkroniseras efter varje fältdag till den 
molnbaserade plattformen ArcGIS-online erhållen av ESRI. Slutligen exporteras fältdata för 
slutredigering i desktop-GIS. Fältpersonalen gör sina redigeringar antingen i ArcGIS-online 
eller efter export i desktop-GIS. Den geodatabas som Calluna använder i Collector har de 
attribut som specificeras i SIS standard 199000. GIS-skikt med naturvärdesobjekt samt arter 
från inventeringen har upprättats. Dessa har levererats till beställaren.  

4 Resultat 

4.1 Allmän beskrivning av inventeringsområdet  
Inventeringsområdet består till stora delar av produktionsartad gran- och tallskog samt mindre 
delar med lövskogsmiljöer där björk dominerar. Skogen är överlag ung, ca 40-60 år gammal, 
och homogen. I stora delar av området finns i princip inget buskskikt men bitvis finns 
enbuskar och viden. Bristen av död ved och en skoglig kontinuitet leder till att inga eller få 
naturvårdsarter förekommer. I flera partier finns stenmurar, enbuskar och små partier med 
kvarlevor av en hävdgynnad flora i ett igenväxningsstadium där exempelvis svinrot, ängsvädd 
och ärenpris fortfarande växer kvar. Området är ganska flackt men några lite kuperade ytor 
finns. Markfuktigheten är överlag torr-frisk med undantag för några små blötare partier. I den 
västra delen rinner Nygårdsbäcken och i kantzonerna växer al, björk och gran. Mer ingående 
beskrivningar av naturmiljön redovisas i objektsförteckningen (Bilaga 2). 

Nyckelbiotoper och naturvärden – naturvärden 
inventerade av Skogsstyrelsen på småskogsbrukets mark 
samt från skogsbolags och större markägares egna 
inventeringar 

GIS-skikt, 
Skogsstyrelsen 

Utdrag gjordes den 
20190901 

Sumpskogar – skogsklädd våtmark, inventerade av 
Skogsstyrelsen 

GIS-skikt, 
Skogsstyrelsen 

Utdrag gjordes den 
20190901 

Natura 2000-områden – naturtypskarta med kartering av 
Natura 2000-naturtyper, för de naturtyper som ingår i EU:s 
Art- och habitatdirektiv, bilaga 1 (EEG 92/443) samt ett urval 
av andra naturtyper 

GIS-skikt, 
Naturvårdsverket 

Utdrag gjordes den 
20190901 

Naturreservat – skyddade områden med syfte att bevara 
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 
eller tillgodose behov av områden för friluftslivet 

GIS-skikt, 
Naturvårdsverket 

Utdrag gjordes den 
20190901 

RAMSAR-områden –område med internationellt värdefulla 
våtmarker skyddade av Ramsarkonventionen 

GIS-skikt, 
Naturvårdsverket  

Utdrag gjordes den 
20190901 

Skyddsvärda träd – Trädportalen ArtDatabanken Utdrag gjordes den 
20190901 

Ängs- och betesmarker - TUVA Jordbruksverket Utdrag gjordes den 
20190901 
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4.2 Skyddad natur och övrig känd kunskap om området  
I figur 3 visas inventeringsområdet och tidigare underlag. Ingen skyddad natur eller utpekade 
miljöer med förhöjda naturvärden har tidigare hittats inom området. Strax utanför området 
finns flera utpekade ytor med lövskog av klass 3 enligt Länsstyrelsen. I närområdet finns 
också några skyddsvärda träd. Enligt utsök från ArtDatabanken har 40 naturvårdsarter tidigare 
registrerats strax utanför inventeringsområdet. Majoriteten av dessa har inga passande 
livsmiljöer inom området. Sju stycken bedöms kunna förekomma inom området vilka 
redovisas i Bilaga 3. 

 
Figur 3. Kartan visar tidigare naturvårdsunderlag som sammanställts inför fältbesöket. 
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4.3 Naturvärdesinventeringens resultat 
Naturvärdesobjekten visas i figur 5. Vid inventeringen avgränsades totalt sju områden med 
klassning som naturvärdesobjekt, fördelade enligt: 
 

• 0 objekt med naturvärdesklass 1 högsta naturvärde 
• 0 objekt med naturvärdesklass 2 högt naturvärde 
• 3 objekt med naturvärdesklass 3 påtagligt naturvärde 
• 4 objekt med naturvärdesklass 4 visst naturvärde 

 
Miljöerna utanför de klassade områdena är s.k. övrigt område och har antingen inte uppnått 
lägsta naturvärdesklass för denna inventering eller så är de mindre än minsta karteringsenhet 
inom ramen för inventeringens beställda detaljeringsgrad.  
 
Naturvärdet i området är bland annat kopplat till en kontinuitet i skogsmiljöer, förekomster av 
naturvårdsarter, vattendrag med naturlig meandring och kantzoner samt död ved. I figur 4 
visas bilder från inventeringen. I bilaga 2 finns en objektbeskrivning för de 
naturvärdesklassade områdena, en representativ bild på objektet samt motivet till 
naturvärdesklassningen.  
 

  
Figur 4. Till vänster: Tallskogsmiljöer med död ved. Till höger: Nygårdsbäcken med död ved. 
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Figur 5. Kartan visar inventeringsområdet med resultatet från Callunas naturvärdesinventering där 
naturvärdesobjektet och dess naturvärdesklass framgår samt naturvårdsarternas förekomst. 
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Naturvårdsarter  
Vid Callunas naturvärdesinventering noterades nio naturvårdsarter. Några exempel är 
spillkråka, mattlummer, långfliksmossa och vågig sidenmossa vilka alla är signalarter i 
skogsmiljöer. I utsök från ArtDatabankens databaser återfinns ytterligare sju naturvårdsarter 
som bedöms ha livsmiljöer inom området. Totalt har alltså sexton naturvårdsarter noterats. 
 
Alla i Sverige naturligt förekommande fågelarter är fridlysta men enligt Naturvårdsverkets 
riktlinjer bör arter inom tre kategorier prioriteras i skyddsarbetet: 
 

i) Arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen,  
ii) Rödlistade arter 
iii) Sådana arter som uppvisar en negativ trend. ArtDatabanken har på uppdrag av 

Naturvårdsverket preciserat detta begrepp som att gälla de arter vars 
populationer minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005 enligt 
uppgifter om populationerna från Svensk häckfågeltaxering. 

 
Inom inventeringsområdet, eller strax utanför har sex fågelarter noterats som är skyddade 
enligt artskyddsförordningen; spillkråka, gulsparv, gröngöling, rosenfink, mindre hackspett 
och kungsfågel. 
En skyddad kärlväxt noterades i denna inventering, nämligen mattlummer som är fridlyst. 
 
Samtliga naturvårdsarter redovisas mer utförligt i bilaga 3 och där finns även motiveringar till 
varför de utpekas som naturvårdsarter, deras juridiska skydd samt en kortfattad beskrivning 
av varje arts ekologi. 
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5 Slutsatser 

5.1 Diskussion  
Tre ytor som har påtagliga naturvärden noterades under Callunas inventering och det handlar 
om Nygårdsbäcken samt en yta bestående av hällmarkstallskog. Naturvärdena i och i 
anslutning till vattendraget är bland annat kopplade till en naturlig meandring och död ved i 
kantzoner och i vattendraget. I kantzonerna till vattendraget finns livsmiljöer för flertalet 
naturvårdsarter som exempelvis mindre hackspett som är en skyddad art och dessutom 
rödlistad i kategorin NT (Nära hotad). I hällmarkstallskogen finns naturvärden kopplade till 
en skoglig kontinuitet, förekomst av naturvårdsarter och död ved. De ytor med ett visst 
naturvärde som noterades består av löv- och barrskogmiljöer, vattendrag samt en grov asp.  
 
Spillkråka, gröngöling, gulsparv, rosenfink, mindre hackspett och kungsfågel bedöms ha 
livsmiljöer inom området. Dessa arter är skyddade enligt artskyddsförordningen och behöver 
därför tas hänsyn till. Detta gäller också mattlummer som är fridlyst. Små ytor som kan hålla 
vatten en större del av året i anslutning till Nygårdbäcken har potential att fungera som 
lekvatten för groddjur, vilka är fridlysta. 
 
Naturvärdesinventeringen utgör ett stöd vid bedömningar 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. 

5.2 Planens påverkan på naturvärden 
Enligt den preliminära planskissen (figur 6) så är det objekt 2 och 3 som kommer beröras 
medan Nygårdsbäckens naturvärden (objekt 4 och objekt 6) kommer vara opåverkade. Det 
ska dock nämnas att enligt beställaren är inte placeringen och omfattningen av tomterna klara. 
Ungefär halva tallskogen (objekt 2) med ett påtagligt naturvärde kommer försvinna. Arter 
som är knutna till äldre tallar och död ved av tall kommer påverkas negativt i viss mån, 
exempelvis spillkråka (NT). Ytan som innehåller biotopkvaliteter för dessa arter och som 
kommer försvinna är dock liten (ca 0,5 ha). Detta gör att vi bedömer påverkan som liten.  
 
Objekt 1 och 3 har ett visst naturvärde men är också de små till storleken och innehåller inga 
högre naturvärden eller förekomster av naturvårdsarter. Påverkan blir därför också här liten. 
Om man bestämmer sig för en utökad exploatering där Nygårdsbäcken och dess kantzoner 
berörs kan däremot påverkan på naturmiljöer och skyddade arter bli måttlig till stor. Ett 
exempel på en art som har livsmiljöer längs Nygårdsbäcken är den rödlistade arten mindre 
hackspett (NT) och i dagsläget kan sträckan troligen fungera spridningskorridor för arten. 
 
Övriga ytor har låga naturvärden eftersom skogen är relativt ung och homogen. Dessa miljöer 
innehåller få värdehöjande element som exempelvis död ved och hyser därför inga eller få 
naturvårdsarter och påverkan blir därför mycket liten i dessa ytor. 



Naturvärdesinventering / Säter, Åmåls kommun 2019  

 

 14 

 
Figur 6. Till vänster: planområdet och preliminär skiss över exploateringen (Karta från beställare). Till höger: 
resultatet från denna NVI. 

5.3 Rekommendationer  
Calluna rekommenderar att särskild hänsyn tas till Nygårdsbäcken och dess kantzoner i det 
fortsatta arbetet med detaljplanen. Om arbetet med detaljplanen tar i anspråk kantzoner mot 
bäcken eller att hydrologin riskerar att förändras påtagligt bör fördjupade artinventeringar 
utföras. Det handlar då främst om artgrupperna fåglar, groddjur och bottenfauna som behöver 
utredas vidare. Detta för att kunna bedöma påverkan på naturmiljöerna och skyddade arter. 
Hällmarkstallskogen med ett påtagligt naturvärde bör lämnas orörd. En del av de träd som 
kommer behöva tas ned i området kan med fördel lämnas inom området som död ved. 
Den västra delen av området, mellan planerad bebyggelse och Nygårdsbäcken, kan gärna 
avsättas som ”natur” i detaljplanen. 
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning NVI (SIS standard) 
Denna bilaga innehåller en kort sammanfattande metodbeskrivning för SIS standard SS 
199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – 
genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”2.  
 
Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse 
för biologisk mångfald i ett avgränsat område. NVI resulterar i avgränsning av områden, 
naturvärdesklassning, objektbeskrivningar, artlista med naturvårdsarter samt en övergripande 
rapport. Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna biotop och arter.  

Bedömningsgrund biotop 
Bedömningsgrunden omfattar två aspekter: biotopkvalitet och sällsynthet/hot. En 
helhetsbedömning av biotopvärdet görs utifrån bedömningar av båda aspekterna. 
Biotopvärdet bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt).  
Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, t.ex. grad av naturlighet (påverkan), 
ekologiska processer, strukturer, element, naturgivna förutsättningar etc.  
Sällsynta biotoper avser biotoper som är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område.  

Bedömningsgrund arter 
Bedömningsgrunden omfattar två aspekter: naturvårdsarter och artrikedom. Artvärdet bedöms 
på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt).  
Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde, att området har förutsättningar att 
vara artrikt eller att naturvårdsarten 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 (ex. framtagna artlistor från 
Skogsstyrelsen och Jordbruksverket). Bedömningen för naturvårdsarter ska grunda sig på 
faktiska fynd av arter från inventeringen, Artportalen eller annat kunskapsunderlag och värdet 
bedöms utifrån både antalet olika naturvårdsarter, arternas livskraft och hur goda indikatorer 
de är för naturvärde. 
Artrikedom ska bedömas utifrån artantal eller artdiversitet och är en viktig bedömningsgrund 
framförallt i naturtyper där kunskapen om naturvårdsarter är bristfällig.  

Naturvärdesklasser 
En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för 
bedömningsgrunderna biotop och arter. I standarden finns en matris som ger inventeraren 
vägledning till vilken klass som ska sättas utifrån områdets biotopvärde och artvärde. Om 
inventeraren inte kan ge ett säkert resultat för naturvärdesklass ska det anges att bedömningen 
är preliminär.  
Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt. I standarden finns följande 
naturvärdesklasser:  

• 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  

 
2 Standarden i sin helhet kan köpas från SIS förlag.  
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• visst naturvärde naturvärdesklass 4 – viss positiv betydelse för biologisk mångfald 
(Naturvärdesklass 4 är ett tillägg och ingår inte i beställning enligt grundutförande) 

Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av 
landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden. Dessa kan avgränsas 
när landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan karaktär 
än de ingående naturvärdesobjektens betydelse.  
Lågt naturvärde är de områden som inte uppfyller kriteriet för att utgöra naturvärdesobjekt 
och dessa märks inte ut på kartor. Områdenas karaktär ska dock beskrivas i rapporten 
tillsammans med den allmänna beskrivningen av hela inventeringsområdets natur.  
Övrigt område kallas den yta som ingår i inventeringsområdet men som inte avgränsas som 
naturvärdesobjekt. Området kan då antingen utgöras av lågt naturvärde (se ovan) eller av 
naturvärde men att objektet är mindre än den minsta karteringsenheten i beställd 
detaljeringsgrad (se nedan).   

Nivå och detaljeringsgrad 
En NVI kan beställas och utföras på olika nivåer och med olika detaljeringsgrad. Det finns 
dels förstudienivå (där fältinventering inte ingår) och dels fältnivå (där både förstudiearbete 
och fältinventering ingår).  
Vid NVI på förstudienivå identifieras naturvärdesobjekt utifrån studier av kartor och 
flygbilder samt tillgängligt kunskapsunderlag. Vid denna nivå är det tillåtet att låta bli att 
klassa områdena till naturvärdesklass, det räcker att ange ”potentiellt naturvärde”. 
Naturvärdesbedömning på förstudienivå har alltid statusen preliminär bedömning.  
Vid NVI på fältnivå identifieras områden med naturvärdesklass 1, 2 och 3 och 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 NVI på fältnivå. 

Tabell 1. Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras för NVI fältnivå med olika detaljeringsgrader.  

Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt 

Fält – översikt En yta av >1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >100 meter och en 
bredd på >2 meter. 

Fält – medel En yta av >0,1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >50 meter och en 
bredd på >0,5 meter. 

Fält – detalj En yta av >10 m2 alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >10 meter och en 
bredd på >0,5 meter. 

 

Tillägg 
NVI på förstudienivå och NVI på fältnivå kan kompletteras med ett eller flera av 
nedanstående tillägg. Dessa tillägg kan avse hela eller delar av inventeringsområdet.  

Naturvärdesklass 4 

Tillägget Naturvärdesklass 4 innebär att även naturvärdesobjekt av denna klass avgränsas. 
Tillägget kan göras på både förstudie- och fältnivå.  
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Generellt biotopskydd 

Tillägget Generellt biotopskydd innebär att alla områden som omfattas av det generella 
biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om områdesskydd ska 
identifieras och kartläggas, oavsett storlek.  

Värdeelement 

Tillägget Värdeelement innebär att element som är särskilt viktiga för inventeringsområdets 
naturvärde ska eftersökas, kartläggas och redovisas. Detta för att det ska vara möjligt att 
kunna se var värdeelementen i området förekommer, oavsett om de ligger inom ett 
naturvärdesobjekt eller inte. Tillägget ska göras i fält.  

Kartering av Natura 2000-naturtyp 

Tillägget Kartering av Natura 2000-naturtyp innebär att eventuella Natura 2000-naturtyper 
inom inventeringsområdet ska identifieras och avgränsas, samt att dess status ska bedömas. 
Detta görs enligt Naturvårdsverkets manualer för inventering av olika Natura 2000-
naturtyper. Tillägget ska göras i fält.  

Detaljerad redovisning av artförekomst 

Tillägget Detaljerad redovisning av artförekomst innebär att förekomster av naturvårdsarter 
ska redovisas på karta eller med koordinater med en noggrannhet på 10–25 meter (beroende 
på satellitmottagning). Tillägget innebär inte att arterna eftersöks noggrannare, men att varje 
påträffad förekomst redovisas med större noggrannhet. Tillägget ska göras i fält.  

Fördjupad artinventering 

Tillägget Fördjupad artinventering innebär att specifika arter eller artgrupper inventeras. 
Metodik och tidpunkt anpassas efter de arter/artgrupper som eftersöks samt efter syftet med 
naturvärdesinventeringen. Inventeringen ska utföras under den säsong då arten/artgruppen är 
möjlig att identifiera och lämplig att inventera. Tillägget ska göras i fält.  

Genomförande 
Standarden beskriver hur en NVI ska genomföras med avseende på förarbete, utförande samt 
vad en rapport och redovisning måste innehålla. Där finns även anvisningar för hur ett 
naturvärdesobjekt ska avgränsas, det vill säga vad som får ingå i samma naturvärdesobjekt.  
I standarden finns definitioner och beskrivningar av naturtypsindelning. I den tekniska 
rapporten finns även en vägledning vid naturvärdesbedömning för varje naturtyp.  
Fynd av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för 
artobservationer i samband med redovisningen.  
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Bilaga 2 – Objektförteckning NVI  
Naturvärdesobjekt nr 1  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

4 Visst Skog och träd Blandskog Visst Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  
Allmänt med död ved av olika trädslag. Viss variation av trädslag 
och ålder men inga gamla träd. 

- 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 
 

Blandskog av asp, björk, gran, sälg och tall. På marken växer 
bland annat örnbräken, blåbär, stor bräkenmossa, husmossa, 
kammossa. Några aspar är lite grövre, runt 50 cm i diameter. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 0,14 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 2 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Hällmarkstallskog Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  
Sparsamma förekomster av död tallved. Flera tallar över 120 år 
gamla. Förekomst av naturvårdsarter. 

Spillkråka, ärenpris, långfliksmossa 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 
 

Hällmarkstallskog med inslag av björk. På marken växer bland 
annat odon, blåbär, lingon, renlavar, kråkbär och kvastmossa. 
Enbuskar spridda. Troligt f.d. bete och mer öppet. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 0,50 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 3 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

4 Visst Skog och träd Hällmarkstallskog Visst Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  
Enstaka förekomster av död tallved. Förekomst av stenmur. 
Tallar ca 60–110 år gamla. 

- 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 
 

Hällmarkstallskog med inslag av gran och björk. På marken växer 
bland annat blåbär, lingon, renlavar, kråkbär och husmossa. 
Enbuskar spridda. Stenmur inom objektet. Troligt f.d. bete och 
mer öppet. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 0,47 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 4 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Blandskog Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  
Sparsamma förekomster med död al, både liggande och stående. 
Små ytor jämte vattendrag potentiellt lekvatten för groddjur. Bitvis 
örtrikt, olika trädslag och variation av fuktighet ger gynnsamma 
miljöer för flera artgrupper. 

Mindre hackspett (Artportalen) 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 
 

Kantzon mot vattendrag med al, gran och björk. Enstaka 
översvämningszoner finns. På marken växer bland annat 
björnmossa, majbräken, strarr, tistlar, vågig praktmossa, säv, 
skogsfräken och smultron. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 1,42 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 5 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

4 Visst Vattendrag Dike Visst Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  
Bra miljöer för insekter och potentiellt för groddjur i 
översvämningszoner. 

- 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 
 

Grävt dike men i meandrande bågar. I kantzoner mycket tistlar 
och ängsvädd. Långsamt rinnande vatten ca 1-3 dm djupt. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd(m) 

Säker 140 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 6 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Vattendrag Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  
Bra miljöer för insekter, möjligtvis fisk och potentiellt för groddjur i 
översvämningszoner. Enstaka förekomster med död ved både i 
kantzon och i vatten. 

- 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 
 

Nygårdsbäcken: Grävt dike i södra delen. I skogsmiljön naturligt 
meandrande bågar med översvämningszoner. Rinnande vatten 
ca 4-8 dm djupt. Rinner under järnväg och väg genom trumma. 
Biotopskydd i norr och söder. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd(m) 

Preliminär 801 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Övriga kommentarer  

 

Kan uppgå till klass 2 Högt naturvärde om 
naturvårdsintressanta arter i 
vattenmiljöerna påträffas. 
 
Omfattas av det generella biotopskyddet 
i vissa partier (se karta, figur 3).  
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Naturvärdesobjekt nr 7 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

4 Visst Skog och träd Asp Visst Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  
Grov asp, början till hålighet i stam. - 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 
 

En grov asp ca 70 cm i diameter som står på ett hygge med gräs 
och unga björkar. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker - 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Bilaga 3 – Naturvårdsarter  
Samtliga naturvårdsarter som hittades i inventeringsområdet under Callunas inventering 
redovisas i tabell 1 nedan. Längre ned i tabellen redovisas också de arter som sedan tidigare 
registrerats enligt analysportalen. 

Tabell 1. De identifierade naturvårdsarterna med information om deras sällsynthet, signalvärde och ekologi. 
Förklaringar till alla förkortningar i rubrikerna: 
 
RL 10 = rödlistan från år 2010 AD = Arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s art- och habitatdirektiv 
RL 15 = rödlistan från år 2015 FD = Fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv 
Tu = Tuva (ängs- och betesmarksinv.)  ASF= Skyddad art enligt Artskyddsförordningen signalarter 
2002–2004 50% = Negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975–2005 
Si = signalarter Skogsstyrelsen Ca = Callunas naturvårdsart 
N2 = typiska arter Natura 2000 PR=Prioriterade fågelarter enligt skogsvårdslagen 

Art RL 15 RL 10 Tu Si N2 A
D 

F
D 

AS
F 

50
% 

P
R 

C
a Information 

Fåglar 

Gulsparv 
Emberiza 
citrinella 

Sårba
r (VU) 

              x   x 

Gulsparv föredrar buskrika och 
varierade miljöer och är i dessa 
miljöer en god signalart och 
naturvårdsart. Förekommer främst i 
buskrika hagmarker och brynmiljöer. 
Minskande i främst områden med 
intensivt jordbruk. 
 

Kungsfågel 
Regulus regulus 

Sårba
r (VU)                     

Kungsfågel häckar i granskog och 
har mycket små revir. Den har 
minskat med 30-50 % under de 
senaste 10 åren, men orsaken är 
inte klar. Klimatförändringar, 
igenväxning och avverkning 
misstänks påverka arten negativt.  
 

Spillkråka 
Dryocopus 
martius 

Nära 
hotad 
(NT) 

      x   x 4 § 
(B)   x   

Skogsbevuxen myr (91D0) Taiga 
(9010) Arten finns upptagen i bilaga 
1 till fågeldirektivet, vilket innebär att 
arten har ett sådant unionsintresse 
att särskilda skyddsområden 
behöver utses. Prioriterad fågelart 
enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 
 

Kärlväxter                         

Mattlummer 
Lycopodium 
clavatum 

        x V   8 §, 
9 §       

Taiga (9010) Arten har enligt art- 
och habitatdirektivet ett sådant 
unionsintresse att insamling i 
naturen och exploatering kan bli 
föremål för särskilda 
förvaltningsåtgärder. Arten finns 
upptagen i bilaga 5 till art- och 
habitatdirektivet. Samtliga arter av 
familjen Lycopodiaceae är fridlysta 
enligt 9 § i hela landet. 
 

Svinrot 
Scorzonera 
humilis 

    x   x             

Fuktängar (6410) Slåtterängar i 
låglandet (6510) Lövängar (6530) 
Silikatgräsmarker (6270) 
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Art RL 15 RL 10 Tu Si N2 A
D 

F
D 

AS
F 

50
% 

P
R 

C
a Information 

Ängsvädd 
Succisa 
pratensis 

    x   x             

Torra hedar (4030) Enbuskmarker 
(5130) Stagg-gräsmarker (6230) 
Silikatgräsmarker (6270) Fuktängar 
(6410) Svämängar (6450) 
Slåtterängar i låglandet (6510) 
Lövängar (6530) Trädklädd 
betesmark (9070) Fukthedar (4010) 
 

Ärenpris 
Veronica 
officinalis 

    x                 
Hävdgynnad art men klarar viss 
igenväxning. 
 

Mossor                         

Långfliksmossa 
Nowellia 
curvifolia 

      x               

På lågor finner man signalarten 
långfliksmossa. Långflksmossan 
växer huvudsakligen i barrnaturskog 
och annan gammal skog. Arten 
indikerar skog med hög luftfuktighet 
där det funnits en rik och jämn 
tillgång på ved i olika 
nedbrytningsstadier. 

Vågig 
sidenmossa 
Plagiothecium 
undulatum 

      x               

Vågig sidenmossa signalerar skog 
som har en lång kontinuitet och 
slutenhet och ett fuktigt mikroklimat.  
 

Arter som sedan tidigare har registrerats innanför eller strax utanför inventeringsområdet men som har livsmiljöer 
inom inventeringsområdet. 

Fjärilar                         
Mindre 
bastardsvärmar
e 
Zygaena viciae 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

                  

Hävdgynnad art. Nektarresurser för 
arten är bl.a. av vädd, tistlar och 
klint 
 

Ängssmygare 
Ochlodes 
sylvanus 

                    x 

Knuten till öppen ängsmark, öppen 
hagmark, träd- och buskbärande 
hagmark, strandbeten, alvar, 
enbuskmarker. 
 

Fåglar                         

Gröngöling 
Picus viridis 

Nära 
hotad 
(NT) 

              x x   

Gröngöling häckar ofta i lövskog, 
och föredrar halvöppna 
mosaikartade landskap. Den är 
specialiserad på myror, och kräver 
därför en rik och varierad myrfauna, 
vilket gör att den gynnas av 
hävdade marker. Den bygger bo i 
grova eller senvuxna lövträd (oftast i 
asp) som tidigare är angripna av 
vedsvampar, eftersom veden då är 
lättare att bearbeta.  Prioriterad 
fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 
 

Mindre 
hackspett 
Dendrocopos 
minor 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

    x         x   

Landhöjningsskog (9030) 
Fjällbjörkskog (9040) Lövsumpskog 
(9080) Svämlövskog (91E0) Taiga 
(9010) Prioriterad fågelart enligt 
bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 
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Rosenfink 
Carpodacus 
erythrinus 

Sårba
r (VU) 

Sårba
r (VU)               x   

Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 
 

Stjärtmes 
Aegithalos 
caudatus 

        x           x 

Landhöjningsskog (9030) 
Lövsumpskog (9080) Svämlövskog 
(91E0) Taiga (9010) Förekommer i 
löv- och blandskog. Ökande art som 
dock kräver ett stort inslag av 
lövträd och fungerar möjligen bäst 
som signalart i bland- och barrskog. 
 

Mossor                         

Klomossa 
Dichelyma 
falcatum 

        x           x 

Svämädellövskog (91F0) 
Svämlövskog (91E0) Indikator på 
naturvärde i skogsvattendrag. Arten 
är särskilt knuten till rinnande vatten 
eller missgynnad eller hotad av 
skogsbruk. 
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