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1

Sammanfattning

I detta uppdrag har Calluna AB utfört en inventering av naturmiljöer inom ett område vid
Hanebol i Åmåls kommun. Syftet med inventeringen är att den ska kunna utgöra underlag
inför detaljplanearbete. Fältarbetet utfördes den 16 och 31 oktober 2019. Uppdraget har
utförts enligt SIS standard för naturvärdesinventeringar på fältnivå med detaljeringsgrad
”detalj”, samt med tilläggen Detaljerad redovisning av artförekomster, generellt biotopskydd
samt Naturvärdesklass 4.
Vid inventeringen avgränsades totalt fyra naturvärdesobjekt varav ett med ett högt naturvärde
(klass 2) och tre objekt med ett visst naturvärde (klass 4). Betesmarken har höga naturvärden
som är kopplade till en kontinuitet av bete som gett en näringsfattig jord, förekomst av block
och berghäll samt andra naturliga inslag som rosenbuskar och enbuskar. Dessa
biotopkvaliteter gör att det finns livsmiljöer för många naturvårdsarter som exempelvis
ängsvädd, ängshavre, bockrot och prästkrage. Betesmarken gavs en preliminär klassning på
grund av den sena tidpunkten för fältarbetet. Ytor med ett visst naturvärde består av tallskog
med inslag av björk, rönn och asp. Sju naturvårdsarter har sedan tidigare rapporterats på
artportalen och bedöms ha livsmiljöer i området. Under Callunas inventering noterades elva
naturvårdsarter.
Spillkråka, gulsparv, trana, tofsvipa, stare och trädpiplärka är skyddade enligt
artskyddsförordningen och kan därför behöva tas hänsyn till. Ett dike och en åkerholme inom
området omfattas av det generella biotopskyddet. Enligt de två preliminära alternativen till
planområdesindelning så kommer ytor av betesmarken tas i anspråk i båda fallen men i
alternativ 2 så sparas en del av ytan som ”Natur”. Enligt den preliminära bedömningen uppnår
delar av ytan Natura 2000-naturtypen ”Silikatgräsmarker 6270” vilket är en hotad naturtyp
och värd att bevara intakt. Det förekommer också skyddade arter som riskerar att påverkas
negativt vid föreslagen exploatering (båda alternativen). Naturtypen har minskat kraftigt
under 1900-talet vilket gör att betesmark har stor betydelse för bevarandet av den biologiska
mångfalden i Sverige. Sammantaget bedömer vi att naturvärden och arter kommer påverkas
negativt i båda fallen men att alternativ 2 är bättre än alternativ 1.
Calluna rekommenderar att särskild hänsyn tas till betesmarken som bör lämnas orörd medan
ytan i norr har låga naturvärden och lämpar sig bättre för en exploatering. Vi rekommenderar
att andra platser tas i beaktning innan man går vidare med ytan som avgränsats som
betesmark. Om inga andra alternativ finns bör ett kompletterande fältbesök utföras under junijuli. Att återskapa de naturvärden som finns i området på annan plats är svårt och
resurskrävande. En eventuell kompenserande yta med hävdad gräsmark skulle behöva
etableras, eller börja etableras innan betesmarken vid Hanebol/Fölet tas i anspråk så att inte
lokala populationer påverkas negativt eller försvinner. Kompensation genom områdesskydd
på närliggande plats kan vidare vara ett alternativ. I det fallet bör man arbeta enligt
skadelindringshierarkin enligt Naturvårdsverkets handbok om ekologisk kompensation.
Vid en exploatering på de platser som blomsterlupin noterats bör jorden tas hand om och inte
placeras på olämpliga platser så att arten sprider sig ytterligare.
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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 NVIresultatet. 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 vid Hanebol i Åmåls kommun (figur 2). 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.

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 8,5 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.
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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.
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 GPSkoordinat och redovisas i karta.
Tillägg: Generellt biotopskydd

Hela inventeringsområdet ingick och generella biotopskydd avgränsades och beskrevs.

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 16 och 31 oktober 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. Informationskällor vid eftersök för att kontrollera om det finns tidigare kända naturvärden eller områden
skyddade enligt 7 kap miljöbalken i området och strax utanför (buffer 1 km).
Beskrivning

Källa

Förekomst
inom utsök

Kommentarer

Naturvårdsarter1 – utdrag från
databaserna Artportalen och
Analysportalen, med artförekomster

ArtDatabanken

Ja

Utdrag gjordes den 20191006 och
sökningen begränsades till
tidsperioden 1990-2019.
Utsökningsområdet omfattade

1

Naturvårdsart är ett begrepp inom NVI-standarden. Med naturvårdsart avses skyddade arter, signalarter, rödlistade arter och
typiska arter i Natura 2000 naturtyp.
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av naturvårdsarter som har
rapporterats in till systemet

inventeringsområdet samt närmaste
omgivning.

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

ArtDatabanken

Nej

Samma som ovan och utdrag
gjordes 20191006.

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

Nej

Utdrag gjordes den 20191006.
Utsök inom inventeringsområdet
plus buffer på 1 km.

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

GIS-skikt,
Skogsstyrelsen

Ja

Utdrag gjordes den 20191006.
Utsök inom inventeringsområdet
plus buffer på 1 km.

Sumpskogar – skogsklädd våtmark,
inventerade av Skogsstyrelsen

GIS-skikt,
Skogsstyrelsen

Ja

Utdrag gjordes den 20191006.
Utsök inom inventeringsområdet
plus buffer på 1 km.

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,
Naturvårdsverk
et

Nej

Utdrag gjordes den 20191006.
Utsök inom inventeringsområdet
plus buffer på 1 km.

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

GIS-skikt,
Naturvårdsverk
et

Nej

Utdrag gjordes den 20191006.
Utsök inom inventeringsområdet
plus buffer på 1 km.

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

GIS-skikt,
Naturvårdsverk
et

Nej

Utdrag gjordes den 20191006.
Utsök inom inventeringsområdet
plus buffer på 1 km.

Skyddsvärda träd – Trädportalen

ArtDatabanken

Nej

Utdrag gjordes den 20191006.
Utsök inom inventeringsområdet
plus buffer på 1 km.

Ängs- och betesmarker - TUVA

Jordbruksverket

Nej

Utdrag gjordes den 20191006.
Utsök inom inventeringsområdet
plus buffer på 1 km.

Lövskogsinventeringen

Länsstyrelsen

Ja

Utdrag gjordes den 20191006.
Utsök inom inventeringsområdet
plus buffer på 1 km.

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, generella
biotopskydd samt arter från inventeringen har upprättats. Dessa har levererats till beställaren.
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4

Resultat

4.1

Allmän beskrivning av inventeringsområdet

Söder om gångvägen består inventeringsområdet av öppen betesmark med inslag av
trädklädda partier där framförallt tall men också björk, asp och rönn växer. I betesmarken som
har betats av nötdjur finns block och sten tillsammans med tydliga betesspår, både nya och
gamla. Norr om gångvägen består ytan av näringsrik åkermark/vall där floran är relativt
homogen med mest bredbladiga gräs och enstaka örter. I väster finns ett skogsparti med gles
tallskog som är ca 90-100 år gammal. Här finns också inslag av asp, sälg och björk. Mot väg
E45 finns en bullervall där enstaka gran, björk och sälg växer varvat med gräsmarksytor i ett
igenväxniningsskede. Mer ingående beskrivningar av naturmiljön redovisas i
objektsförteckningen (Bilaga 2).
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 några utpekade ytor av lövskog med klass 3 enligt Länsstyrelsen. Enligt utsök från
ArtDatabanken har 44 naturvårdsarter tidigare registrerats inom eller strax utanför
inventeringsområdet som inte noterades under Callunas fältinventering. Majoriteten av dessa
har inga passande livsmiljöer inom området som tex abborre, elritsa m.fl. Sju stycken bedöms
ha livsmiljöer 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 fyra objekt med
klassning som naturvärdesobjekt, fördelade enligt:
•
•
•
•

0 objekt med naturvärdesklass 1 högsta naturvärde
1 objekt med naturvärdesklass 2 högt naturvärde
0 objekt med naturvärdesklass 3 påtagligt naturvärde
3 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 framförallt kopplat till en kontinuitet av bete vilket gett en
näringsfattigare mark med förekomster av flertalet naturvårdsarter. Andra naturliga inslag
som buskar och träd samt block och sten ger ett ökat biotopvärde i betesmarken. Ytor inom
objektet uppnår Natura 2000-naturtypen ”Silikatgräsmarker 6270” vilket är en hotad naturtyp.
Betesmarken gavs en preliminär klassning på grund av den sena tidpunkten för fältarbetet. 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.
I den östra delen mot E45 påträffades flera bestånd av blomsterlupin, vilket är en invasiv art.

Figur 4. Till vänster: Betesmark med fuktiga små partier. Till höger: Asp med bohål av någon av
hackspettsarterna.
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Figur 5. Kartan visar inventeringsområdet med resultatet från Callunas naturvärdesinventering där
naturvärdesobjektet och dess naturvärdesklass framgår samt naturvårdsarternas förekomst.

Naturvårdsarter

Vid Callunas naturvärdesinventering noterades 11 naturvårdsarter. Några exempel är
ängsvädd, ängshavre, bockrot och prästkrage vilka alla är hävdgynnade arter och signalarter i
ängs- och betesmarker. I utsök från ArtDatabankens databaser återfinns ytterligare sju
naturvårdsarter som bedöms ha livsmiljöer inom området. Totalt har alltså arton
naturvårdsarter registrerats.
Alla i Sverige naturligt förekommande fågelarter är fridlysta men enligt Naturvårdsverkets
riktlinjer bör arter inom tre kategorier prioriteras i skyddsarbetet:
i)
ii)
iii)

Arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen,
Rödlistade arter
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 och trädpiplärka (knutna till skog). Gulsparv, trana,
tofsvipa och stare (knutna till öppen mark). Spillkråka noterades under Callunas inventering
och resterande arter är registrerade på artportalen.
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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.
Generellt biotopskyddade områden

Inom inventeringsområdet förekommer det en åkerholme och ett dike som är skyddade enligt
det generella biotopskyddet. Biotoperna redovisas i figur 3 (s. 11). De regler som gäller
angående skyddade biotopsområden finns i miljöbalken, 7 kapitlet 11 § (Naturvårdsverket,
2012). Om särskilda skäl finns kan dispens ges i enskilda fall av Länsstyrelsen.
Definitionen av generella biotopskydd enligt "förordningen om områdesskydd" grundar sig på
att en majoritet av biotoperna ska förekomma i jordbruksmark. Till exempel omfattas en
stenmur som gränsar mot skog eller bostäder på ena sidan så länge andra sidan gränsar mot
jordbruksmark. I denna rapport definieras jordbruksmark med hjälp av Naturvårdsverket
(Naturvårdsverket, 2015); "Med jordbruksmark menas områden som används, eller nyligen
har använts för åkerbruk, bete (med tamdjur) eller ängsbruk. Hit hör även småbiotoper i eller
intill sådan mark, till exempel dikesrenar, alléer, åkerholmar och märgelgravar"
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5

Slutsatser

5.1

Diskussion

Betesmarken har höga naturvärden som är kopplade till en kontinuitet av bete som gett en
näringsfattig jord, förekomst av block och berghäll samt andra naturliga inslag som
rosenbuskar och enbuskar. Dessa biotopkvaliteter gör att det finns livsmiljöer för många
naturvårdsarter som exempelvis ängsvädd, ängshavre, bockrot och prästkrage samt arter som
på grund av årstiden inte har kunnat inventeras. Betesmarken gavs en preliminär klassning
just på grund av den sena tidpunkten för fältarbetet. Flera kärlväxtarter och insekter som
antingen är rödlistade eller signalarter i ängs- och betesmark har inte kunnat inventeras till
fullo under inventeringen i oktober. Vid fynd av ytterligare arter (under juni-juli) skulle
artvärdet potentiellt kunna öka vilket skulle ge naturvärdesklass 1 ”Högsta naturvärde” enligt
standarden. Lägsta klass för betesmarken är därmed klass 2 ”högt naturvärde”.
De ytor med ett visst naturvärde som noterades består av tallskog med inslag av björk, rönn
och asp. Här finns enstaka förekomster av död ved och ett bohål i asp.
Spillkråka, gulsparv, trana, tofsvipa, stare och trädpiplärka har livsmiljöer inom området och
har registrerats på Artportalen. Dessa arter är skyddade enligt artskyddsförordningen och
behöver därför tas hänsyn till. Spillkråka och trädpiplärka är knutna till skogsmiljöer medan
resterande är knutna till öppen mark.
Ett dike och en åkerholmé inom området omfattas av det generella biotopskyddet.
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 de två preliminära alternativen till planområdesindelning (figur 6) så kommer ytor av
betesmarken tas i anspråk i båda fallen men i alternativ 2 så sparas en del av ytan som
”Natur”. Detta är också den delen av betesmarken som har de flesta biotopkvaliteterna och
förekomsten av naturvårdsarter.
Enligt den preliminära bedömningen uppnår ytor inom betesmarken till Natura 2000naturtypen ”Silikatgräsmarker 6270” vilket är en hotad naturtyp och värd att bevara intakt.
Naturvårdsverket anger följande strukturer som definierar naturtypen:
•
•
•
•
•
•

Kalkfattig mark
Tydligt hävdpräglad markvegetation.
En för naturtypen naturlig artsammansättning
Öppen miljö som i normalfallet inte har mer än 30 % täckningsgrad av träd
och buskar. Ett visst inslag av buskar och träd är dock oftast gynnsamt.
Naturlig näringsstatus (ej gödningspåverkat annat än från betande djur)

Det förekommer också skyddade arter som riskerar att påverkas negativt vid föreslagen
exploatering (båda alternativen). Naturtypen har minskat kraftigt och fragmenterats under
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1900-talet vilket har lett till att en lång rad arter som är knutna till ängs- och betesmarker
hamnat på rödlistan. Betesmarker med dess mycket rika flora och fauna har stor betydelse för
bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige och är direkt kopplat till
miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.
Sammantaget bedömer vi att naturvärden och arter kommer påverkas negativt i båda fallen
men att alternativ 2 ändå är bättre än alternativ 1.
Ytan norr om gångvägen har låga naturvärden eftersom ytan är näringspåverkad och
homogen. Den innehåller heller inga värdehöjande element som exempelvis block och sten
eller träd och hyser inga naturvårdsarter och påverkan blir därför mycket liten inom denna
yta.

Figur 6. Två alternativ på planområdesindelning (Karta från beställare).

5.3

Rekommendationer

Calluna rekommenderar att särskild hänsyn tas till betesmarken i det fortsatta arbetet med
detaljplanen. Ur ett naturvårdsperspektiv så bör betesmarken lämnas orörd medan ytan i norr
(oklassad) har låga naturvärden och lämpar sig bättre för exploatering. Vi rekommenderar att
andra platser tas i beaktning innan man går vidare med ytan som avgränsats som betesmark
(naturvärdesobjekt 1).
Om inga andra alternativ finns än att ta i anspråk betesmarken bör ett kompletterande
fältbesök utföras under juni-juli. Detta för att säkerställa naturvärdet och vilka arter som
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förekommer samt för att kunna anpassa skyddsåtgärder och skötsel. Betesdriften kommer
enligt beställaren att upphöra om planen genomförs. Man behöver därför, om man går vidare
med planen, upprätta en skötselplan för ytorna ”Natur” i alternativ 2 där sen slåtter (augusti)
utförs samt att avlägsna växtmaterialet efter detta. Antalet buskar och träd bör inte förändras
nämnvärt över tid och viss röjning kan därför bli aktuellt.
Att återskapa de naturvärden som finns i området på annan plats är svårt och resurskrävande
eftersom leveranstiden av den typen av miljö är så pass lång. Det kan ta flera decennier eller
längre för att flera av arterna som förekommer där i dagsläget ska återetableras efter att
jordmånen blivit näringsfattig till följd av bete eller slåtter (med bortförande av växtmaterial).
Ängs- och betesmarker är redan fragmenterade i landskapet och ett brott i kontinuiteten skulle
påverka arter negativt. Därför skulle en kompenserande yta med hävdad gräsmark behöva
etableras, eller börja etableras så snart som möjligt, helst innan betesmarken vid
Hanebol/Fölet tas i anspråk så att inte lokala populationer påverkas negativt eller försvinner.
Detta beror mycket på vilka insektsarter som finns i området, vilket det i nuläget inte finns
information kring.
Kompensation genom områdesskydd på närliggande plats kan vidare vara ett alternativ. I det
fallet bör man arbeta enligt skadelindringshierarkin enligt handboken om ekologisk
kompensation (Naturvårdsverket, 2016).
Vid en exploatering kan flera av de träd som behöver avverkas i området lämnas inom eller så
nära området som möjligt som död ved, så kallade faunadepåer, gärna i ett lite solexponerat
läge.
Vid en exploatering på de platser som blomsterlupin noteras bör jorden tas hand om och inte
placeras på olämpliga platser så att arten sprider sig ytterligare.

6
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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 2000naturtyper. 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

2 Högt

Äng och bete

Betesmark

Högt

Påtagligt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Näringsfattiga delar förekommer spritt samt förekomst av stenar
och berghällar. Hävdgynnade arter är relativt spridda men något
mer ensartat i vissa partier. Kontinuitet av bete. Enstaka
förekomster med död ved. 18 naturvårdsarter och Natura 2000naturtyp. Troligen förekommer jagande fladdermöss över ytan
som sannolikt använder den gamla ladan som boplats.

Prästkrage, gulmåra, ängshavre,
spillkråka, ärenpris, stjärtmes, bockrot,
ängsfryle. Natura 2000-arter: Liten
blåklocka, svartkämpar, prästkrage,
bockrot, ängsvädd och gökärt. Från AP:
stenskvätta, tofsvipa, trana, stare,
gulsparv, trädpiplärka och hornhuggla.

Beskrivning
Öppen betesmark, betad av nöt. Här växer bland annat gulmåra,
rölleka, gråfibbla, kråkvicker, gökärt, rödklöver, daggkåpor,
vitklöver, teveronika, smörblommor, prästkrage, smultron,
jordreva, vitmåra, Trädbärande delar innehåller tall, björk, rönn
och asp samt enbuskar och rosenbuskar tillsammans med ett
apelträd. Tallar är ca 100 år gamla.

Natura 2000-naturtyp
6270 Silikatgräsmark
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Preliminär

4,25

Inventerare
Jonas Mattsson
Bild

Övriga kommentarer
Preliminär bedömning p.g.a. inventering
sent på säsongen. Ett besök i juni-juli
skulle kunna ge ytterligare naturvårdsarter
inom kärlväxter och insekter. Detta skulle
ge ett högt artvärde och därmed klass 1.
Lägsta naturvärde bedöms till klass 2.
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Naturvärdesobjekt nr 2
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

4 Visst

Skog och träd

Tallskog

Visst

Obetydligt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Enstaka förekomster med död ved och en viss blandning av
trädslag. Tallar ca 70-100 år gamla. Av visst värde för fåglar.

-Spillkråka??

Beskrivning
Tallskog med inslag av björk och rönn. På marken växer bland
annat olika gräs och enstaka örter. Örnbräken fläckvis.

Natura 2000-naturtyp
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,46

Inventerare
Jonas Mattsson
Bild

Övriga kommentarer
Fortsätter in i objekt 3.
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Naturvärdesobjekt nr 3
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

4 Visst

Skog och träd

Tallskog

Visst

Obetydligt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Förekomst av bohål i en asp (hackspett). Enstaka förekomster
med död ved och en viss blandning av trädslag. Tallar ca 70-100
år gamla. Av visst värde för fåglar.

- Spillkråka??

Beskrivning
Ganska öppen tallskog med inslag av björk, asp och rönn. På
marken växer bland annat olika gräs och enstaka örter.
Örnbräken fläckvis samt smultron, blåbär, gökärt. Gallring har
skett.

Natura 2000-naturtyp
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,35

Inventerare
Jonas Mattsson
Bild

Övriga kommentarer
Sitter ihop med föregående objekt.
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Naturvärdesobjekt nr 4
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

4 Visst

Vattendrag

Dike

Visst

Obetydligt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Rinnande vatten ger gynnsamma miljöer för insekter och vissa
kärlväxter.

-

Beskrivning
Dike i jordbruksmark som vid inventeringen hade ca 1 dm djupt
vatten långsamt rinnande. I kanterna växer olika gräs och älgört
bland annat. Troligen uttorkat sommartid och därför ingen större
betydelse för groddjur.

Natura 2000-naturtyp
Säker eller preliminär
bedömning

Längd (m)

Säker

147

Inventerare
Jonas Mattsson
Bild

Övriga kommentarer
Biotopskydd: Dike i jordbruksmark.
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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
RL 15 = rödlistan från år 2015
Tu = Tuva (ängs- och betesmarksinv.)
2002–2004
Si = signalarter Skogsstyrelsen
N2 = typiska arter Natura 2000
Art

RL 15

RL 10

Tu

AD = Arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s art- och habitatdirektiv
FD = Fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv
ASF= Skyddad art enligt Artskyddsförordningen signalarter
50% = Negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975–2005
Ca = Callunas naturvårdsart
PR=Prioriterade fågelarter enligt skogsvårdslagen
Si

N2

A
D

F
D

AS
F

50
%

P
R

C
a

Information

Fåglar

Spillkråka
Dryocopus
martius

Nära
hotad
(NT)

x

Stjärtmes
Aegithalos
caudatus
Kärlväxter
Bockrot
Pimpinella
saxifraga
Gulmåra
Galium verum

x

x

x

x

Silikatgräsmarker (6270)
Gulmåra är en hävdgynnad
indikatorart som gynnas av stark
solexponering och trivs på basiska
berghällar.

x

x

Liten blåklocka
Campanula
rotundifolia

x

Svartkämpar
Plantago
lanceolata

x
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4§
(B)

x

Gökärt
Lathyrus
linifolius

Ängsfryle
Luzula
multiflora
Ängshavre
Helictotrichon
pratense

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.
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.

Trädklädd betesmark (9070)
Silikatgräsmarker (6270)
Slåtterängar i låglandet (6510)
Lövängar (6530) Trädklädd
betesmark (9070) Stagg-gräsmarker
(6230)
Silikatgräsmarker (6270).
Svartkämpar är en god indikatorart
som visar på tidigare hävd och tyder
på en ogödslad mark.

x
Hävdgynnad signalart.
x

x
Kalkgräsmarker (6210)
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Information
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)

x

Hävdgynnad signalart.

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

Gulsparv
Emberiza
citrinella

Sårba
r (VU)

4§

x

Hornuggla
Asio otus

Stare
Sturnus vulgaris

Stenskvätta
Oenanthe
oenanthe

24

x

x

Sårba
r (VU)

4§

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.
Gynnas av ett sunt jordbruk.
Minskande i främst områden med
intensivt jordbruk.
Förekommer i omväxlande
jordbruksmark med rikligt inslag av
fuktiga ängsmarker med god
sorkförekomst. I den typ av miljö där
arten ofta påträffas också många
andra arter knutna till
jordbrukslandskapet.
Mellan 1975-1998 halverades det
svenska beståndet. Minskningen
har sedan fortsatt successivt och
under femtonårsperioden före 2014
har ytterligare 40-50% av alla starar
försvunnit. Staren häckar i
anslutning till jordbrukslandskap, i
tätorter eller andra öppna marker.
Staren är under häckningstid helt
beroende av öppna gräsmarker
med kortvuxet fältskikt. Den utnyttjar
också gräsmattor, vägkanter,
nysådda åkrar och liknande. Boet
läggs i befintliga håligheter, t.ex. ett
gammalt bohål av större hackspett
eller gröngöling, i holkar eller under
tegelpannor. Oftast häckar de i
alléer, dungar eller skogsbryn.
Förekommer i öppna torra landskap
med lågt fältskikt. Signalerar
naturvärden på många sätt: där
arten påträffas kan
igenväxningskänsliga arter
förväntas, visar på ett sunt
jordbrukslandskap
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RL 15

Tofsvipa
Vanellus
vanellus

Trana
Grus grus

Trädpiplärka
Anthus trivialis
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Si
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4§
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R

x

x

x
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Information
Strandängar vid Östersjön (1630)
Fuktängar (6410) Salta strandängar
(1330) Knuten till olika typer av
öppna marker, bl.a. på strandängar
som är en miljö med många andra
naturvårdsarter. Även på åkermark
där den visar på en sund
jordbruksmiljö.
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.
Trädpiplärkan häckar i öppen
skogsmark, och har minskat kraftigt
mellan 1974-2005, men bedöms i
nuläget vara livskraftig. Däremot har
avverkning en negativ påverkan.
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