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2

SAMMANFATTNING

Väg & Miljö AB fick i uppdrag av Östersunds kommun att genomföra en naturvärdesinventering i ett
två hektar stort område beläget direkt öster om Fjällmon i Torvalla, Östersund. Syftet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden samt att skapa ett kunskapsunderlag för att kunna beakta ekologiska aspekter vid arbete i området.
Naturvärdesinventering har utförts enligt SIS-standard (SS 199000:2014) med detaljeringsgrad detalj och med tilläggen naturvärdesklass 4 – visst naturvärde och generellt biotopskydd. Naturvärdesinventeringen har bestått av en förstudie och en fältstudie.
Området består nästan uteslutet av naturtypen Skog och träd med inslag av åkermark i form av igenväxande åkerlappar.
Under förstudien påträffades sedan tidigare inrapporterade förekomster av signalarterna blåsippa
och revlummer i områdets direkta närhet.
Under fältstudien avgränsades fem objekt med naturvärdesklass 4 – visst naturvärde. Samtliga objekt
består av skog och träd. Inget objekt med naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde, naturvärdesklass
2 – högt naturvärde eller naturvärdesklass 1 – högsta naturvärde avgränsades i samband med inventeringen.
Enligt SIS standard för naturvärdesinventering är det viktigt att den totala arealen av områden med
naturvärdesklass 4 – visst naturvärde bibehålls eller förstoras, samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.
I området har åtta naturvårdsarter påträffats i samband med naturvärdesinventeringen. Sex av dessa
klassas som signalarter. Blåsippa och revlummer som omfattas av lagstadgat skydd, även kallat fridlysning, via artskyddsförordningen påträffades också inom fältstudieområdet. Inga av arterna är listade som rödlistade arter enligt Rödlistade arter i Sverige 2020.
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3

BAKGRUND

Väg & Miljö har på uppdrag av Östersunds kommun genomfört en naturvärdesinventering (NVI)
enligt SIS-standard (SS 199000:2014). Fältstudieområdet omfattar omkring två hektar och är beläget öster om Fjällmon, Torvalla i Östersunds kommun.
Området består i majoritet av naturtypen skog och träd men i områdets norra del finns även en viss
andel åkermark. Stora delar av skogen består av ensartad och glest ställd barrskog. I sydöst finns
dock områden med inslag av äldre träd och död ved i olika nedbrytningsstadier. I norr domineras
området av åkermark med kantzoner med yngre blandskog (Figur 1).
Syftet med naturvärdesinventering är att på ett standardiserat sätt identifiera, avgränsa, beskriva
och klassificera de delar av inventeringsområdet som är av betydelse för biologisk mångfald. Målet
med utredningen har därmed varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden för att
skapa ett kunskapsunderlag så att ekologiska aspekter kan beaktas i arbetet i området.

Figur 1. Karta över fältstudieområdets utsträckning och position.
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4

METOD

4.1 Metodbeskrivning
Inventeringen har genomförts enligt Svensk Standard SS 199000:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning med tillhörande Teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014).

4.2 Metodval i det här uppdraget
Naturvärdesinventeringen består av en förstudie och en fältstudie. Fältstudieområdet är det av kunden önskade utredningsområdet. Förstudieområdet utgör samma område samt en ytterligare buffert
på 100 meter. Inventeringen har vidare genomförts med detaljeringsgraden detalj, vilket innebär att
minsta obligatoriska karteringsenhet för ytor är 10 kvadratmeter, alternativt 10 meter långt och 0,5
meter brett för linjeformade objekt.
Naturvärdesinventeringen har slutligen utförts med inventeringstilläggen naturvärdesklass 4 – visst
naturvärde och generellt biotopskydd.

4.3 Tidpunkt och ansvarig personal
Projektledare och ansvarig för för- och fältstudie, kartor och rapport har varit Klas Andersson. Daniel
Tooke har ansvarat för intern kvalitetsgranskning. Uppdraget har genomförts under perioden
oktober—november, 2021. Fältstudien utfördes den 12’e oktober, 2021.

4.4 Informationskällor och litteratur
Ett flertal databaser och webtjänster har använts för att kartlägga tidigare kända naturvärden och
skyddade områden i inventeringsområdet. Ett antal dokument har vidare använts för att bedöma
vikten av olika naturvårdsarter (se 4.7) och lagstiftningar. Samtliga källor som har använts som underlag för avgränsningar och bedömningar i det här uppdraget listas i referenslistan längst bak i rapporten.

4.5 GIS och fältdatafångst
För datafångst i fält användes fältplatta med applikationen Collector för ArcGIS i koordinatsystemet
SWEREF 99 TM. Noggrannheten i geografisk positionering är mellan 5—15 meter. Efter datafångst i
fält justerades vid behov gränser med hjälp av kartor och ortofoton i ArcMap 10.7.
GIS-data i form av shapefiler över samtliga naturvärdesobjekt finns upprättade.

4.6 Avvikelser och möjliga felkällor
Olika naturvårdsarter är synliga under olika delar av säsongen. Därmed är arter som inte varit möjliga
att se vid inventeringstillfället och som inte finns inrapporterade sedan tidigare inte omnämnda i
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rapporten. Artvärdet är framför allt bedömt med utgångspunkt från förekomster av kärlväxter, mossor, lavar och svampar. Naturvärdesinventeringen kan dock bedömas som säker för samtliga av de
besökta naturtyperna då förekomsten av strukturer och naturvårdsarter av mossor, lavar och vedsvampar ger en tillfredställande indikation på objektens artvärde.

4.7 Definition av naturvårdsarter
Naturvårdsarter är arter som indikerar att ett område har förhöjt naturvärde och/eller som i sig själv
är av särskild betydelse för biologisk mångfald. I begreppet ingår bland annat fridlysta arter, signalarter, nyckelarter, ansvarsarter och typiska arter. Hotade arter och rödlistade arter ingår också bland
naturvårdsarterna och tillmäts större betydelse än övriga naturvårdsarter i bedömningen av artvärde.
Rödlistade arter
Rödlistade arter är en art som enligt den internationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig population i Sverige utan löper risk att försvinna från landet. Rödlistade arter utvärderas av Artdatabanken och listas i Rödlistade Arter i Sverige 2020. Arterna som ingår
anges i sex olika kategorier:
RE
CR
EN
VU
NT
DD

Nationellt utdöd
Akut hotad
Starkt hotad
Sårbar
Missgynnad
Kunskapsbrist

Hotade arter
Hotade arter är arter som rödlistats i någon av kategorierna akut hotad (CR), starkt hotad (EN) och
sårbar (VU) enligt Rödlistade Arter i Sverige 2020.
Fridlyst/skyddad art
Fridlysta eller skyddade arter är arter som omfattas av förbud enligt 4—9 §§ Artskyddsförordningen.
Signalart
Signalarter använts inom bland annat Skogsstyrelsens signalartslista, Jordbruksverkets ängs- och
betesmarksinventering och signalarter enligt Natura 2000 för att indikera skyddsvärda naturmiljöer.
Nyckelarter
Är en art vars förekomst på ett avgörande sätt påverkar förutsättningar för biologisk mångfald.
Ansvarsarter
Arter som har en betydande del av sin totala population inom ett begränsat geografiskt område i
Sverige eller regionen.
Typiska arter
Typiska arter är arter vars förekomst indikerar så kallad gynnsam bevarandestatus hos aktuell naturtyp enligt EU's art- och habitatdirektiv.
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4.8 Naturvärdesinventering enligt SIS
Området har inventerats och klassats enligt SIS-standard för naturvärdesinventering. Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden (objekt) av betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesinventeringen resulterar i en avgränsning av områden och naturvärdesklassning, samt objektsbeskrivningar av avgränsade så kallade naturvärdesobjekt.
Standarden för naturvärdesinventering baseras på bedömningar av biotop- och artvärde för avgränsade naturvärdesobjekt (figur 2). Vid inventering av biotopvärden kartläggs förekomst av ekologiskt värdefulla biotoper (livsmiljöer) och ekologiska strukturer, så som till exempel förekomst av
gamla träd, block, död ved, småvatten och träd med bohål.
För att kartlägga artvärdet inventeras förekomster av naturvårdsarter, vilka beskrivs under 4.7.
Dessa arter utgår i huvudsak från fastställda naturvårdsartslistor. Dessa artlistor är framtagna för
hela landet och det är därför nödvändigt att justera dem efter lokala förutsättningar.
Art- och biotopvärde kombineras sedan enligt matrisen i figur 2, och genom detta erhålls ett objekts naturvärde. Vid denna inventering lades särskilt fokus på artgrupperna kärlväxter, svamp, lavar och mossor. Naturvärdesinventering enligt SIS-standard lägger inte 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 eftersöktes, men någon riktad
inventering av fåglar har inte genomförts.
Utifrån denna metodik avgränsades ett antal områden med naturvärden (se figur 4 och bilaga 1), så
kallade naturvärdesobjekt.

Figur 2: SIS-matrisen. Genom att kombinera ett objekts art- och biotopvärde fås dess naturvärdesklass.
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5

RESULTAT

5.1 Beskrivning av området
Fältstudieområdet består av en öppen talldunge med inslag
av äldre tallar som i norr gränsar mot åker/vall och i öster
mot tätare granskog. Dikeskanterna runt åkerlapparna är
igenväxande med sälg och annat sly. I områdets nordvästra
hörn påträffades ett mindre avlägg för trädgårdsavfall (figur
4). Den här typen av platser är ofta föremål för spridning av
invasiva främmande arter. Sydöst om avlägget breder ett
område ut sig som är glest bevuxet med tallar och inslag av
enbuskar (figur 3). Området har sannolikt tidigare betats. I
öster breder en tätare relativt homogen granskog ut sig. I
överlag är marken inom området torrt men med inslag av
friskare partier, framför allt i områdets sydöstra del (figur 5).

Figur 4: Trädgårdsavfall i områdets nordvästra del.

Figur 3: Gles tallställning i områdets västra del.

Figur 5: Trädställningen i områdets östra del.

5.2 Resultat av förstudien
I samband med förstudien utfördes eftersök i en rad olika källor som berör det aktuella förstudieområdet (Figur 6). Detta görs för att identifiera tidigare registrerade fynd och känd kunskap om exempelvis naturvärden och naturvårdsarter inom eller i nära angränsning till fältstudieområdet. Under
förstudien i detta uppdrag undersöktes följande källor:









Artportalen (2021-10-11), sökperiod 2000-01-01 till 2021-10-11
SGU- Sverige geologiska undersökningar
Skyddad natur, Naturvårdsverket (utsök 2021-10-11)
Skogens pärlor, Skogsstyrelsen (utsök 2021-10-11)
VMI, Våtmarksinventeringen
VISS, Vatteninformationssystem Sverige
Nationella biotopkarteringsdatabasen (Via Skyddad Natur)
TUVA, Nationella ängs- och betesmarksinventeringen, Jordbruksverket
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5.2.1 Tidigare inventeringar
Fältstudieområdet finns upptaget i en naturvärdesinventering genomförd 2020 av Tyrens AB. Området inventerades då med detaljeringsgraden översikt. Inga naturvärdesobjekt avgränsades då inom
fältstudieområdet. Fältstudieområdet ingick också i den riktade inventering efter violett guldvinge
som genomfördes inom Torvalla-Odensala 2020 i syfte att identifiera viktiga områden för arten.
Inga fynd av violett guldvinge noterades då från området Fältstudieområdet lyftes ej heller upp som
en potentiell livsmiljö för arten.

5.2.2 Tidigare fynd av naturvårdsarter
Under förstudien identifierades sedan tidigare inrapporterade fynd av naturvårdsarter inom förstudieområdet. De två signalarter som förekom sedan tidigare i närområdet var revlummer samt blåsippa, båda skyddade enligt 9 § artskyddsförordningen i Jämtlands län.

5.2.3 Tidigare registrerade områden med kända naturvärden
Fältstudieområdet är registrerat i några andra databaser sedan tidigare.

5.2.4 Naturvårdsstatus och kommunala planer
Området finns medtaget i ett PM rörande gröna samband i Torvalla-Ope-Brunflo. I detta PM ingår
den sydöstra delen av området i ett grönt samband som binder ihop naturområden väster om fältstudieområdet med ytterligare naturområden åt sydöst.

5.2.5 Jordarter i området
Området består av moränlera eller lerig morän.
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Figur 6: Karta över fältoch förstudieområdet.
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5.3 Resultat av fältstudien
5.3.1 Naturvärdesobjekt
I samband med fältstudien avgränsades totalt fem naturvärdesobjekt. Samtliga objekt bedömdes
hysa naturvärdesklass 4 – visst naturvärde. Inga objekt med naturvärdesklass 1 – högsta naturvärde,
naturvärdesklass 2 – högt naturvärde eller naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde avgränsades.
5.3.1.1 Objekt med naturvärdesklass 4 – Visst Naturvärde
Fem objekt med denna naturvärdesklass har avgränsats inom fältstudieområdet. Väg & Miljö tolkar
det som att denna värdeklass är av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på lokal nivå.
Samtliga naturvärdesobjekt består av naturtypen skog och träd. Naturvärdesobjekt 2, 4 och 5 består
av objekt med örtrik granskogskaraktär. Trädskiktet här är en- till tvåskiktat och består främst av
yngre individer av gran, tall och asp tillsammans med ett fåtal inslag av äldre individer. Här består
värdena delvis av skogens relativa slutenhet med underväxta granar och inslag av död ved.
I naturvärdesobjekt 3 består skogen av äldre aspar och en äldre tall. Här är värdena knutna till trädens
ålder och förekomster av bohål.
I naturvärdesobjekt 1 har skogen inslag av äldre granar, samt brynmiljökvaliteter bestående av framför allt sälgar. Dessa sälgar är bland annat mycket viktiga födosökskällor för insekter på våren. Inom
objektet finns även aspar som är viktiga för många fåglar, då träden tidigt utvecklar håligheter i stammen.

5.3.2 Övrig naturmark
Inom området finns det naturmark som i den här inventeringen ej avgränsats som objekt. Det betyder dock inte att det ej finns naturvärden inom områdena utan beror på att detta är en inventering
med detaljeringsgrad detalj. Minsta objekt som kan avgränsas vid detaljeringsgraden är antingen 10
kvadratmeter för ytor, alternativt 10 meter långt och 0,5 meter brett för linjära objekt.
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Figur 6: Karta över samtliga
naturvärdesobjekt som avgränsats under naturvärdesinventeringens fältstudie.
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5.3.3 Naturvårdsarter
I området har åtta naturvårdsarter påträffats i samband med naturvärdesinventeringen. Sex av dessa
klassas som signalarter. Två av arterna omfattas av lagstadgat skydd via Artskyddsförordningen,
även kallad fridlysning. Inga av arterna är listade som rödlistade arter enligt Rödlistade arter i Sverige
2020. Samtliga kända förekomster av naturvårdsarter finns listade i tabell 1. Arter funna inom avgränsade naturvärdesobjekt återfinns även under respektive objekt i objektkatalogen i Bilaga 1.
5.3.3.1 Fridlysta arter
5.3.3.1.2 FÖRBUD GÄLLANDE KÄRLVÄXTER ENLIGT 9 § ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN
I samband med inventeringen påträffades blåsippa och revlummer som är skyddade enligt 9 § artskyddsförordningen i Jämtlands län. Arterna påträffades på flera platser inom inventeringsområdet
Enligt 9 § artskyddsförordningen är det förbjudet att:
1. gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna, och
2. plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller andra kommersiella
ändamål.
5.3.3.2 Rödlistade arter
Inga rödlistade arter noterades i området vid inventeringen.
Tabell 1. Naturvårdsarter som påträffades vid inventeringstillfället. Sex signalarter påträffades. Två fridlysta arter registrerades också.
Förkortningar: Rödlistekategori=Rödlistade arter i Sverige 2020, T = Typisk art enligt N2000 (en typisk art är en art som är typisk för
biotopen, detta betyder dock ej att arten har ett signalvärde), S=Signalart. NT=Nära hotad, VU=Sårbar, EN=Starkt hotad. Bilagor hänvisar till art- och habitatdirektivets respektive bilaga.
Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Blåsippa

Rödlistekategori

Signalart

Typisk art

Lagskydd

Hepatica nobilis

S (3)

T

Fridlyst 9 §
ASF

Brudborste

Cirsium heterophyllum

S (3)

T

Fjällig Taggsvamp S.Str.

Sarcodon imbricatus s.str.

S (3)

Svavelriska

Lactarius scrobiculatus

S (3)

Teveronika

Veronica chamaedrys

S (3)

Vedticka

Fuscoporia viticola

S ((3))*

Linnea

Linnaea borealis

T

Revlummer

Lycopodium annotinum

T

T

Fridlyst 9 §
ASF

*Räknas som en svag signalart i området på grund av dessa relativt vanliga förekomst.
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Kommentar

6

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 fortsättningsvis är möjlig.
I det inventerade området finns naturvärden främst i form av värdefulla träd och signalarter. 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 förflyttning. Det finns även risk för att de kvarvarande naturmiljöerna utsätts för
ökad störning. Kantzonseffekter som uppkommer då områden ianspråktas medför att mikroklimatet
i fuktiga områden förändras till torrare, något som ofta medför att naturvärden kopplade till fuktiga
miljöer går förlorade om dessa områden är små till ytan.

6.1 Naturtyper och naturvärdesobjekt
För samtliga naturtyper gäller generellt att ju högre naturvärde de har desto känsligare är de för exploatering, särskilt om värdet är knutet till gammal skogsmark eller hydrologi. Ett av de största hoten
för biologisk mångfald, förutom ianspråktagande av värdefulla miljöer, är uppsplittring och fragmentering av naturmiljöer samt påverkan på spridningssamband genom anläggande av vägar eller bebyggelse.
Förenklat sett kan man säga att en naturtyps 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 naturvärdesobjekt
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. Generellt kan
sägas att objekt med lägre naturvärden (objekt som ej uppnår naturvärdesklass 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.
Fem naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet har bedömts visst naturvärde. Naturvärdesobjekt
med olika naturvärdesklasser kräver olika grad av hänsyn i samband med exploatering enligt Svensk
Standard SS 199000:2014:
-

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde.
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men
det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt
att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.
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6.1.1 Skog och träd
Naturvärden som är knutna till gamla träd, skogsmiljöer med lång kontinuitet och/eller hydrologiskt
känsliga skogsmiljöer tar i regel ett eller flera århundraden att utvecklas naturligt. 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. Miljöer med äldre skog är känsliga
för ingrepp, och om de gamla träden tas bort stor omfattning 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 förmultningsstadier
av ved är känsliga för att dessa försvinner. Arterna behöver hela tiden ha tillgång till sitt substrat och
tar man bort det tar man bort möjligheterna för arterna att existera på platsen.

6.2 Områdets naturvärden i sammanfattning
De naturvärden som registrerats inom dessa avgränsade naturvärdesobjekt är framför allt knutna
till:
-

Förekomst av gamla träd och död ved
Vissa delar av inventeringsområdets östliga delar hyser förekomster av äldre och grövre tallar och aspar med inslag av död ved. Dessa är mycket känsliga för exploatering i form av
avverkning. Det står även enstaka äldre tallar i områdets västra och centrala delar som dock
ej avgränsats som naturvärdesobjekt. Viss frihuggning av framförallt äldre tallar kan vara
gynnsamt.

-

Förekomst av naturvårdsarter
Inventeringsområdet har förekomster av naturvårdsarter. Dessa består främst av signalarter
vars närvaro indikerar områden med vissa naturvärden. Arterna som påträffades inom området är dock generellt sett vanliga i länet.

6.3 Åtgärdsförslag för att minska negativ påverkan på naturvärden
 Ta hänsyn till och prioritera träden i naturvärdesobjekt 3 med naturvärdesklass 4 - visst naturvärde i planeringen. Detta område utgör viktiga miljöer för hålträdshäckande fåglar.
 Om möjligt, ta viss hänsyn till naturvärdesobjekt 1, 2, 4 och 5. Detta gäller framför allt objekt
1 som hyser en brynmiljökaraktär med inslag av aspar som är viktig för insekter.
Om det inte är möjligt att bevara dessa objekt inom ramarna för den planerade exploateringen rekommenderas det att kompenserande åtgärder tas i form att återskapa liknande
miljöer för att den totala arealen av naturmark med denna naturvärdesklass inte skall minska.
Denna kompensation kan ske inom eller i nära angränsning till fältstudieområdet.
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 Om möjligt, bevara de större träden som finns inom den västra delen av området, och prioritera då äldre solitära tallar. Äldre träd tar mycket lång tid att återskapas naturligt och är
därför mycket känsliga för avverkning.
Om det inte är möjligt att bevara dessa träd inom ramarna för den planerade exploatering
rekommenderas det att det nedtagna träden läggs ut på så vis att arter som är knutna till
äldre död tallved gynnas. Helst ska stammarna läggas ut i sin helhet och ligga så att det bildas
olika fuktighetsgradienter längs stammen.
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BILAGA GENRELLT BIOTOPSKYDD
Figur. Kartan visar objekt som
omfattas av det generella biotopskyddet inom området. Det
södra sten/odlingsröset är
svårt att bedöma om det omfattas av skyddet då dessa enligt definitionen ska ligga ”På
eller i anslutning till jordbruksmark upplagd ansamling av
stenar med ursprung i jordbruksdriften”. Marken runtom
är under igenväxning vilket gör
det till en något svår gräns att
dra.
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Bilaga 2 Objektskatalog Torvalla 9:9
Förklaringar till variabler i objektskatalogen.
Detaljeringsgrad: Detaljeringsgraden vid fältinventeringen är satt till detalj (minsta avgränsningsbara naturvärdesobjekt: 10 m2 för ytor, alternativt 0,5 m brett och 10
m långt för linjära objekt).
Naturtyp: Beskriver naturtypen enligt fördefinerade typer beskrivna enligt SIS.
Biotop: Beskriver biotopen utifrån fördefinerade biotoper.
Biotopvärde: Detta beskriver objektets naturvärde kopplat till strukturer, element och förutsättningar som tyder på att objektet troligtvis både främjar och hyser ökad
biologisk mångfalld. Till dessa strukturer, element och förutsättningar hör bland annat;
-

-

Trädskikt: I förekommande fall defineras trädkontinuiteten i ett område genom att ange skiktningen vilket förenklat kan beskrivas som antal generationer av
träd som växer samtidigt. Där enskiktat motsvarar en produktionsskog med alla träd i samma ålder och en flerskiktad skog är en skog som har flera olika
åldersklasser växande samtidigt likt en naturskog.
Kontinuitet för lågor: Anges på en skala 1—5 där 1 är mycket begränsad kontinuitet och 5 innebär att det finns gott om död ved i olika grovlekar och
nedbrytningsstadier.
Hydromorfologisk påverkan: Anges på en skala från mycket kraftig till ingen där ingen motsvarar ett naturligt vattendrag och mycket kraftig ett
kanaliserat/grävt dike.

Artvärde: Detta beskriver en sammanvägning av objektets naturvärde i form av förekomst av naturvårdsarter och artdiversitet. Till dessa naturvårdsarter hör bland
annat;
-

Signalarter: En signalart är en art som fungerar som indikator för biotoper med höga naturvärden.
Typiska arter: En typisk art är en art som är typisk för biotopen, detta betyder dock ej att arten har ett signalvärde.
Rödlistade arter: Art som finns upptagen i Rödlistade arter i Sverige 2020, utgiven av Artdatabanken.

Naturvärdesklass: Naturvärdesklass fås genom att ett objekts biotop- och artvärden, som beskrivs ovan, vägs samman enligt den så kallade SIS-matrisen (se metoddel
i huvudrapport).
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Tabell 1. Definition av trädålder (från Naturvårdsverket 2004, 2007). Definitionerna av gammalt träd följer den metod som används i basinventering av skyddade
områden (Naturvårdsverket 2004). Den överensstämmer också med definitionen av Skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverket 2004 med två undantag. Triviallövträd
och ädellövträd förutom bok och ek klassas som mycket gamla vid en ålder på 140 år.

Trädart

Mycket gamla träd (år)

Gamla träd - ålder (år)

Nästan gamla träd - ålder (år),

Hela Sverige

Södra

Norra

Södra

Norra

≥ 140

100–140

≥ 120

≥ 65

≥ 80

≥ 200

120–200

≥ 150

≥80

≥ 100

≥ 200

≥ 100

≥ 133

Triviallöv
Gran
Tall
Ek
Bok
Övriga ädellövträd
Övriga ädellövträd och
hästkastanj

≥ 200

150–200

≥ 200

150–200

≥130

≥ 200

150–200

≥ 100

≥ 140

100–140

≥ 80

≥ 140

100–140

≥ 80

Tabell 2. Definition av grova träd (Naturvårdsverket 2004 och 2007). Måtten gäller träddiameter mätt i brösthöjd i centimeter.

Trädart

Grovt träd,
Södra Sverige

Grovt träd,
Norra
Sverige

Mycket grovt,

Jätteträd

Triviallöv
Tall/Gran
Sälg
Oxel
Rönn
Ek
Bok
Hästkastanj

≥ 50

≥ 40

≥ 70

≥ 100

≥ 70

≥ 60

≥ 80

≥ 100

≥ 40

≥ 40

≥ 60

≥ 100

≥ 60

≥ 100

≥ 50

≥ 100

≥ 80

≥ 100

≥ 100

≥ 80

≥ 90

≥ 100

≥ 80

≥ 90

≥ 100

≥ 40
≥ 30

≥ 25
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Lönn, parklind
Ask, almarter
Hägg

≥ 50

≥ 70

≥ 100

≥ 60

≥ 60

≥ 100

≥ 50

≥ 70

≥ 100
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OBJEKT: 1
Detaljeringsgrad

Naturtyp

Biotop

Detalj

Skog och träd

Aspskog, Barrskog

Natura 2000-naturtyp

Naturvärdesklass: 4
Datum:
12/10/21
Beskrivning:
Objektet består av en åkerholme och har en
prägel av bete med inslag av sälg och asp i
brynzonen. Objektet hyser ett artfattigt
markskikt med inslag av brudborste.
Fridlysta arter:

Motivering: Området bedöms ha ett Obetydligt artvärde och Visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter:
Hotade arter:
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen
saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot:
Objektkatalog
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ARTER
Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Brudborste
Teveronika

Rödlistekategori

Signalart

Typisk art

Cirsium heterophyllum

S

T

Veronica chamaedrys

S

Lagskydd

Kommentar

Trädskikt: Enskiktat
Kontinuitet för lågor: 1

BIOTOPKVALITETER
Kategori

Ålder

Värdefulla träd

Nästan
gammal

Struktur
Asp

Värdefulla träd

Gammal

Gran

Kulturpåverkan

Värdeelement

Förekomst

Grov, Uppsprucken bark,
Vedsvamprik
Grov, Hagmarksträd,
Kjolgran, Senvuxen

Diameter

Tämligen allmän (11-50/ha)
Enstaka till sparsam (1-10/ha)

Stenmur
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OBJEKT: 2
Detaljeringsgrad

Naturtyp

Biotop

Detalj

Skog och träd

Barrskog

Natura 2000-naturtyp

Naturvärdesklass: 4
Datum:
12/10/21
Beskrivning:
Barrskog med riklig mängd död ved. Objektet
ändrar karaktär in mot angränsande område
och har ett högre artvärde inom det
angränsande området. Därför gjordes
avgränsningen strax utanför kanten på
fältstudieområdet istället för att fortsätta
längre in i angränsande skogsparti.
Fridlysta arter:
Motivering: Området bedöms ha ett Obetydligt artvärde och Visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter:
Hotade arter:
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen
saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot:
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ARTER
Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Blåsippa
Brudborste

Rödlistekategori

Signalart

Typisk art

Lagskydd

Hepatica nobilis

S

T

Fridlyst

Cirsium heterophyllum

S

T

Kommentar

Trädskikt: Enskiktat
Kontinuitet för lågor: 2

BIOTOPKVALITETER
Kategori

Ålder

Lågor

Värdeelement

Granlåga

Lågor
Torrträd och
högstubbar

Struktur

Ung

Förekomst

Diameter

Tämligen allmän (11-50/ha)

Tallåga

Barklös, Insektsspår,
Klenved

Tämligen allmän (11-50/ha)

Tall

Barklös, Högstubbe

Enstaka till sparsam (1-10/ha)
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Kommentar

OBJEKT: 3
Detaljeringsgrad

Naturtyp

Biotop

Detalj

Skog och träd

Barrskog

Natura 2000-naturtyp

Naturvärdesklass: 4
Datum:
12/10/21
Beskrivning:
Barrblandskog med inslag av aspar och träd
med bohål. Stenröset strax söder om den
grova tallen bidrar med biotopvärde.
Stenröset bedöms inte omfattas av genrellt
biotopskydd då det står i en annars skoglig
miljö.
ridlysta arter:

Motivering: Området bedöms ha ett Obetydligt artvärde och visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en livskraftig förekomst.
Rödlistade arter:
Hotade arter:
Artrikedom:
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Biotopkvaliteter saknar eller är av negativ betydelse för biologisk mångfald.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.
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ARTER
Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Rödlistekategori

Signalart

Typisk art

Lagskydd

Kommentar

Trädskikt: Tvåskiktat
Kontinuitet för lågor: 2

BIOTOPKVALITETER
Kategori

Ålder

Struktur

Värdeelement

Förekomst

Lågor

Granlåga

Mossfäll

Tämligen allmän (11-50/ha)

Kulturlämningar

Stenröse

Värdefulla träd

Gammal

Tall

Värdefulla träd

Nästan
Gammal

Asp

Diameter

Kommentar

Enstaka
Grov

Tämligen Allmänn (11-50/ha)

Grov, Bohål

Tämligen Allmänn (11-50/ha)

En grov tall, svårbedömt med tätheter då.
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OBJEKT: 4
Detaljeringsgrad

Naturtyp

Biotop

Detalj

Skog och träd

Barrskog

Natura 2000-naturtyp

Naturvärdesklass: 4
Datum:
12/10/21
Beskrivning:
Barrblandskog med inslag av signalarter som
är vanliga i den här typen av miljöer i
landskapet. En större mängd underväxt gran
bidrar till en naturlig slutenhet. Detta gynnar
fuktkrävande arter.
Fridlysta arter:

Motivering: Området bedöms ha ett Visst artvärde och obetydligt biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en livskraftig förekomst.
Rödlistade arter:
Hotade arter:
Artrikedom:
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Biotopkvaliteter saknar eller är av negativ betydelse för biologisk mångfald.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.
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ARTER
Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Blåsippa

Rödlistekategori

Signalart

Typisk art

Lagskydd

Hepatica nobilis

S

T

Fridlyst

Fjällig Taggsvamp S.Str.

Sarcodon imbricatus s.str.

S

Svavelriska

Lactarius scrobiculatus

S

Vedticka

Fuscoporia viticola

S

Kommentar

T

Trädskikt: Tvåskiktat
Kontinuitet för lågor: 3

BIOTOPKVALITETER
Kategori

Ålder

Struktur

Värdeelement

Förekomst

Lågor

Granlåga

Mossfäll

Tämligen allmän (11-50/ha)

Lågor

Tallåga

Barklös

Enstaka till sparsam (1-10/ha)

Diameter
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Kommentar

OBJEKT: 5
Detaljeringsgrad

Naturtyp

Biotop

Detalj

Skog och träd

Barrskog

Natura 2000-naturtyp

Naturvärdesklass: 4
Datum:
12/10/21
Beskrivning:
Barrskogsobjekt med gran och tall. Objektet
består mestadels av yngre träd men med
inslag av något äldre gran. Flera positiva
biotopkvaliteter finns.
Fridlysta arter:

Motivering: Området bedöms ha ett Obetydligt artvärde och Visst biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter:
Hotade arter:
Artrikedom:
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen
saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot:
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ARTER
Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Blåsippa

Rödlistekategori

Signalart

Typisk art

Lagskydd

Hepatica nobilis

S

T

Fridlyst

Svavelriska

Lactarius scrobiculatus

S

Fjällig Taggsvamp S.Str.

Sarcodon imbricatus s.str.

S

Linnea

Linnaea borealis

Kommentar

T

Trädskikt: Tvåskiktat
Kontinuitet för lågor: 3

BIOTOPKVALITETER
Kategori

Ålder

Struktur

Värdeelement

Förekomst

Lågor

Granlåga

Fuktig, Mossfäll

Tämligen allmän (11-50/ha)

Lågor

Tallåga

Barklös, Grov

Enstaka till sparsam (1-10/ha)

Kulturpåverkan

Diameter

Stenmur

Kommentar

Stenröse
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