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SAMMANFATTNING 

Väg & Miljö AB har på uppdrag av Östersunds kommun genomfört en komplettering till tidigare 
genomförd naturvärdesinventering (”Andersson K. Naturvärdesinventering Odensala 13:1, 14:1”) som 
genomfördes under 2021 i direkt angränsning till det aktuella området. Naturvärdesinventeringen har 
utförts enligt SIS-standard (SS 199000:2014) med detaljeringsgrad detalj samt tillägget 
naturvärdesklass 4 inom ett cirka en hektar stort område beläget vid Lillänge köpområde. Området 
består av natur- och parkmark som ska planeras i syfte att möjliggöra vidare utveckling av området. 
Syftet med utredningen har varit att komplettera tidigare genomförd NVI och sammanställa kunskap 
om områdets naturvärden för att kunna beakta ekologiska aspekter vid arbete inom området. 

Områdets naturmark utgörs i huvudsak av skogsmark. Parkmarken består av klippt gräsmatta samt 
några träd. Äldre kartor har ej gått att få tag i över området, men med stor sannolikhet har det till 
största delen varit skog, sumpskog och/eller myr som varit dominerande markslag historiskt sett.  

I inventeringsområdet avgränsades inga naturvärdesobjekt.  

I området har nio naturvårdsarter påträffats i samband med inventeringen, varav fem klassas som 
signalarter. En av dessa naturvårdsarter (backruta) är även rödlistad som nära hotad (NT) enligt 
Rödlistade arter i Sverige 2020. En orkidé som är fridlyst enligt 8 § artskyddsförordningen samt 
gullviva som omfattas av skydd enligt 9 § artskyddsförordningen påträffades också. Bergklint som är 
en invasiv främmande art påträffades på flera platser inom inventeringsområdet.  
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RESULTAT 

Inventeringsområdet ligger inklämt i en kil omgiven av Stuguvägen i norr, Hagvägen i öster och 
Körfältsvägen i söder (figur 1).  

Figur 1. Karta över inventeringsområdet 

Området består i huvudsak av gräsytor som sköts med betesputs och en mindre del slyartad 
buskvegetation. Marken är frisk till fuktig med inslag av blötare partier. 

Inga naturvärdesobjekt avgränsades vid naturvärdesinventeringen.  

Totalt noterades nio naturvårdsarter varav fem klassas som signalarter. Bakruta (Thalictrum simplex) 
som är rödlistad som nära hotad (NT) i rödlistade arter i Sverige 2020 noterades på en plats i området. 
Ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata) som omfattas av skydd enligt 8 § artskyddsförordningen samt 
gullviva (Primula veris) som omfattas av skydd enligt 9 § artskyddsförordningen noterades också 
inom området. 
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Tabell 1. Naturvårdsarter som påträffades vid inventeringstillfället. Fyra rödlistade arter samt två orkidéer som omfattas av fridlysning 
noterades. Förkortningar: RL2020=Rödlistan 2020, T=Typisk art enligt N2000, S=Signalart inom parentes anges signalvärdet på en skala 
ett till tre där ett är högsta signalvärde, IAS=Invasiv främmande art, NT=Nära hotad, VU=Sårbar, EN=Starkt hotad. 

Svenskt namn Vetenskapligt namn  
Noteringar 

Rödliste- 
kategori 

Signalart Typisk art Lag- 
skydd 

Kommentar 

Backruta Thalictrum simplex 1 NT 
 

     
Brudborste Cirsium heterophyllum 8  S (3) T     
Gullviva Primula veris 1  S (2) T   F    
Käringtand Lotus corniculatus 10   T     
Liten blåklocka Campanula rotundifolia 8   T     
Ormrot Bistorta vivipara 4  S (3) T     
Rödkämpar Plantago media 13  S (3) T     
Skallror Rhinanthus sp. 1        
Ängsnycklar Dactylorhiza incarnata 4  S (3) T   F    
Bergklint Centaurea montana 23  IAS IAS IAS Invasiv främmande art 

 

Figur 2. Karta över noterade arter vid fältstudien. Inga naturvärdesobjekt avgränsades vid fältstudien. 
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SLUTSATS 

Vid den kompletterande naturvärdesinventeringen avgränsades inga naturvärdesobjekt. Totalt 
noterades nio naturvårdsarter varav fem är klassade som signalarter. Rödkämpar (Plantago media) 
var den mest frekvent noterade signalarten. Samtliga signalarter som noterades inom området är 
mycket allmänt förekommande arter kring Storsjön i Jämtlands län och påträffas på de flesta klippta 
gräsytor som inte tillförs kväve genom gödsling. Ormrot (Bistorta vivipara) påträffades på ett fåtal 
platser i området. Bedömningen är att området inte är gynnsamt för violett guldvinge (Lycaena helle) 
som har ormrot som värdväxt.  

I övrigt noterades en förekomst av den rödlistade arten backruta, en art som ofta förekommer i den 
här typen av intermediärt störda miljöer i regionen Ängsnycklar som omfattas av skydd enligt 8 § 
artskyddsförordningen noterades på ett flertal platser i området, eventuellt kan det behövas dispens 
från artskyddsförordningen vid exploatering av dessa förekomster. 

Allén som löper utmed Stuguvägen kan om den påverkas behöva hanteras genom dispens från 
biotopskyddet. 

Bergklint (Centaurea montana) som är en invasiv främmande art påträffades på flera platser inom 
området. Vid fortsatt arbete inom området bör det tas hänsyn till arten för att undvika fortsatt 
spridning. 
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