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1. Inledning 

1.1. Uppdrag och syfte 

Bjerking AB har på uppdrag av Trafikverket genomfört en naturvärdesinventering (NVI) 
på förstudienivå enligt standard SS 199000:2014 och med stöd av teknisk rapport SS-TR 
199001:2014. Förstudien syftar till att identifiera och avgränsa de geografiska områdena 
inom aktuellt utredningsområde som potentiellt är av positiv betydelse för biologisk 
mångfald. Bedömningen görs utifrån tidigare dokumenterad information om naturen och 
dess värden. NVI på förstudienivå resulterar i potentiella naturvärdesobjekt. 

Följande bilaga utgör komplement till beskrivningarna i samrådsunderlaget för vägplan. I 
denna bilaga presenteras fullständiga resultat av identifierade naturvärdesobjekt, 
naturvårdsarter, skyddsvärda träd och generella biotopskydd. 

1.2. Avgränsning 

Det inventerade området sträcker sig 20 meter ut från vardera sida om väg 537, mellan 
Ekbacken-Enhagen och Gångholmen. Inventeringsområdet är likställt med 
utredningsområdet. Den totala inventerade arean är cirka 180 000 m2, dvs. 18 ha. I utförd 
förstudie har data inhämtats från ett utökat studieområde inom 200 meter från aktuell 
väg, i syfte att få en bra bild av naturvärdena inom området och dess omgivning. 

Förstudien är utförd på detaljeringsnivån medel, vilket innebär en minsta obligatorisk 
karteringsenhet på 0,1 ha eller mer respektive ett linjeobjekt som är minst 50 m långt och 
minst 0,5 m brett. Inom naturreservat och nyckelbiotoper har inventeringen utförts på 
detaljnivå, vilket innebär en karteringsenhet på minst 10 m2 eller ett linjeobjekt om minst 
10 m och 0,5 m brett. 

Förstudien är utförd med tilläggen naturvärdesklass 4, generellt biotopskydd och 
detaljerad redovisning av artförekomst. Dokumenterade rapporteringar i Artportalen har 
inhämtats från perioden 1 januari 2000 till och med juni 2020. 

1.3. Metod 

Naturvärden har indelats i fyra olika klasser från högsta naturvärde (klass 1) till visst 
naturvärde (klass 4) baserat på art- samt biotopvärdet inom ett avgränsat område. 
Artvärde omfattar artrikedom samt förekomst av naturvårdsarter. Artrikedom sätts i 
relation till biotop och omgivande landskap. Med naturvårdsart syftas att arten antingen 
finns upptagen i Rödlistan 2020 eller i Artskyddsförordningen, är signalarter enligt 
Skogsstyrelsen respektive Ängs- och betesmarksinventeringen alternativt är typiska arter 
för Natura 2000-naturtyper. Biotopvärde omfattar biotopkvalitet, dvs. faktorer som 
formar en biotop och gynnar biologisk mångfald, samt sällsynthet och hot. 
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Platsbesök utfördes 2020-05-28 av Susanne Öjerstam och Kajsa Wallin, Bjerking AB, där 
delar av aktuellt utredningsområde besöktes kort. Vädret var soligt med växlande 
molnighet med en temperatur på cirka 17 grader. 

2. Resultat 

2.1. Redovisning av naturvärdesobjekt 

Totalt har 22 potentiella naturvärdesobjekt identifierats inom utredningsområdet, dvs. 
objekt som vid förstudien bedöms hysa förhöjda naturvärden, minst naturvärdesklass 4, se 
översiktskartor i Figur 1 till Figur 5 samt Tabell 2 där samtliga objekt är samanställda. 
Samtliga naturvärdesobjekt är preliminära i detta skede. 

Delar av utredningsområdet är inte klassificerade, då de innehåller obetydliga art- och 
biotopvärden. Det rör sig om främst åkermark samt även två hyggen som båda har 
avverkats inom de senaste fem åren. 

För förklaring av de förkortningar som nyttjas för naturvårdsarter, se Tabell 1. 

Tabell 1. Förklaringar av de förkortningar som nyttjas för redovisade naturvårdsarter. 

Förkortning Förklaring Källa 

CR Akut hotad Rödlistan 2020 

EN Starkt hotad Rödlistan 2020 

VU Sårbar Rödlistan 2020 

NT Nära hotad Rödlistan 2020 

F Fridlyst Artskyddsförordningen 2007:845 

S Signalart Skogsstyrelsen respektive Ängs- och 

betesmarksinventeringen 

T Typisk art Art- och habitatdirektivet 
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Figur 1. Översiktlig redovisning av potentiella naturvärdesobjekt, naturvårdsarter samt särskilt 

skyddsvärda träd som har identifierats vid naturvärdesinventering på förstudienivå. 

 

 
Figur 2. Översiktlig redovisning av potentiella naturvärdesobjekt, naturvårdsarter samt särskilt 

skyddsvärda träd som har identifierats vid naturvärdesinventering på förstudienivå. Sifforna anger 

objektens nummer. 
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Figur 3. Översiktlig redovisning av potentiella naturvärdesobjekt, naturvårdsarter, särskilt 
skyddsvärda träd samt invasiva arter som har identifierats vid naturvärdesinventering på 
förstudienivå. Sifforna anger objektens nummer. 
 

 
Figur 4. Översiktlig redovisning av potentiella naturvärdesobjekt, naturvårdsarter, särskilt 

skyddsvärda träd samt invasiva arter som har identifierats vid naturvärdesinventering på 

förstudienivå. Sifforna anger objektens nummer. 
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Figur 5. Översiktlig redovisning av potentiella naturvärdesobjekt, naturvårdsarter, särskilt 
skyddsvärda träd samt invasiva arter som har identifierats vid naturvärdesinventering på 
förstudienivå. Sifforna anger objektens nummer. 
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Tabell 2. Sammanställning av identifierade naturvärdesobjekt i utförd förstudie. Samtliga objekt är 

preliminärt bedömda. 

Objektnummer Naturtyp Biotop Areal 

(m2) 

Preliminär 

naturvärdesklass 

1 Skog och träd Lövträdsrikt skogsbryn 2 632 Klass 4 

2 Skog och träd Träd- och buskdunge 1 070 Klass 4 

3 Äng och betesmark Kultiverad gräsmark 1 228 Klass 4 

4 Skog och träd Lövskog 4 674 Klass 3 

5 Äng och betesmark Betesmark 11 109 Klass 4 

6 Vattendrag Åkerdike 354 Klass 4 

7 Trädklädd betesmark Lövskogslund 2 973 Klass 2 

8 Äng och betesmark Slåttervall 6 371 Klass 4 

9 Åkermark Träd- och buskdunge 1 271 Klass 4 

10 Skog och träd Lövskogslund 1 438 Klass 2 

11 Åkermark Åkerholme 921 Klass 4 

12 Skog och träd Lövskog 3 593 Klass 4 

13 Skog och träd Lövskog 4 912 Klass 4 

14 Skog och träd Lövskogslund 2 304 Klass 2 

15 Åkermark Åkerholme 225 Klass 4 

16 Skog och träd Nordlig ädellövskog, ek- 

och hassellund 

8 109 Klass 2 

17 Skog och träd Lövskog 2 932 Ej bedömd 

18 Skog och träd Lövskog 1 679 Klass 4 

19 Vattendrag Åkerdike 1 057 Klass 4 

20 Äng och betesmark Betesmark 2 090 Klass 4 

21 Skog och träd Lövskogsbryn 2 087 Klass 3 

22 Infrastruktur och 

bebyggd mark 

Vägren Ca 18 

000 

Ej bedömd 
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Följande är en redovisning av samtliga 22 identifierade naturvärdesobjekt på 

förstidienivå. 

Objekt: 1 
Naturtyp: Skog och träd 
Biotop: 
Areal: 

Lövträdsrikt skogsbryn 
2 632 m2 

Naturvårdsarter: Mistel (F) 
Preliminär naturvärdesklass: 4 – visst naturvärde 

Naturvärdesobjektet utgörs av ett lövträdsrikt skogsbryn mellan landsvägen och 
bostadsområde. Förekomst av olikåldriga träd av triviallöv och ädellöv samt buskar. 
Relativt stort inslag av ädellöv samt av enstaka äldre grov sälg med flera mistlar i utkanten 
motiverar till visst biotopvärde. Preliminärt bedöms artvärdet som obetydligt. För 
avgränsning av objekt se Figur 6. 

Objekt: 2 
Naturtyp: Skog och träd 
Biotop: 
Areal: 

Träd- och buskdunge 
1 070 m2 
 

Naturvårdsarter: Skogsalm (CR) 
Preliminär naturvärdesklass: 4 - visst naturvärde 

Naturvärdesobjektet utgörs av en lövskogsdunge med ett tätt slånbuskage. Trädskiktet är 
glest och det förekommer ett utbrett buskskikt. Inslag av ung skogsalm (CR). Förekomst av 
död ved i form av torrakor samt klena lågor. I objektet finns en stenmur, vilken ej faller 
under det generella biotopskyddet. 

Biotopvärdet bedöms som visst i och med förekomst av död ved, block och rikligt med 
blommande och bärande buskar. Artvärdet bedöms som obetydligt i och med obetydliga 
förekomster av naturvårdsarter. För avgränsning av objekt se Figur 6. 

 

Figur 6. Avgränsning av preliminära naturvärdesobjekt 1 och 2. 
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Objekt: 3 
Naturtyp: Äng och betesmark 
Biotop: 
Areal: 

Kultiverad gräsmark 
1 228 m2 

Naturvårdsarter: - 
Preliminär naturvärdesklass: 4 – visst naturvärde 

Naturvärdesobjektet utgörs av ett öppet område med högt gräs och inslag av blommande 
och bärande buskar. Objektet gränsar till bebyggelse och skogsdungar. Artvärdet bedöms 
som obetydligt i och med att inga naturvårdsarter har rapporterats in. Biotopvärdet 
bedöms preliminärt som visst i och med gräsmarkens avvikande vegetation samt med 
bärande och blommande buskar. För avgränsning av objekt se Figur 7. 

Objekt: 4 
Naturtyp: Skog och träd 
Biotop: 
Areal: 

Lövskog 
4 674 m2 

Naturvårdsarter: Mistel (F), skogsalm (CR) 
Preliminär naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde 

Naturvärdesobjektet utgörs av ett skogsområde rikt på lövträd, vilket utgör en del av ett 
cirka 35 000 m2 stort skogsområde av liknande karaktär bedömt utifrån flygbilder. 
Förekomst av olikåldriga triviallövträd, ädellöv samt buskar. Inslag av grov sälg samt 
skogsalm. Inom objektet påträffades mistel i äldre träd av hagtorn. 

Inom samma sammanhängande skog, strax väster om det utökade studieområdet, finns 
flertalet fåglar rapporterade i artportalen varav följande är rödlistade; duvhök (NT), 
mindre hackspett (NT), stenfalk (NT), tallbit (VU) och gulsparv (NT). Samtliga är även 
fridlysta. Att skogen potentiellt har värden som gynnar rödlistade fåglar samt förekomst av 
flera flerstammiga torrakor och grov sälg motiverar preliminärt ett påtagligt biotopvärde. 
Artvärdet bedöms preliminärt som visst i och med förekomst av enstaka naturvårdsarter. 
För avgränsning av objekt se Figur 7. 
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Figur 7. Avgränsning av preliminära naturvärdesobjekt 3 och 4. 

 

Objekt: 5 
Naturtyp: Äng och betesmark 
Biotop: 
Areal: 

Betesmark 
11 109 m2 

Naturvårdsarter: - 
Preliminär naturvärdesklass: 4 – visst naturvärde 

Naturvärdesobjektet utgörs av en öppen betesmark som enligt markägaren nyttjas av kor 
och tjurar. I ängs- och betesmarkinventeringen är området angiven som naturtyp 
kultiverad fodermark (datum för inventering saknas). Jordbruksverket klassificerar 
området i markklassen betesmark och slåtteräng med allmänna värden 2, SJV 
Markklasser 2020. Här anges även att marken är gammal åkermark med bredbladigt gräs 
samt saknar naturvärden. Enstaka buskar förekommer samt ett fåtal ekar, varav minst en 
gränsar till att vara grov. 

Artvärdet bedöms preliminärt som obetydligt i och med SJV:s klassificering samt 
avsaknaden av rapporteringar av naturvårdsarter. Biotopvärdet bedöms minst som visst i 
och med förekomst av bete, vilket innebär en potentiellt hävdgynnad flora, samt bärande 
och blommande buskar. För avgränsning av objekt se Figur 8 och Figur 9. 
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Objekt: 6 
Naturtyp: Vattendrag 
Biotop: 
Areal: 

Åkerdike 
354 m2 

Naturvårdsarter: - 
Preliminär naturvärdesklass: 4 – visst naturvärde 

Naturvärdesobjektet utgörs av ett dike som löper i öst-västlig riktning. Uppströms aktuellt 
objekt löper diket en längre sträcka genom brukad åkermark. Diket går genom en kulvert 
under landsvägen och fortsätter österut genom betesmark och ut i Sandskärsviken i 
Mälaren. På östra sidan om vägen kantas diket av buskar och träd enligt flygbild. Diket 
omfattas av strandskydd inom 25 meter från dikeskanten, samt av generellt biotopskydd. 

Artvärdet bedöms preliminärt som obetydligt i och med dess påtagliga påverkan av 
jordbruk. Biotopvärdet bedöms som visst i och med att förekomst av rinnande vatten i 
jordbruksmark tillför värde i sig genom att de ger en variation i landskapet samt är en 
förutsättning för biologisk mångfald. För avgränsning av objekt se Figur 8 och Figur 9. 

Objekt: 7 
Naturtyp: 9070 Trädklädd betesmark 
Biotop: 
Areal: 

Lövskogslund 
2 973 m2 

Naturvårdsarter: - 
Preliminär naturvärdesklass: 2 – högt naturvärde 

Naturvärdesobjektet utgör en del av en nyckelbiotop som har en totalarea på 2,6 ha och är 
av naturtyp 9070, trädklädd betesmark, vilken är en naturtyp med dålig bevarandestatus. 
Enligt Skogsstyrelsen är biotopen lövskogslund och det förekommer spärrgreniga grova 
träd, rikligt med bärande buskar samt en värdefull kryptogamflora. Färsk betespåverkan. 
Naturvärdesobjektet omfattas av naturvårdsavtal. 

I artportalen finns naturvårdsarterna skogsalm (CR), hasselticka (S), ekticka (NT) och 
brun nållav (S) rapporterade inom nyckelbiotopen. Även vedsvampar så som kuddticka, 
korkmussling, svavelticka (T) är rapporterade. Det är inte fastställt om någon av nämnda 
arter förekommer inom aktuellt naturvärdesobjekt, dvs närmast vägen. Inom 
naturvärdesobjektet finns inga skyddsvärda träd rapporterade. Dock finns flertalet 
skyddsvärda ekar samt två rönnar inom det utökade studieområdet. I utkanten av objektet 
förekommer ett odlingsröse, vilket omfattas av det generella biotopskyddet, se Figur 16. 

Preliminärt bedöms artvärdet som påtagligt i och med värdefull kryptogamflora samt 
förekomst av flera naturvårdsarter inom nyckelbiotopen, varav två är rödlistade, skogsalm 
och ekticka. Ett påtagligt biotopvärde motiveras bl.a. av lundmiljö, att området hyser 
skyddsvärda träd samt rikligt med bärande buskar. Därmed bedöms objektet preliminärt 
till högt naturvärde. För avgränsning av objekt se Figur 9. 
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Figur 8. Avgränsning av preliminära naturvärdesobjekt 5 och 6. 

 
Figur 9. Avgränsning av preliminära naturvärdesobjekt 5, 6 och 7. 
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Objekt: 8 
Naturtyp: Äng och betesmark 
Biotop: 
Areal: 

Slåttervall 
6371 m2 
 

Naturvårdsarter: - 
Preliminär naturvärdesklass: 4 – visst naturvärde 

Det preliminära naturvärdesobjektet utgörs enligt uppgift från markägaren av mark som 
nyttjas för slåtter. Inga ytterligare uppgifter finns om objektet, varför artvärdet preliminärt 
bedöms till obetydligt och biotopvärdet till visst, kopplat till att objektet troligen är präglat 
av slåtter. För avgränsning av objekt se Figur 10. 

Objekt: 9 
Naturtyp: Åkermark 
Biotop: 
Areal: 

Träd- och buskdunge 
1 271 m2 
 

Naturvårdsarter: - 
Preliminär naturvärdesklass: 4 – visst naturvärde 

Naturvärdesobjektet utgörs av en långsmal träd- och buskdunge intill ett dike, som 
eventuellt är vattenförande. Artvärdet bedöms preliminärt som obetydligt i och med att 
inga naturvårdarter har rapporterats in. Biotopvärdet bedöms som visst i och med att 
objektet bidrar till variation i landskapet samt blommande och bärande buskar. För 
avgränsning av objekt se Figur 10. 

 
Figur 10. Avgränsning av preliminära naturvärdesobjekt 8 och 9. 
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Objekt: 10 
Naturtyp: Skog och träd 
Biotop: 
Areal: 

Lövskogslund 
1 438 m2 

Naturvårdsarter: Stare boplats (VU, F), ask (EN) 
Preliminär naturvärdesklass: 2 – högt naturvärde 

Naturvärdesobjektet utgör en mindre del i en nyckelbiotop som har en totalarea på 0,7 ha. 
Enligt Skogsstyrelsen är biotopen lövskogslund och hyser rikligt med bärande buskar samt 
en värdefull kryptogamflora. Nyckelbiotopen angränsar mot en vägkorsning och för övrigt 
mot jordbruksmark. Strax utanför finns en lindallé. Ett par skogslindar samt en skogsek 
finns identifierade som skyddsvärda träd i utkanten av nyckelbiotopen, dessa ligger dock ej 
inom aktuellt naturvärdesobjekt. 

Inom naturvärdesobjektet finns ett glest trädskikt av löv, bl.a. stora aspar med bohål samt 
ett tätare buskskikt. Förekomst av ung ask. Riklig förekomst av klen död ved samt inslag av 
grövre död ved. Ett par starar noterades i objektet vid platsbesöket. Dessa flög med mat i 
munnen och utstötte varningsläten. En trolig boplats noterades i en asp. Förbiflygande 
tornseglare noterades, vilken dock inte bedöms vara direkt kopplad till biotopen. I 
artportalen finns brun nållav (S) och mistel (F) rapporterad inom nyckelbiotopen, det är 
dock inte fastställt om någon av dessa förekommer inom aktuellt naturvärdesobjekt. 

Ett påtagligt artvärde motiveras av en värdefull kryptogamflora samt potentiell förekomst 
av flera naturvårdsarter. Biotopvärdet bedöms preliminärt som påtagligt kopplat till 
biotopen lundmiljö samt förekomst av död ved, bärande och blommande buskar och träd 
med bohål. Objektet bedöms preliminärt till klass 2, högt naturvärde. För avgränsning av 
objekt se Figur 11. 

Objekt: 11 
Naturtyp: Åkermark 
Biotop: 
Areal: 

Åkerholme 
921 m2 
 

Naturvårdsarter: - 
Preliminär naturvärdesklass: 4 – visst naturvärde 

Naturvärdesobjektet utgörs av två åkerholmar längs landsvägen. Den mindre holmen i 
norr omfattas av generellt biotopskydd. Den södra holmen ligger intill vägen och omfattas 
därmed ej av skyddet. Enligt flygbilder ser ett dike ut att sträcka sig igenom den södra 
holmen. 

Artvärdet bedöms preliminärt som obetydligt i och med att inga naturvårdsarter har 
rapporterats in. Biotopvärdet bedöms som visst i och med att åkerholmar över lag utgör 
viktiga restbiotoper i jordbrukslandskap med monokulturer. De innehåller ofta 
brynmiljöer och gamla träd. För avgränsning av objekt se Figur 11. 
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Figur 11. Avgränsning av preliminära naturvärdesobjekt 10 och 11. 

 

Objekt: 12 
Naturtyp: Skog och träd 
Biotop: 
Areal: 

Lövskog 
3 593 m2 

Naturvårdsarter: - 
Preliminär naturvärdesklass: 4 – visst naturvärde 

Naturvärdesobjektet utgörs av ett smalt skogsparti mellan landsvägen och bostadstomter. 
Objektet utgörs av olikåldriga triviallöv och ädellöv, inslag av död ved av bl.a. sälg. 
Objektet ingår delvis i riksintresse för naturvård. Artvärdet bedöms preliminärt som 
obetydligt i och med att inga naturvårdsarter har rapporterats eller observerats vid 
platsbesök. Biotopvärdet bedöms preliminärt som visst i och med förekomst av död ved av 
sälg samt blommande och bärande buskar i brynmiljö. För avgränsning av objekt se Figur 
12. 

Objekt: 13 
Naturtyp: Skog och träd 
Biotop: 
Areal: 

Lövskog 
4 912 m2 

Naturvårdsarter: Blåmes boplats (F), näktergal (F) 
Preliminär naturvärdesklass: 4 – visst naturvärde 

Naturvärdesobjektet utgörs av en luckig lövskog med stort ädellövsinslag och ingår i 
riksintresse för naturvård. Området direkt öster om naturvärdesobjektet avverkades 2010 
och är idag igenväxningsmark. Förekomst av död ved av bl.a. ädellöv i form av torrakor 
och lågor samt block noterades vid platsbesök. En buske av äkta kaprifol noterades vid 
platsbesöket. Arten har mycket hög risk för invasivitet. 
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Obetydliga förekomster av rapporterade och observerade naturvårdsarter samt förekomst 
av en starkt invasiv art motiverar preliminärt artvärdet till obetydligt. Ett stort 
ädellövsinslag, förekomst av död ved samt block motiverar ett visst biotopvärde. För 
avgränsning av objekt se Figur 12. 

Objekt: 14 
Naturtyp: Skog och träd 
Biotop: 
Areal: 

Lövskogslund 
2 304 m2 

Naturvårdsarter: - 
Preliminär naturvärdesklass: 2 – högt naturvärde 

Naturvärdesobjektet ingår i en av Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, vars totala area är 2,6 
ha. Biotopen utgörs av igenväxande lövskogslund med bland löv och hassel, som tidigare 
har hävdats genom bete. Objektet är även ett biotopskyddsområde samt ingår i riksintresse 
för naturvård. Spärrgreniga grova träd finns inom objektet. Riklig förekomst av hassel och 
bärande buskar. Värdefull kryptogamflora. 

Strax utanför utredningsområdet har jätteloka rapporterats in i artportalen 2016. Jätteloka 
har en mycket hög risk för invasivitet. Flertalet lågor finns inom objektet, vilka 
tillsammans med grova spärrgreniga träd samt rikligt med bärande buskar motiverar ett 
påtagligt biotopvärde. Artvärdet bedöms preliminärt som påtagligt i och med förekomst av 
värdefull kryptogamflora inom nyckelbiotopen. För avgränsning av objekt se Figur 12. 

 
Figur 12. Avgränsning av preliminära naturvärdesobjekt 12, 13 och 14. 
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Objekt: 15 
Naturtyp: Åkermark 
Biotop: 
Areal: 

Åkerholme 
225 m2 
 

Naturvårdsarter: - 
Preliminär naturvärdesklass: 4 – visst naturvärde 

Naturvärdesobjektet utgörs av en åkerholme som ingår i Fullerö Natura 2000-område och 
naturreservat samt riksintresse för naturvård. Holmen ligger cirka 15 meter från 
sammanhängande skog av typen Nordlig ädellövskog, dock skiljer sig troligen biotopen 
inom åkerholmen från övrigt Natura 2000-område och detta kan därmed innebära att 
värdena inte är lika höga. Åkerholmen omfattas av generellt biotopskydd. 

Artvärdet bedöms preliminärt som obetydligt i och med att inga naturvårdsarter har 
rapporterats in. Biotopvärdet bedöms som visst i och med att åkerholmar över lag utgör 
viktiga restbiotoper i jordbrukslandskap med monokulturer. De innehåller ofta 
brynmiljöer och gamla träd. För avgränsning av objekt se Figur 13. 

Objekt: 16 
Naturtyp: Skog och träd 
Biotop: 
Areal: 

9020 Nordlig ädellövskog, ek- och hassellund 
8109 m2 

Naturvårdsarter: Svart trolldruva (S, T), blåsippa (F, T), gullviva (F), 
större hackspett (F), skogsbingel (T), fällmossa (S, T) 

Preliminär naturvärdesklass: 2 – högt naturvärde 

Naturvärdesobjektet utgörs av en ek- och hassellund med olikåldriga ädellöv och artrik 
lundflora, och ingår i Fullerö Natura 2000-område samt naturreservat. Samma typ av skog 
ser på flygbilder ut att fortsätta söder om Natura 2000, varför naturvärdesobjektet har 
förlängts utanför Natura 2000-området. Objektet ingår även i riksintresse för naturvård. 
Ek och hassel dominerar. Biotopen Nordlig ädellövskog har dålig bevarandestatus. Ett par 
odlingsrösen förekommer inom objektet, dock omfattas de ej av generellt biotopskydd. 

En adult större hackspett (F) med ungar/boplats observerades inom objektet vid 
platsbesök. Vidare noterades svart trolldruva (S), blåsippa (F, T) och gullviva (F). 
Fällmossa (S, T) finns rapporterad i Artportalen. Flertalet naturvårdsarter finns även 
rapporterade i Artportalen inom naturvärdesobjektets närområde; skogsalm (CR), ask 
(EN), svartöra (NT), prakttagging (EN), nästrot (F, S), mistel (F), skogsbingel (T) och 
piskbaronmossa (S, T). Det är inte känt huruvida dessa förekommer inom aktuellt 
naturvärdesobjekt närmast vägen. Strax norr om objektet observerades en förbiflygande 
ormvråk. 

Ett 20-tal skyddsvärda träd är rapporterade i trädportalen inom det utökade 
studieområdet. Detta tillsammans med riklig förekomst av död ved (delvis med mulm) 
samt de värden som följer med biotopen ek- och hassellund motiverar ett påtagligt 
biotopvärde. Artvärdet bedöms preliminärt som påtagligt kopplat till flertalet konstaterade 
samt potentiella naturvårdsarter samt att objektet bedöms vara mycket artrikare än 
omgivande landskap. För avgränsning av objekt se Figur 13. 
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Figur 13. Avgränsning av preliminära naturvärdesobjekt 15 och 16. 

 

Objekt: 17 
Naturtyp: Skog och träd 
Biotop: 
Areal: 

Lövskog 
2 932 m2 
 

Naturvårdsarter: - 
Preliminär naturvärdesklass: Ej bedömd 

Det potentiella naturvärdesobjektet utgörs av lövskog. Objektet gränsar i norr till Fullerös 
Natura 2000-område och kantas delvis av bostadstomter. Skogen ser ut att delvis avvika 
från biotopen inom Natura 2000-området. Inga rapporterade naturvårdsarter inom 
objektet. Aktivt bo av svartvit flugsnappare (NT, F), kopparödla (F) och skogsödla (F) är 
rapporterade i Artportalen inom hundra meter från aktuellt utredningsområde. Aktuellt 
naturvärdesobjekt ser dock ut att avvika en del från biotopen där dessa arter rapporterats. 

Artvärdet bedöms som obetydligt kopplat till avsaknaden av rapporterade naturvårdsarter 
inom objektet. Biotopvärdet är inte känt, varpå ingen naturvärdesbedömning är gjord. För 
avgränsning av objekt se Figur 14. 

Objekt: 18 
Naturtyp: Skog och träd 
Biotop: 
Areal: 

Lövskogsdunge 
1 679 m2 
 

Naturvårdsarter: - 
Preliminär naturvärdesklass: 4 – visst naturvärde 

Det potentiella naturvärdesobjektet ser på flygbilder ut att delvis utgöras av större lövträd, 
vilka kan vara solbelysta, och omgärdas till stor del av åkermark. Inga rapporterade 
naturvårdsarter inom objektet. 
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Artvärdet bedöms som obetydligt kopplat till avsaknaden av rapporterade naturvårdsarter 
inom objektet. Biotopvärdet bedöms åtminstone vara visst i och med förekomst av större 
lövträd. För avgränsning av objekt se Figur 14. 

 
Figur 14. Avgränsning av preliminära naturvärdesobjekt 17 och 18. 

 

Objekt: 19 
Naturtyp: Vattendrag 
Biotop: 
Areal: 

Åkerdike 
1 057 m2 

Naturvårdsarter: - 
Preliminär naturvärdesklass: 4 – visst naturvärde 

Naturvärdesobjektet utgörs av ett dike som sträcker sig genom jordbrukslandskap, på 
bägge sidor om vägen, kortare delar går igenom kulvertar. Nedströms rinner det västerut 
och vänder sedan norrut mot en samlingspunkt för flera diken intill en våtmark vid 
Mälaren. På västra sidan om vägen kantas diket av buskar och träd enligt flygbild. Diket 
omfattas av strandskydd samt generellt biotopskydd. 

Artvärdet bedöms preliminärt som obetydligt i och med dess påtagliga påverkan av 
jordbruk och avsaknad av rapporterade naturvårdsarter. Biotopvärdet bedöms som visst i 
och med att förekomst av rinnande vatten i jordbruksmark tillför värde i sig genom att de 
ger en variation i landskapet samt är en förutsättning för biologisk mångfald. För 
avgränsning av objekt se Figur 15. 
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Objekt: 20 
Naturtyp: Äng och betesmark 
Biotop: 
Areal: 

Betesmark 
2 090 m2 

Naturvårdsarter: - 
Preliminär naturvärdesklass: 4 – visst naturvärde 

Naturvärdesobjektet utgörs av betesmark som vid platsbesöket betades av nötboskap. 
Artvärdet bedöms preliminärt som obetydligt. Då naturvärdesobjektet är betespräglat 
motiveras ett visst biotopvärde. För avgränsning av objekt se Figur 15. 

Objekt: 21 
Naturtyp: Skog och träd 
Biotop: 
Areal: 

Lövskogsbryn 
2 087 m2 

Naturvårdsarter: Skogsalm (CR), mistel (F), blåsippa (F) 
Preliminär naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde 

Naturvärdesobjektet utgörs av lövskogsbryn på bägge sidor om landsvägen. Objektet 
gränsar till bostadstomter samt jordbruksmark. Förekomst av olikåldriga lövträd. En 
gammal grov lind med låg vitalitet samt en gammal grov ek är bevuxna med mycket mistel 
(F). Båda träden är rapporterade som särskilt skyddsvärda träd i Trädportalen. Gulsparv 
(F, NT) är rapporterad strax utanför aktuellt naturvärdesobjekt. 

Förekomst av skyddsvärda träd, hassel och blommande och bärande buskar, motiverar ett 
påtagligt biotopvärde. Artvärdet bedöms som visst eftersom det förekommer enstaka 
naturvårdsarter. För avgränsning av objekt se Figur 15. 
 

 

Figur 15. Avgränsning av preliminära naturvärdesobjekt 19, 20 och 21. 
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Objekt: 22 
Naturtyp: Infrastruktur och bebyggd mark 
Biotop: 
Areal: 

Vägren 
ca 18 000 m2 
 

Naturvårdsarter: - 
Preliminär naturvärdesklass: Ej bedömd 

Vägkanter där slåtter bedrivs på ett sätt som gynnar slåtterväxter ger särskilda kvaliteter. 
Vägkanterna längs vägsträckan behöver inventeras för att avgöra om de hyser förhöjda 
biotopvärden respektive förhöjt artvärde. Därmed utgör vägkanterna längs den aktuella 
sträckan endast potentiella naturvärdesobjekt. 

2.2. Sammanställning naturvårdsarter 

Tabell 3 redovisar samtliga naturvårdsarter i utförd naturvärdesinventering på 
förstudienivå, dvs. både arter rapporterade i artportalen samt identifierade vid platsbesök, 
inom 20 meter på vardera sida om väg. Samtliga tolv naturvårdsarter förekommer inom 
skogsområdena. Fällmossa finns rapporterad i artportalen inom Natura 2000-området 
och är en typisk art i Nordlig ädellövskog. Skogsbingel och svart trolldruva är ytterligare 
typiska arter som identifierats vid platsbesök inom Natura 2000-området. Tre av 
naturvårdsarterna är rödlistade; ask (EN), skogsalm (CR) och stare (VU). Boplatser har vid 
platsbesök noterats av stare och större hackspett. 

I utredningsområdets omgivning har flertalet rödlistade arter rapporterats i Artportalen. 
15 av fåglarna är klassificerade som nära hotade (NT): duvhök, hornuggla, mindre 
hackspett, stenfalk, gulsparv, havsörn, spillkråka, skedand, fjällvråk, skrattmås, fiskmås, 
kråka, björktrast, svartvit flugsnappare och sävsparv. Sju fåglar är klassade som sårbara 
(VU): tallbit, bläsand, tofsvipa, havstrut, gråtrut, stare och hussvala. En fågel, 
ortolansparven är klassad som akut hotad (CR). Övriga arter som rapporterats in är 
vägtornsmätare (NT), svartöra (NT) och prakttagging (EN). De två senare har rapporterats 
in inom Natura 2000-området. Flera av arterna är troligen inte direkt knutna till 
biotoperna i aktuellt utredningsområde närmast vägområdet. Vissa av arterna kan 
däremot förekomma eller delvis nyttja området. 
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Tabell 3. Sammanställning av naturvårdsarter som identifierats inom utredningsområdet. 

*rapporterad i Artportalen, **identifierad vid platsbesök (2020-05-28).  

Artnamn  Rödlistan 

2020  
Fridlysta 

arter  
Signalarter  Typiska 

arter  
Notering  

Kärlväxter, 

mossor  
          

Ask** EN          

Blåsippa** LC  X    X  Typisk art i 9020 
Nordlig ädellövskog  

Gullviva**  LC  X  X      

Fällmossa*  LC    X  X  Typisk art i 9020 
Nordlig ädellövskog  

Mistel**  LC  X        

Skogsalm**  CR          

Skogsbingel**  LC      X  Typisk art i 9020 
Nordlig ädellövskog  

Svart trolldruva**  LC    X  X  Typisk art i 9020 
Nordlig ädellövskog  

Fåglar            

Blåmes**  LC  X        

Näktergal**  LC  X        

Stare, boplats** VU  X        

Större hackspett, 
boplats** 

LC  X        
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2.3. Särskilt skyddsvärda träd 

Inom aktuellt utredningsområde finns två stycken särskilt skyddsvärda träd identifierade 
från Länsstyrelsens trädinventering. Dessa utgörs av en gammal grov skogsek samt en 
gammal grov lind, bägge bevuxna med mistel. Vid utfört platsbesök har ytterligare ett 
särskilt skyddsvärt träd identifierats i form av en grov sälg med hålighet och mulm samt 
blottad ved med kläckhål i huvudstam. 

I utredningsområdets närhet finns ett stort antal särskilt skyddsvärda träd, med hög täthet 
på vissa ställen, vilket visar på förekomst av naturvärden kopplat till gamla och grova träd. 
Samtliga särskilt skyddsvärda träd som framkommit i denna förstudie redovisas i kartor 
under avsnitt 2.1. 

För att ett träd ska klassas som särskilt skyddsvärt behöver det nå upp till minst en av 
följande kategorier, både levande och döda träd ingår i denna definition: 

• jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället underbrösthöjd. 

• mycket gamla träd; gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 
140 år. 

• grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet 
i huvudstam. 

2.4. Generellt biotopskydd 

Inom utredningsområdet finns fem objekt som bedöms falla under det generella 
biotopskyddet enligt miljöbalken. Dessa utgörs av två åkerholmar, ett odlingsröse samt två 
diken vilka utgör småvatten i jordbrukslandskap, se kartor i Figur 16, Figur 17 och Figur 18 
samt foton i Figur 19. Observera att vid utförande av inventering på fältnivå, kan eventuellt 
fler objekt komma att identifieras som omfattas av generellt biotopskydd. 

En åkerholme omfattas av det generella biotopskyddet om den utgörs av natur- eller 
kulturmark med en areal av högst 0,5 ha, omgiven av åkermark eller kultiverad betesmark. 
Det finns ofta äldre, grova och solexponerade lövträd på åkerholmar. Många växt- och 
djurarter är beroende av dessa miljöer i ett annars rationaliserat landskap. 

För att småvatten ska omfattas av biotopskyddet ska dessa vara belägna i eller i gränsen till 
åkermark, kultiverad betesmark, naturbetesmark eller ängar. Aktuella diken inom området 
ligger antingen i åkermark eller gränsar till åkermark eller äng, varpå de omfattas av 
biotopskyddsbestämmelserna. Vattendrag som bäckar och diken har ofta höga 
naturvärden då många växt- och djurarter är starkt knutna till vattenmiljöer. Öppna 
branddammar omfattas även av biotopskyddsbestämmelserna för andra ingrepp än 
tömning i händelse av brand. 
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Odlingsrösen omfattas av det generella biotopskyddet om de ligger på eller i anslutning till 
jordbruksmark och är en upplagd samling stenar med ursprung i jordbruksdriften. 
Odlingsrösen kan fungera som skydd, övervintring eller födosök för bland annat kräldjur, 
groddjur, små däggdjur, insekter och fåglar. 

 

Figur 16. Biotoper i norra delen av utredningsområdet som omfattas av generellt biotopskydd. 
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Figur 17. Biotoper i södra delen av utredningsområdet som omfattas av generellt biotopskydd. 

 
Figur 18. Biotoper i södra delen av utredningsområdet som omfattas av generellt biotopskydd. 

 



Sida 28 (29) 

  

Figur 19. Foton av identifierade 
objekt som omfattas av generellt 
biotopskydd. 

1. Dike i norra delen. 

(bägge sidor av väg 537) 

2. Odlingsröse i kanten av 

nyckelbiotop. 

(östra sidan av väg 537) 

3. Åkerholme i mellersta delen. 

(västra sidan av väg 537) 

4. Åkerholme inom Fullerö Natura 

2000-område. 

(västra sidan av väg 537) 

5. Dike i södra delen. (bägge sidor 

av väg 537) 
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  Sida 29 (29) 

3. Referenser 

Litteratur 

Eneland, A. (2017). Ängs- och betesmarksinventeringen – Metodik för inventering från 
och med 2016. Rapport 2017:9. Jordbruksverket. 

Länsstyrelsen Västmanlands län (1993). Inrättande av Fullerö naturreservat i Västerås 
kommun. 

Länsstyrelsen Västmanlands län (2013). Bevarandeplan för Natura 2000-området 
Fullerö. 

Miljö- och energidepartementet (2007). Ändring införd: t.o.m. SFS 
2020:646 Artskyddsförordning (2007:845). 

Naturvårdsverket (2004). Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i 
kulturlandskapet. Rapport 5411. 

Naturvårdsverket (2020). Sveriges arter och naturtyper i EU:s art- och habitatdirektiv – 
resultat från rapportering 2019 till EU av bevarandestatus 2013-2018. Naturvårdsverket, 
SLU Artdatabanken, Havs- och vattenmyndigheten. 

Wenche Eide (red.) 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i 
Sverige 2013. ArtDatabanken SLU, Uppsala. 

Databaser 

Eniro, Historiska flygfoton. Tillgänglig: 
https://kartor.eniro.se/?c=59.572679,16.524467&z=12&l=historic (2020-05-20) 

Lantmäteriet, karttjänsten Kartsök och ortnamn. Tillgänglig: 
https://kso.etjanster.lantmateriet.se/ (2020-05-20) 

Länsstyrelsen i Västmanlands läns Webb-gis. Tillgänglig: https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3 (2020-
05-20, 2020-06-30) 

Naturvårdsverket, kartverktyget Skyddad natur. Tillgänglig: 
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ (2020-05-20, 2020-06-30) 

Skogsstyrelsen, Skogens pärlor. Tillgänglig: https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/ 
(2020-05-20, 2020-06-30) 

SLU ArtDatabanken, Artportalen, Sök fynd. Tillgänglig: 
https://www.artportalen.se/ViewSighting/SearchSighting (2020-05-20, 2020-06-20) 

 

Trafikverket, Box 1214, 751 42 Uppsala. Besöksadress: Östunagatan 4-6, Uppsala. 

Telefon: 0771-921 921 

 

www.trafikverket.se 


