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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 244 och väg 63, mellan 

Hällefors och Grythyttan i Örebro län (Figur 1). Som underlag för vägplanen har Sweco 

fått i uppdrag att genomföra en naturvärdesinventering. 

1.2 Syfte 

Syftet med naturvärdesinventeringen är att identifiera och avgränsa de geografiska 
områdena i landskapet som är av positiv betydelse för biologisk mångfald samt att 
dokumentera och naturvärdesbedöma dessa.  

1.3 Avgränsning 

Inventeringen har gjorts i två omgångar, 2018 och 2020. År 2018 inventerades den östra 

sidan av väg 244 och väg 63 mellan Hällefors och Grythyttan. Inventeringsområdet 

omfattar området mellan vägen och den planerade gång- och cykelvägen samt en 30 

meter bred korridor öster om gång- och cykelvägens planerade sträckning. Den 

inventerade korridoren är cirka 9 kilometer lång.  

På våren 2020 utökades inventeringsområdet till att även omfatta den västra sidan av 

väg 63 och väg 244 i norra delen av den aktuella sträckan (Figur 1).  Inventeringsområdet 

omfattade området mellan vägen och den planerade gång- och cykelvägen samt en 30 

meter bred korridor väster om gång- och cykelvägens nya planerade sträckning. 

Korridoren som inventerades 2020 är cirka tre kilometer lång. 

Naturvärdesinventeringen omfattar samtliga naturmiljöer i inventeringsområdet. Privata 

tomter inventerades dock inte.  

2 Metod 

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). 

Inventeringen gjordes med ambitionsnivån NVI på fältnivå medel med tilläggen generellt 
biotopskydd, naturvärdesklass 4 och detaljerad redovisning av artförekomst. 
Ambitionsnivån medel innebär att alla naturvärdesobjekt större än 0,1 hektar alternativt 
linjeformade objekt som är minst 50 m långa och 0,5 m breda har identifierats.  

Naturvärdet har bedömts i fyra naturvärdesklasser (1, 2, 3 och 4) samt lågt naturvärde. 

• Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde – störst positiv betydelse för 
biologisk mångfald 

• Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde – stor positiv betydelse för biologisk 
mångfald 

• Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde – påtaglig positiv betydelse för 
biologisk mångfald 
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• Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde – viss positiv betydelse för biologisk 
mångfald 

Området besöktes 8–9 oktober 2018 av Kirsi Jokinen och 7-8 april 2020 av Daniel Tooke. 
Bedömningarna grundar sig på slutsatser från fältbesök och annan tillgänglig kunskap om 
området. Kunskap om området har inhämtats från Länsstyrelsen i Örebro län, 
Skogsstyrelsen och Artportalen. Resultat av fältbesöken och annan 
kunskapssammanställning presenteras i denna rapport.  

 

Figur 1: Inventeringsområdet ligger mellan Grythyttan och Hällefors i Örebro län. 
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3 Områdesbeskrivning 

3.1 Allmän beskrivning 

Det inventerade området ligger i ett skogsdominerat landskap. Småskalig jordbruksmark 

finns i anslutning till bebyggelse i södra delen av inventeringsområdet för 2018. Fyra 

mindre vattendrag och två kraftledningsgator passerar genom det inventerade området. 

Flera bostadstomter ligger delvis inom inventeringsområdet. I norra delen av 

inventeringsområdet för 2018, närmast Hällefors, finns ett litet område med park 

bestående av gräsmatta och enstaka träd. Vägrenen intill väg 244 och väg 63 är 

gräsbevuxen och ganska artfattig på båda sidorna. De inventerade området utgörs av 

smala korridorer intill vägen och de naturmiljöer som förekommer i inventeringsområdet 

återfinns även i det omgivande landskapet.  

Spår av älg observerades på flera platser i inventeringsområdet. De invasiva arterna 

blomsterlupin och kanadensiskt gullris växer på många ställen nära vägen och i 

betesmarker. 

    

Figur 2: A: Vägrenarna i inventeringsområdet är gräsbevuxna och artfattiga, B: I norra delen av 
inventeringsområdet finns ett litet område med naturtypen park och trädgård. 

3.2 Skog 

Produktionsskog med gran och i viss mån även tall som dominerande trädslag är den 

vanligaste skogstypen i det inventerade området. I skogarna finns ofta ett visst inslag av 

björk. Yngre björkdominerad skog växer framför allt runt bebyggelsen, sannolikt på före 

detta åkermark. Ett par små bestånd av sumpskog finns i mitten av inventeringsområdet.  

Ung till medelålders produktionsskog är vanligast. Även något bestånd med snart 

avverkningsmogen skog finns, men generellt är äldre träd en bristvara i 

inventeringsområdet. Det råder även en brist på död ved i inventeringsområdets skogar. I 

mellersta och norra delen av det inventerade området finns flera kalhyggen. Vanligtvis 

har en rad med träd lämnats kvar mellan vägen och kalhygget. 

I fältskiktet är ris av blåbär och lingon vanligast. I täta granskogar kan fältskiktet saknas 

nästan helt. I bottenskiktet återfinns framför allt de vanliga skogsmossorna hus- och 

väggmossa.  

A B 
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3.3 Vattenmiljöer 

I skogsmark finns enstaka mindre diken vilka var torrlagda vid fältbesöket 2018, men ett 

fåtal hade god vattennivå 2020. I dessa diken observerades inte någon fuktgynnad 

vegetation och de flesta av dikena bedöms endast tillfälligt hålla vatten. Vattendrag med 

mer permanent vattenföring och fuktgynnad vegetation avgränsades som 

naturvärdesobjekt och beskrivs närmare i Bilaga 1.  

 

     

Figur 3: A: Produktionsskog av gran är en vanlig skogstyp i inventeringsområdet, B: I norra delen 
av inventeringsområdet finns flera kalhyggen. 

3.4 Jordbruksmark 

Jordbruksmark förekommer i inventeringsområdet i form av hästbetesmark, vallodling och 

igenväxande jordbruksmark. I anslutning till jordbruksmarker finns flera objekt som 

omfattas av generellt biotopskydd: alléer, stenmurar, odlingsrösen och öppna diken.  

3.5 Kända naturintressen 

Inga sedan tidigare kända naturintressen eller formellt skyddade områden berörs av den 

planerade gång- och cykelvägen. Cirka 450 meter väster om väg 63 i Hällefors ligger 

Hammarmossens naturreservat med högmossar översållade med gölar. Naturreservatet 

är även skyddat som ett Natura 2000-område. I närheten finns även flera områden som 

ingår i länsstyrelsens naturvårdsprogram, varav det närmaste är Svartälvens mynning i 

Torrvarpen cirka 200 meter väster om väg 63. I det omgivande landskapet, lite längre bort 

från inventeringsområdet, finns även naturminnen, blivande naturreservat, våtmarker 

utpekade i våtmarksinventeringen samt områden från länsstyrelsens ängs- och 

betesmarksinventering. (Figur 4) 

A B 
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Figur 4: Kända naturintressen i närheten av inventeringsområdet. 
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4 Naturvärdesbedömning 

Vid naturvärdesinventeringen 2018 identifierades totalt 13 naturvärdesobjekt. Två av dem 

bedömdes ha påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och 11 visst naturvärde 

(naturvärdesklass 4). De naturvärdesobjekt som bedömdes ha påtagligt naturvärde är 

mindre vattendrag. De naturvärdesobjekt som klassades som visst naturvärde är 

granskog med förekomst av död ved, sumpskog, lövskog, vallodling, mindre vattendrag, 

stenmur, igenväxningsmark och flera betesmarker. Naturvärdesobjekten finns redovisade 

i Bilaga 1 och visas på en karta i Bilaga 3 och 4. 

Vid den andra inventeringsomgången 2020 identifierades ytterligare fyra 

naturvärdesobjekt. En av dem bedömdes ha påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) 

och tre visst naturvärde (naturvärdesklass 4). Det naturvärdesobjekt som bedömdes ha 

påtagligt naturvärde är ett mindre vattendrag. De naturvärdesobjekt som klassades som 

visst naturvärde är ett litet bestånd barrsumpskog med förekomst av död ved och två 

mindre vattendrag. 

Två landskapsobjekt avgränsades i inventeringsområdet. Landskapsobjekt är geografiska 

områden med naturvärde av landskapsekologisk karaktär. Ett av landskapsobjekten 

utgörs av lövdominerade skogsbestånd som bidrar med variation i ett barrskogsdominerat 

landskap och som är viktiga för arter som förekommer i anslutning till lövträd. Det andra 

landskapsobjektet utgörs av småbrutet jordbrukslandskap i form av betesmarker, åkrar 

och igenväxningsmark. Även detta landskapsobjekt bidrar med variation i ett 

skogsdominerat landskap och är viktig för arter som har sin livsmiljö i ett mosaikartat 

odlingslandskap. Landskapsobjekten finns redovisade i Bilaga 2 och visas på en karta i 

Bilaga 3 och 4. 

Resterande delar av inventeringsområdet som vägrenen, ung skog, skog som är starkt 

påverkad av skogsbruk och park bedömdes ha lågt naturvärde. Dessa miljöer är starkt 

påverkade av mänsklig aktivitet och kan endast nyttjas som livsmiljö av ett fåtal arter.  

5 Biotopskydd 

Det generella biotopskyddet innebär att vissa miljöer som är viktiga för den biologiska 

mångfalden i odlingslandskap är skyddade enligt lag. I det inventerade området 

identifierades åtta objekt under inventeringen 2018 som omfattas av det generella 

biotopskyddet. Dessa utgörs av fyra öppna diken, två alléer, en stenmur och ett 

odlingsröse. Samtliga objekt som omfattas av det generella biotopskyddet bedöms ha ett 

visst naturvärde (naturvärdesklass 4) även om de flesta är för små för att de skulle 

avgränsas som naturvärdesobjekt. Biotopskydd visas på karta i Bilaga 5.  

De öppna dikena ligger i anslutning till betesmark. I dikena fanns inte så mycket vatten 

vid fältbesöket men fuktgynnade arter som älggräs och veketåg är vanliga. Sly av björk 

och vide växte intill något dike. Ett av dikena hade nyligen rensats och det fanns därför 

knappt någon vegetation i det diket.  
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Figur 5: Öppna diken som omfattas av generellt biotopskydd. 

Stenmuren ligger i ett öppet läge intill en betesmark. Stenarna är mossbevuxna. Uppe på 

muren finns en rik lav- och mossflora. Av kärlväxter växer exempelvis mjölkört, lingon, 

prästkrage och stenbär intill muren. Odlingsröset ligger precis utanför en betesmark. 

Röset är något utspritt och några träd växer mellan stenarna. Många av stenarna är 

bevuxna av mossor och lavar. 

     

Figur 6: A: Stenmur och B: Odlingsröse i inventeringsområdet. 

I inventeringsområdet finns två alléer i närheten av varandra; en av alléerna är belägen 
intill väg 244 och den andra intill en grusväg som går österut från väg 244. Allén intill den 
väg 244 är ensidig och är belägen mellan vägen och en betesmark. Allén utgörs av 
medelålders björkar. Allén längs grusvägen är tvåsidig och utgörs även den av 
medelålders björkar. 
 

B A 

A B 
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Figur 7: I det inventerade området finns två björkalléer. 

Under naturvärdesinventeringen 2020 identifierades inga objekt som omfattas av det 
generella biotopskyddet. 

6 Naturvårdsarter 

6.1 Skyddade arter 

Mattlummer och revlummer, som omfattas av artskyddsförordningens bilaga 2, 

observerades vid inventeringen. Mattlummer växte i ett torrt dike i naturvärdesobjekt C. 

Revlummer växte på kanten av ett hygge i norra delen av inventeringsområdet. Båda de 

påträffade lummerarterna är, trots att de är vanliga, lätta att förbise och de skulle kunna 

växa på fler platser i inventeringsområdet. Arterna förekommer i de flesta barrskogar, 

även i skogar med lågt naturvärde som på hyggen och i gamla körspår. Inventeringen 

gjordes på hösten och även vanliga orkidéarter kan ha förbisetts vid fältbesöket eftersom 

de är överblommade och svårare att observera på hösten. Växtplatser av mattlummer 

och revlummer framgår av Tabell 1. 

6.2 Typiska arter 

Svartkämpar, som är en typisk art för silikatgräsmarker, påträffades i naturvärdesobjekt 

B. Växtplatsen framgår av Tabell 1. 

Tabell 1. Förekomst av naturvårdsarter i inventeringsområdet. 

Art Kategori X koordinat Y koordinat 

Mattlummer Skyddad art 473127 6621284 

Revlummer Skyddad art 473011 6625217 

Svartkämpar Typisk art 473250 6620628 

7 Samlad bedömning  

Antalet naturvärdesobjekt med påtagligt eller högre naturvärde i inventeringsområdet är 

lågt och största delen av det inventerade området bedömds ha ett lågt naturvärde. Detta 

A B 
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kan bero på att de inventerade korridorerna följer en befintlig väg som går genom ett 

landskap som domineras av brukad skog. Naturen är i hög utsträckning påverkad av 

människan. Naturvärdesobjekten är särskilt viktiga för att den biologiska mångfalden i 

landskapet ska bibehållas. Intrånget i naturvärdesobjekt bör därför begränsas så långt 

det går. Till exempel bör arbetsområden läggas utanför naturvärdesobjekten på mark 

med lågt naturvärde. 

Äldre träd och död ved är en bristvara i inventeringsområdet. Av denna anledning är det 

viktigt att minimera nedtagning av äldre träd, framför allt äldre lövträd. Vid avverkning av 

träd kan stammar med fördel lämnas kvar i skogen intill för att öka mängden död ved. 

I betesmarker är en fortsatt hävd viktigt för att naturvärdet ska bibehållas. Det är därför 

viktigt att anpassa anläggningsarbetena så att betesdjuren inte störs och att betet kan 

fortgå. Om betesmarker och andra artrika jordbruksmarker tas i anspråk för gång- och 

cykelvägen är rekommendationen, för att minska på negativ påverkan på arter kopplade 

till dessa miljöer, att den nya gång- och cykelvägens vägren anpassas så att 

vegetationen efterliknar en örtrik äng.   
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