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1 SAMMANFATTNING 

Väg & Miljö AB fick i uppdrag av Östersunds kommun att genomföra en naturvärdesinventering (NVI) 
i enlighet med SIS-standard (SS 199000:2014) med detaljeringsgrad detalj och tillägget naturvär-
desklass 4 på ett cirka ett hektar stort område, beläget strax sydväst om Åre Östersund flygplats, i 
anslutning till Frösö GK. Området består av naturmark som ska planeras i syfte att möjliggöra vidare 
utveckling av området. Syftet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets 
naturvärden samt skapa ett kunskapsunderlag för att kunna beakta ekologiska aspekter vid arbete 
inom området. 

Området utgörs i huvudsak av mindre lövskogspartier samt ängs- och betesmark. Större delen av 
områdets östra- och centrala delar består av skogsmark medan resterande delar utgörs av öppen 
gräs- och jordbruksmark. Historiska ortofoton från sextiotalet visar att området förr såg ut ungefär 
som idag, med skillnaden att den öppna gräsmarken förr bestod av mer aktivt odlad jordbruksmark 
samt att det idag finns mer skog. I inventeringsområdet avgränsades totalt två naturvärdesobjekt 
med visst naturvärde (klass 4). Dessa objekt utgörs båda av naturtypen skog och träd. Inga objekt med 
varken påtagligt-, högt- eller högsta naturvärde avgränsades vid genomförandet av denna naturvär-
desinventering.  

I området har totalt tolv naturvårdsarter påträffats i samband med inventeringen, varav elva klassas 
som signalarter. Inga rödlistade arter påträffades inom området. Två fridlysta kärlväxtarter som är 
skyddade enligt 9 § i artskyddsförordningen (2007:845) noterades inom området. Ingen av de få-
gelarter som noterades vid förstudien påträffades vid tillfället för fältstudien. 

Vid inventeringen påträffades bergklint (Centaurea montana) och uppländsk vallört (Symphytum × 
uplandicum), vilka är två invasiva främmande arter med stor spridning i landet. 

Åtminstone ett större timmerhus med öppna håligheter påträffades inom området, vilket bedöms 
kunna utgöra en lämplig livsmiljö för fladdermöss. Till och från området löper dessutom en mörker-
korridor förbi golfbanan och vidare ner mot vattnet. Denna korridor bedöms utgöra ett viktigt land-
skapsobjekt för födosökande fladdermöss, som i övrigt är väldigt känsliga för starka ljuskällor. Detta 
tillsammans med att närområdet bedöms ha en historik som kan medföra gynnsamma förutsätt-
ningar för naturvårdsintressanta fladdermöss bör dessa tas i beaktande vid fortsatt arbete med om-
rådet. 
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2 BAKGRUND 

Väg & Miljö har på uppdrag av Östersunds kommun genomfört en naturvärdesinventering (NVI) i 
enlighet med SIS-standard (SS 199000:2014) med detaljeringsgraden detalj och tillägget 
naturvärdesklass 4. Det aktuella området består av naturmark som ska planeras i syfte att möjliggöra 
detaljplaneläggning. Detaljplaneområdet omfattar omkring en hektar och är beläget strax sydväst 
om Åre Östersund flygplats (Figur 1). Målet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om 
områdets naturvärden för att skapa ett kunskapsunderlag så att ekologiska aspekter kan beaktas vid 
arbetet inom området.  

Kvalitetsgranskare har varit Klas Andersson. I arbetet har också Klas Andersson (fältinventering, 
rapport och GIS-arbete) samt Mikael Andersson (förstudie, fältinventering och rapport) medverkat. 
Uppdraget har genomförts under perioden september—december 2021. 
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3  METOD 

Området 

Det cirka ett hektar stora området ligger beläget strax sydväst om Åre 
Östersund flygplats, i anslutning till Frösö GK, i Östersunds kommun. 
Området angränsar mot i huvudsak skogsmark, öppen gräs- och jord-
bruksmark samt bebyggelse i form av en golfbana i väst. Dominerande 
jordart inom området är moränlera eller lerig morän. Dominerande 
bergarter inom området är siltsten respektive kalksten. 

Förstudie 

Under naturvärdesinventerings förstudie utfördes eftersök i en rad olika 
källor som berör det aktuella inventeringsområdet. Detta görs för att 
identifiera tidigare registrerade fynd och känd kunskap om exempelvis 
naturvärden och naturvårdsarter inom eller i nära angränsning till inven-
teringsområdet. Under förstudien i detta uppdrag undersöktes följande 
källor:  

 Artportalen (2021-09-13), sökperiod 2000-01-01—2021-05-25 
 SGU- Sverige geologiska undersökningar (utsök 2021-09-13) 
 Skogens pärlor, Skogsstyrelsen (utsök 2021-09-13) 
 VMI, -våtmarksinventeringen 
 VISS, -Vatteninformationssystem Sverige 
 Nationella biotopkarteringsdatabasen 
 SERS-Svenskt elfiskeregister 
 TUVA-nationella betesmarksinventeringen 

 

Utpekade naturvärden inom området vid förstudien 

Vid förstudien påträffades inga naturvårdsområden inom inventeringsområdet. Närmsta registre-
rade naturvärden är Ändsjöns naturreservat, beläget cirka 3000 meter öster om området.  

Naturvårdsstatus och kommunala planer 

Området finns ej medtaget i några tidigare naturvårdsplaner. Marken som avses exploateras utgörs 
huvudsakligen av glesa lövskogspartier med öppen gräs- och jordbruksmark. Området befinner sig 
idag i direkt anslutning till en golfbana i väst och omges i övrigt av lövskogsmark, öppen gräs- och 
jordbruksmark samt bebyggelse. 

 

 

BLÅSIPPA (HEPATICA NOBILIS) 

Blåsippan sprider sina frön med hjälp 
av myror. Detta sker efter blom-
ningen, då blåsippan böjer sina blom-
skaft ned mot marken. Först då kan 
myrorna nå upp till frukterna som är 
försedda med köttiga bihang, s.k. elai-
osom. Myrorna gör inte detta för att 
gynna blåsippan, utan ser dessa köt-
tiga bihang som energirik föda. De bär 
med sig fröna hem till stacken, varpå 
de tappar och släpper ”tömda” frukter 
under färdens gång. På så sätt sprids 
blåsippans frön vidare och kan eta-
blera nya bestånd av arten. Denna typ 
av fröspridning, med hjälp av myror 
kallas gemensamt för myrmekokori 
och är en av fem huvudtyper av 
fröspridning som växter har utvecklat 
fram genom årmiljonernas lopp. 

 
Figur 2. Blåsippa (Hepatica nobilis). Arten 
påträffades rikligt inom hela inventerings-
området. Fotograf: Mikael Andersson. 
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Tidigare fynd av naturvårdsarter 

I och omkring det aktuella området finns ett flertal fågelarter noterade sedan tidigare. Av dessa ar-
ter är 25 upptagna i 2020 års rödlista; björktrastNT (Turdus pilaris), buskskvättaNT (Saxicola rubetra), 
duvhökNT (Accipiter gentilis), fiskmåsNT (Larus canus), grönfinkEN (Chloris chloris), grönsångareNT (Phyl-
loscopus sibilatrix), gulsparvNT (Emberiza citrinella), hornugglaNT (Asio otus), hussvalaVU (Delichon ur-
bicum), kornknarrNT (Crex crex), kråkaNT (Corvus corone), kungsörnNT (Aquila chrysaetos), orto-
lansparvCR (E. hortulana), pilgrimsfalkNT (Falco peregrinus), rosenfinkNT (Carpodacus erythrinus), röd-
vingetrastNT (T. iliacus), skrattmåsNT (Chroicocephalus ridibundus), spillkråkaNT (Dryocopus martius), 
stenfalkNT (F. columbarius), storspovEN (Numenius arquata), svartvit flugsnappareNT (Ficedula hypo-
leuca), tofsvipaVU (Vanellus vanellus), tornseglareEN (Apus apus) och vinterhämplingVU (Linaria flavi-
rostris). Ortolansparven är ensamt listad som akut hotad (CR) enligt 2020 års rödlista, varpå ett åt-
gärdsprogram (ÅGP) också har tagits fram för att främja arten. Förutom ortolansparv har även 
kornknarr, pilgrimsfalk och kungsörn avslutade ÅGP:er. Storspov, tornseglare och grönfink är alla 
klassade som starkt hotade (EN), medan tofsvipa, vinterhämpling, hussvala och stare är listade som 
sårbar (VU). Resterande fågelarter är listade som nära hotade (NT) enligt 2020 års rödlista.  

Förutom rödlistade fågelarter finns också ett rapporterat fynd av stormhattsrotvecklare (Endothenia 
hebesana), i form av en vilande adult från slaghåvning år 2003 samt ett fynd av frösöstarr (Carex 
pediformis) på en mindre yta vid ett stenröse strax utanför området. Stormhattsrotvecklaren är röd-
listad som nära hotad (NT) enligt 2020 års rödlista medan frösöstarr är listad som sårbar (VU). Utö-
ver rödlistade arter finns också andra skyddsvärda fågelarter rapporterade från området, vilka är 
upptagna i bilaga 1 till Fågeldirektivet, som säger att alla vilda fåglar och deras livsmiljöer inom Sve-
rige ska bevaras. Av Sveriges ca 350 fågelarter är 67 listade i Fågeldirektivets bilaga 1, varav många 
återfinns i och omkring det aktuella området; orre (Lyrurus tetrix), jorduggla (Asio flammeus), blåhake 
(Luscinia svecica), ljungpipare (Pluvialis apricaria), fjällpipare (Charadrius morinellus), gråspett (Picus 
canus), kornknarr, pilgrimsfalk, kungsörn, ortolansparv, stenfalk och spillkråka. Samtliga fågelarter är 
dessutom fridlysta enligt 4 § i Artskyddsförordningen (2007:845). Utöver detta erhåller vissa arter, 
såsom flyttfåglar, endemiska arter och utrotningshotade arter, särskild internationell skyddsstatus 
genom sin upptagning i Bernkonventionens, Bonnkonventionens samt CITES bilagor; kornknarr 
(Bern- och Bonnkonventionen bilaga 2), pilgrimsfalk (Bern- och Bonnkonventionen bilaga 2, CITES 
bilaga A), kungsörn (Bern- och Bonnkonventionen bilaga 2, CITES bilaga A), ortolansparv (Bernkon-
ventionen bilaga 3), gulsparv (Bernkonventionen bilaga 2), rosenfink (Bernkonventionen bilaga 2), 
tornseglare (Bernkonventionen bilaga 3), tofsvipa (Bonnkonventionen bilaga 2, Bernkonventionen 
bilaga 3), stenfalk (Bern- och Bonnkonventionen bilaga 2, CITES bilaga A), vinterhämpling (Bernkon-
ventionen bilaga 2), hussvala (Bernkonventionen bilaga 2), grönsångare (Bern- och Bonnkonvent-
ionen bilaga 2), björktrast (Bernkonventionen bilaga 3, Bonnkonventionen bilaga 2), skrattmås (Bern-
konventionen bilaga 3), fiskmås (Bernkonventionen bilaga 3), svartvit flugsnappare (Bern- och Bonn-
konventionen bilaga 2), hornuggla (Bernkonventionen bilaga 2, CITES bilaga A), grönfink (Bernkon-
ventionen bilaga 2), duvhök (Bern- och Bonnkonventionen bilaga 2, CITES bilaga A) och spillkråka 
(Bernkonventionen bilaga 2). Upptagandet i dessa bilagor ämnar till att skydda arterna från illegal 
jakt och handel och säkerställs genom gränsöverskridande samarbete mellan medlemsländerna i EU 
samt vissa utvalda nordafrikanska länder. 

För många av fynden finns aktivitet, i form av ”stationär”, ”spel/sång”, ”häcktid”, ”föda åt ungar” 
o.s.v. noterad, vilka tyder på att arten frekvent förekommer i och omkring området samt med stor 
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sannolikhet även häckar där. Detta gäller framförallt arter så som ortolansparv, gulsparv, rosenfink, 
tornseglare, kråka, tofsvipa, vinterhämpling, storspov, stare, buskskvätta, björktrast, svartvit flug-
snappare och hornuggla.  Samtliga rapporterade fågelfynd har gjorts mellan perioden 2000-01-
01—2021-05-25 och är hämtade med ca 550 meters radie från det aktuella inventeringsområdet. 
Anledningen till denna buffertzon är på grund av att många av fynden har en angiven noggrannhet 
av 500 meter. Viktigt att ha i åtanke är storleken av inventeringsområdet (1 ha) i detta samman-
hang samt det faktum att det ligger i direkt anslutning till en golfbana med större öppna gräsytor, 
perfekta för många häckande fågelarter. De flesta av fågelarterna listade ovan är sannolikt knutna 
till dessa öppna gräsytor snarare, än till det aktuella inventeringsområdet.  

Fältinventering av naturvårdsarter 

Eftersök gjordes över hela området under september 2021 där naturvårdsintressanta arter notera-
des som punkter i Collector. Av praktiska skäl noterades inte alla förekomster då det rör sig om 
mycket frekventa förekomster av flera för området frekvent förekommande arter.  

Samtliga inventeringar utfördes av Klas Andersson och Mikael Andersson, Väg & Miljö AB. 

Naturvärdesinventering enligt SIS 

Området har inventerats och klassats enligt SIS-standard för naturvärdesinventering. Det huvud-
sakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden (objekt) av betydelse för biolo-
gisk mångfald. Naturvärdesinventeringen resulterar i en geografisk avgränsning av områden, följt 
av naturvärdesklassning och objektsbeskrivningar av dessa avgränsade områden, så kallade natur-
värdesobjekt.  

Standarden för naturvärdesinventering baseras på bedömningar av biotop- och artvärde för av-
gränsade områden (figur 3). Vid inventering av biotopvärden kartläggs förekomst av ekologiskt vär-
defulla biotoper (livsmiljöer) och ekologiska strukturer, som till exempel förekomst av gamla träd, 
block, död ved och träd med bohål.  

För att kartlägga artvärdet inventeras förekomster av naturvårdsarter. Dessa arter utgår från i hu-
vudsak fastställda naturvårdsartslistor såsom Skogsstyrelsens signalartslista, Jordbruksverkets äng- 
och betesmarksarter, signalarter enligt Natura 2000 med flera. Dessa artlistor är framtagna för 
hela landet varför det är nödvändigt att justera dem efter lokala förutsättningar. Rödlistade arter 
nyttjas ofta som naturvårdsarter i de fall då de påvisar förekomster av skyddsvärda arter, dock räk-
nas inte rödlistade arter automatiskt som signalarter, då några av dessa har mycket lågt eller inget 
signalvärde alls. För att en art ska fungera som signalart ska förekomst av arten med stor sannolik-
het innebära att andra skyddsvärda arter förekommer inom samma område.  

Art- och biotopvärde kombineras sedan enligt matrisen i figur 3, och genom detta erhålls ett ob-
jekts naturvärde. Vid denna inventering lades särskilt fokus på artgrupperna kärlväxter, lavar och 
mossor. Naturvärdesinventering enligt SIS-standard lägger inte i grund stor vikt vid förekomst av 
fågelarter och större, mer mobila däggdjursarter inom naturvärdesobjekt, då dessa ofta röra sig 
över stora områden. I detta fall har dock naturvårdsarter av fåglar eftersökts, men någon riktad in-
ventering av fåglar har inte genomförts.  
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Utifrån inventeringsresultatet avgränsades ett antal områden med naturvärden (se figur 4 och bi-
laga 1), så kallade naturvärdesobjekt. Området inventerades i fält den 22 september 2021. 

Figur 3. SIS-matrisen. Genom att kombinera ett objekts art- och biotopvärde fås dess naturvärdesklass.  

Detaljeringsgrad 

Detaljeringsgraden har varit satt till detalj. Minsta objekt som kan avgränsas vid detaljeringsgraden 
är antingen 10 m2 för ytor, alternativt 10 m långt och 0,5 m brett för linjära objekt. Detta har följts 
även i de fall där det gått att avgränsa mindre objekt. Genom att hålla på dessa gränser ökas objek-
tiviteten i inventeringen och risken för subjektiv bedömning från inventerarens håll reduceras.  

Landskapsobjekt 

Ett potentiellt landskapsobjekt, i form av en mörkerkorridor, som löper till och från inventerings-
området ner mot vattnet, anses kunna utgöra en viktig passage för födosökande fladdermöss. 

Spridningssamband 

Någon analys av spridningssamband har inte ingått i uppdraget. 

Osäkerhet i bedömningen 

Artvärde är framför allt bedömda med utgångspunkt från förekomster av kärlväxter, mossor, lavar 
och svampar. Naturvärdesinventeringen kan bedömas som säker för samtliga av de besökta natur-
typerna, då förekomsten av strukturer och naturvårdsarter av mossor, lavar och vedsvampar ger en 
tillfredställande indikation på delobjektens artvärde. 
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4 OMRÅDEN MED NATURVÄRDEN 

Totalt avgränsades två naturvärdesobjekt (naturvärdesklass 4) vid den här inventeringen, se figur 4.  

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 

I inventeringsområdet har inga objekt med högsta naturvärde (klass 1) identifierats. 

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 

I inventeringsområdet har inga objekt med högt naturvärde (klass 2) identifierats. 

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 

I inventeringsområdet har inga objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) identifierats. 

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 

Två objekt med visst naturvärde (klass 4) har avgränsats.  

Båda objekten i denna värdeklass består av naturtypen skog och träd. Områdena i denna värdeklass 
är generellt sett värdefulla, med inslag av rödlistade arter och signalarter. Områdena saknar dock 
flerskiktighet och lågakontinuitet samt flera indikatorarter av högsta nivå.  

Naturvärdesobjekt 1 utgörs av ung aspskog i brynmiljö, med inslag av flera, för området typiska arter 
och signalarter. Naturvärdesobjekt 2 består på liknande sätt av en aspdunge med inslag av grov rönn 
och död ved. 

Väg & Miljö tolkar det som att dessa naturvärdesobjekt är av betydelse för att upprätthålla biolo-
gisk mångfald på kommunal nivå. 

Övrig naturmark 

Inom området finns det mindre andelar av naturmark som i den här inventeringen ej avgränsats som 
naturvärdesobjekt. Det betyder dock inte att det ej finns naturvärden inom områdena utan beror på 
att detta är en inventering med detaljeringsgrad detalj. För detaljeringsgraden gäller att ytor ska vara 
minst 10 m2 eller större, alternativt för linjära objekt; 0,5 m breda och minst 10 m långa eller mer.  

Naturvårdsarter 

I området har totalt tolv naturvårdsarter påträffats i samband med fältarbetet vid naturvärdesinven-
teringen. Samtliga kända förekomster av naturvårdsarter finns listade i tabell 1 och figur 5, samt i 
förekommande fall listade under respektive objekt i objektkatalogen (Bilaga 1). Av de fåglar som 
fanns noterade från förstudien påträffades inga rödlistade- eller skyddsvärda arter vid den aktuella 
inventeringen. Detta har sannolikt med metodiken och årstiden att göra då naturvärdesinventeringar 
i huvudsak syftar till att identifiera mer stationära arter. Samtidigt som flera av dessa fågelarter san-
nolikt är knutna till golfbanan snarare än till det aktuella inventeringsområdet. 
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Skyddade arter 

Arter listade i 4 § i artskyddsförordningen 

Alla vilda fågelarter är skyddade i svensk lag enligt artskyddsförordningen 4 §. Enligt Naturvårds-
verket bör även arter listade i bilaga 1 av EU:s fågeldirektiv, rödlistade arter samt arter som uppvisar 
en negativ populationstrend prioriteras i skyddsarbetet och vid tillämpningen av förordningen. En-
ligt 4 § artskyddsförordningen är det förbjudet att skada arternas fortplantningsområden eller vi-
loplatser.  

Förbud gällande kärlväxter 

9 § 

I samband med naturvärdesinventeringen påträffades blåsippa och gullviva, vilka båda är fridlysta 
arter enligt 9 § i artskyddsförordningen.  I Jämtland innebär detta att det är förbjudet att gräva eller 
dra upp exemplar med rötterna, och plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för för-
säljning eller andra kommersiella ändamål. 

Rödlistade arter 

Inga rödlistade arter påträffades inom det aktuella inventeringsområdet vid tillfället för den aktuella 
naturvärdesinventeringen. 

Invasiva främmande arter 

Inom området påträffades bergklint och uppländsk vallört, vilka är två främmande invasiva arter 
med stor spridning i landet.   
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Figur 4. 
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Tabell 1. Naturvårdsarter som påträffades vid inventeringstillfället. Inga rödlistade arter. Två fridlysta kärlväxtarter påträffades inom om-
rådet. För invasiva främmande arter anges under kommentar dess invasivitetspotential/ekologiska effekt på en ett till fyrgradig skala där 
fyra är högsta potential, hämtat från SLU:s risklista. Förkortningar: RL2020=Rödlistan 2020, TA=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=Sår-
bar, EN=Starkt hotad 

Svenskt namn Vetenskapligt namn RL2020 Signalart Typisk art Lagskydd Kommentar Datum 

Blåsippa Hepatica nobilis  S (3) T Fridlyst  22/9 2021 

Bockrot Pimpinella saxifraga  S (2) T   22/9 2021 

Brudborste Cirsium heterophyllum  S (3) T   22/9 2021 

Fjällvedel Astragalus alpinus  S (2) T   22/9 2021 

Gullviva Primula veris  S (3) T Fridlyst  22/9 2021 

Käringtand Lotus corniculatus  S (3) T   22/9 2021 

Liljekonvalj Convallaria majalis   T   22/9 2021 

Liten Blåklocka Campanula rotundifolia  S (3) T   22/9 2021 

Prästkrage Leucanthemum vulgare  S (3) T   22/9 2021 

Rödkämpar Plantago media  S (3) T   22/9 2021 

Svart Trolldruva Actaea spicata  S (2) T   22/9 2021 

Underviol Viola mirabilis  S (2) T   22/9 2021 

Bergklint Centaurea montana     IAS 4AB,3DF 22/9 2021 

Uppländsk 
vallört 

Symphytum × uplan-
dicum 

    IAS 4AB,2EF 22/9 2021 

 

5 EKOLOGISK SÅRBARHET 

När oexploaterad mark tas i anspråk finns risk att värdefulla naturområden och biotoper för olika 
arter försvinner. Detta innebär en förlust av biologisk mångfald. Därför är det viktigt att redan i ett 
tidigt skede i en exploateringsprocess ta hänsyn till naturvärden. Detta är något som bland annat 
regleras i Miljöbalken 1:1, 2:3 och 3 samt Plan och bygglagen 1:1 och 2:2. Ny bebyggelse bör utformas 
på ett sätt så att biologisk mångfald har förutsättningar att finnas kvar och att spridning av arter fort-
sättningsvis är möjlig. I det inventerade området finns naturvärden i form av värdefulla träd, hydro-
logiskt känsliga områden, skyddade arter och rödlistade arter. Efter att områden har exploaterats 
finns det risk att spridningen mellan de kvarvarande naturvärdesobjekten försvåras genom att 
huskroppar och gator/vägar som uppförs bildar barriärer som påverkar arters förmåga till förflytt-
ning. Det finns även risk för att de kvarvarande naturmiljöerna utsätts för ökad störning. Kantzons-
effekter som uppkommer då områden ianspråktas medför att mikroklimatet i fuktiga områden för-
ändras till det torrare, något som ofta medför att naturvärden kopplade till fuktiga miljöer går förlo-
rade, särskilt om dessa områden är små till ytan. 
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Naturtyper 

För samtliga naturtyper gäller generellt att ju högre naturvärde de har desto känsligare är de för ex-
ploatering, särskilt om värdet är knutet till skogens höga ålder eller hydrologi. Ett av de största hoten 
för biologisk mångfald, förutom ianspråktagande av värdefulla miljöer, är uppsplittring och fragmen-
tering av naturmiljöer samt påverkan på spridningssamband genom anläggande av vägar eller be-
byggelse. 

Skogar 

Förenklat sett kan man säga att ett skogsområdes naturvärden beror på hur länge en miljö har fått 
bestå. Genom detta resonemang går det att översätta ungefär hur lång tid det tar för ett naturvär-
desobjekt att utveckla de olika naturvärdeklasserna i en naturvärdesbedömning. Detta är viktigt för 
att förstå hur och om det går att kompensera för intrång eller åverkan i ett naturvärdesobjekt. Ge-
nerellt kan sägas att objekt med lägre naturvärden (objekt som ej uppnår naturvärdeklass 3 eller 
högre) ofta kan återskapas inom andra delar av inventeringsområdet. Lägre naturvärden som går 
förlorade kan kompenseras för genom att skapa nya, likartade naturmiljöer i intilliggande områden 
runt naturvärdesobjektet. Naturvärden som är knutna till gamla träd, skogsmiljöer med lång konti-
nuitet och/eller hydrologiskt känsliga miljöer tar i regel ett eller flera århundraden att utvecklas na-
turligt. Därför går det som regel inte att återskapa eller kompensera för intrång eller åverkan i dessa 
objekt, och de bör därför i regel inte bebyggas utan i stället sparas till så stor del som möjligt. Mil-
jöer med äldre skog är känsliga för ingrepp, och om stora delar av de gamla träden i ett område 
skadas eller avverkas uppkommer skada på naturvärdena på platsen som bedöms vara irreversibel. 
Utöver detta sker en minskad möjlighet att på platsen upprätthålla habitatnätverk och funktionella 
ekologiska samband med närliggande skogsområden.  

Skogar är även känsliga för avverkning och bortforsling av substrat så som död ved, både i form av 
liggande stockar och torrakor. Skälet till detta är att arter knutna till träd och olika förmultningssta-
dier av ved är känsliga för att dessa försvinner. Arterna behöver hela tiden ha tillgång till sitt sub-
strat och tar man bort substratet tar man bort möjligheterna för arterna att existera på platsen. 

 Åtgärdsförslag för att minska negativ påverkan på naturvärden 

 Ta hänsyn till naturvärdesobjekt 1 och 2, med naturvärdesklass 3 i planeringen. Dessa objekt 
är främst viktiga ur kontinuitetssynpunkt, för arter kopplade till triviallövskontinuitet.   

 Ta fram en plan för att minimera risken att sprida de invasiva främmande arterna bergklint 
och uppländsk vallört, som påträffades inom området, vidare till andra områden. 

 Lämna kvar stående död ved och nedtagna träd som värdefull död ved i hela området där 
det är möjligt. Naturvärden i skogsmiljöer är känsliga för avverkning och bortforsling av död 
ved i form av liggande stockar och torrakor. Om död ved tas bort försvinner arter knutna till 
olika förmultningsstadier av död ved. Många arter måste ha kontinuerlig tillgång till sitt sub-
strat. Tas substratet bort raderas helt bort möjligheterna för arterna att existera på platsen. 
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 Integrera ekosystemtjänster i planering. Områden med höga naturvärden är även en viktig 
och värdefull förutsättning för ekosystemtjänsten Biologisk mångfald. Vidare skapar sam-
manhängande naturområden och sparade träd även bättre förutsättningar för reglerande 
tjänster som lokal klimatreglering, vattenreglering, med mera. 
 

 Visa hänsyn i områden med fridlysta arter.  
 

 Uppmuntra aktörer (såsom byggaktörer/arkitekter) att bevara befintlig vegetation inom 
kvartersmark där det går. Detta kan skapa möjligheter för många arter att leva kvar. Vid 
nyplantering bör växtarter användas som anknyter till platsens natur. I möjligaste mån bör 
vilda svenska växter användas. Detta ökar förutsättningarna för arter knutna till arter som 
redan förekommer i landskapet. Det minskar också risken för att invasiva arter introduceras. 

Fortsatt utredningsbehov 

Den korridor som identifierades löpa ner mot vattnetbör utredas närmare. Ett eventuellt alternativ 
till en riktad inventering av fladdermöss kan vara att göra en PREBAT-analys över områdets nuläge 
och sedan och simulera byggnaderna för att bedöma hur en eventuell exploatering påverkar flad-
dermössens förutsättningar i området. Då området bedöms ha en historik som kan medföra gynn-
samma förutsättningar för naturvårdsintressanta fladdermöss kan eventuellt en riktad artinvente-
ring efter dessa genomföras, med fältarbete förlagt till sommaren. Det är dock svårt att knyta arter 
till ett så pass litet geografiskt område som det aktuella varför det bör vara tillräckligt att genom-
föra en skrivbordsanalys med fokus på hur fladdermöss kan komma påverkas av en exploatering av 
området. 
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