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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

1. Sammanfattning av inventeringen 

Inventeringsområdet präglas av ett mosaikartat landskap dominerat av jordbruksmark (främst åkermark) med 

inslag av skogsmark, både lövdungar och barrdominerade skogsområden. Vid inventeringen har 18 områden med 

naturvärden identifierats (se avsnitt Naturvärdesinventering yt- och linjeobjekt), två av dessa utgörs av vattendrag 

och båda bedöms ha påtagligt naturvärde (klass 3). Inget område bedömts ha högsta naturvärde (klass 1), 5 

bedömts ha högt naturvärde (klass 2), 10 bedömts ha påtagligt naturvärde (klass 3) och 3 bedömts ha visst 

naturvärde (klass 4).  

Inventeringen berör tre vattendrag; Sviestadån och dess biflöde Linghemsbäcken samt Kumlaån. Sviestadån och 

dess biflöde Linghemsbäcken bedömdes ha stora naturvärden. Även Kumlaån, speciellt delen som löper söderut 

från korridorens mitt, har visst naturvärde. Dessa vattendrag riskerar att påverkas negativt genom att Ostlänken 

behöver korsa vattendragen vid någon punkt. Sviestadån och dess biflöde Linghemsbäcken är meandrande vilket 

innebär att vattenfåran slingrar sig fram genom landskapet och att dess lopp kräver utrymme för att kunna ändra 

sig på ett naturligt sätt. Meandrande vattendrag är även känsliga för förändringar i vattenföringen både uppströms 

och nedströms. Detta gör att stor försiktighet och specialistkunskaper om hur vattendrag fungerar som ett system 

krävs för att kunna förutse förändringar då en åtgärd görs i ett vattendrag av den typen. Speciellt utmanande i detta 

fall är Sviestadån vars lopp slingrar sig i korridorens längdriktning under cirka 1250 meter. 

1.1. Träd med naturvärden 

Inom utredningsområdet identifierades att stort antal träd som bedömdes ha naturvärden. Några av dessa träd är, 

enligt Naturvårdsverkets definition, så kallade särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Dessa träd är grova (> 1 

m diameter), gamla och/eller hålträd. Särskilt skyddsvärda träd utgör en av de ”icke förhandlingsbara biotoper” 

som Trafikverket pekat ut, det vill säga biotoper som nya vägar och järnvägar inte ska påverka genom intrång (se 

TDOK 2015:0419 och Riktlinje landskap, TDOK 2015:0323). Enligt målsättningen i ”Riktlinje landskap” (TDOK 

2015:0323) ska Trafikverket arbeta för att all infrastruktur ska vara landskapsanpassad. Det innebär hänsyn ska tas 

till natur- och kulturvärden och att landskapets utmärkande karaktärer och kvaliteter ska tillvaratas och/eller 

utvecklas så att transportinfrastrukturen gestaltas med omsorg och med hänsyn till landskapsbilden. Alléer 

omfattas i riktlinjen av såväl naturmiljömål som kulturmiljömål och hänsyn krävs för att minimera risken för 

negativ påverkan.  

1.2. Biotopskyddsobjekt 

I utredningsområdet förekommer åkerholmar, småvatten (dammar och diken), odlingsrösen och stenmurar samt 

alléer vilka alla omfattas av det generella biotopskyddet då de återfinns i jordbrukslandskap. Det generella 

biotopskyddet (7 kap. 11 § miljöbalken) är en typ av skyddsbestämmelse som hanteras genom samråd i 

planprocessen för byggande av väg och järnväg, istället för genom en särskild prövning. Generellt är diken, 

stenmurar, åkerolmar och stenrösen vanliga i odlingslandskapet i denna del av Östergötland. Även om ett antal av 

objekten kommer behöva tas bort eller på annat sätt påverkas negativt av Ostlänken, så finns många liknande 

objekt kvar i landskapet. Stenmurar och stenrösen kan dessutom ganska lätt flyttas till ny plats med bibehållen, 

eller förstärkt biologisk funktion (t.ex. mer solbelyst).  
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

1.3. Fåglar 

Sammantaget har de kontakter som tagit gett en bild av ett område utan kända höga ornitologiska värden och där 

arter med särskilda övervakningsprogram tycks saknas, liksom biotoper med potential att hysa dessa arter. 

Potentiellt kan ett flertal rödlistade fågelarter förekomma, då korridoren passerar viktiga biotoptyper där 

inventeringar inte utförts tidigare. Det har därför bedömts som viktigt att noggrannare inventera delar av den 

aktuella sträckningen, där biotoper som t.ex. hagmarker eller vattendrag har potential att hysa värdefulla 

fågelförekomster. Variationen av biotoper inom utredningsområdet innebär förekomst av livsmiljöer för relativt 

många arter som därmed kan komma att påverkas av den planerade banvallen och följande trafik. Av fågelarter 

knutna till jordbrukslandskapet uppvisar många en kraftig populationsminskning. Den negativa påverkan som 

projektet kan tänkas medföra rör sannolikt främst habitatförlust och fragmentering av landskap, men även till viss 

del störning och kollisionsrisk.  

Baserat på resultaten från förstudien och flygbildstolkning av landskapet bedöms skogshöns, lommar och änder, 

tärnor och måsar samt hägrar och vadare inte påverkas i någon betydande omfattning av planerad banvall och 

följande trafik. För gäss, svanar, rovfåglar, nattskärror och tättingar är konsekvenser svåra att förutse. 

2. Beskrivning av projektet 

2.1. Bakgrund 

Trafikverket planerar för byggande av Ostlänken - en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och 

Linköping. Just nu pågår arbetet med att ta fram järnvägsplaner för projekt Ostlänken. Projektet är uppdelat i fem 

delprojekt för olika delsträckor där föreliggande handling avser delprojekt Linköping, sträckan Bäckeby - Tallboda. 

Järnvägsplanerna kommer, förutom järnvägsanläggningen, även hantera de allmänna vägar som berörs av 

Ostlänken.  

Ostlänken planeras för persontåg i upp till 320 kilometer i timmen. När höghastighetstågen kommer att trafikera 

Ostlänken blir det mer plats för regional-, pendel- och godståg på Södra och Västra stambanan. Ostlänken innebär 

nära en fördubbling av antalet järnvägsspår mellan Mälardalen och Östergötland. Det ger förbättrade möjligheter 

till omledning, så att järnvägssystemet blir mindre sårbart för störningar. Med Ostlänken kan resor och transporter 

flyttas till järnväg från transportslag med större utsläpp i miljön.   

Den nya järnvägen ska stärka kommunikationerna inom regionen och knyta Östergötland, Södermanland och 

Mälardalen närmare varandra. Ostlänken är tänkt att bli en del i ett framtida höghastighetsnät som binder samman 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Med persontåg i hastigheter på upp till 320 kilometer i timmen skapas nya 

möjligheter för såväl människor som näringsliv. Målet är att de första tågen rullar på Ostlänken år 2028. 

2.2. Utredningsområde 

Projektet omfattar en korridor, knappt 16 km lång och cirka 500 meter bred, som sträcker sig från Bäckeby i öster 

till strax söder om Tallboda invid Linköping i väster (Figur 1). Korridoren löper initialt söder om E4 för att i norr 

om Linghem vika av söderut från E4. Hela korridoren löper genom ett öppet jordbrukslandskap med inslag av 

mindre skogsområden. Utöver järnvägskorridoren har även två mindre områden invid väg 796 ingått i 

inventeringsområdet. Detta för att säkerställa att hänsyn till naturvärden kan tas vid en eventuell ombyggnation av 

denna. 
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

 

Figur 1. Karta över utredningsområdet. OLP01 korridoren i vilken det gjordes en NVI hösten 2016 samt områden som lades till 
och inventerades den 14 juni 2017. 

2.3. Omfattning 

Naturinventeringen är gjord enligt Svensk Standard SS 199000:2014 och med stöd av teknisk rapport SIS-TR 

199001:2014. Naturinventeringen och naturvärdesbedömningen omfattar: 

• En förstudie med inventering av befintlig information rörande riksintressen, Natura 2000-områden, 
områdets eventuella skyddsvärda biotoper, rödlistade arter, naturreservat, nyckelbiotoper, m.m. Denna 
information har bland annat hämtats in från Länsstyrelsen i Östergötlands län, Artdatabanken, 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. 

• En naturvärdesinventering i fält som genomfördes den 11-12 oktober 2016 på en detaljnivå som innebär att 
naturvärdesobjekt som är större än 0,1 har karteras inom korridoren. Efter det utfördes systematisk 
naturvärdesbedömning samt naturvärdesklassificering av intressanta områden som identifierats vid 
fältbesöket.  

I detta uppdrag har även tillägg enligt 4.5 i SS 199000:20 14 ingått: 

• 4.5.3 Generellt biotopskydd 

• 4.5.5 Detaljerad redovisning av artförekomst 

Utöver detta har även följande projektspecifika tillägg ingått; salamandermiljöer, miljöer för hasselsnok, 

fladdermusbiotoper, generella biotopskydd, värdefulla träd samt känslighetsklassning. Den sistnämnda redovisas i 

PM Fördjupad landskapsanalys. 
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är 

av betydelse för biologisk mångfald, samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. Identifierade områden 

redovisas i rapporten, liksom en bedömning av eventuell påverkan vid en exploatering. Rapportens mål är att 

belysa naturvärdena och att ge rekommendationer för att minimera risken att negativa konsekvenser uppstår. 

Arbetet har utförts av Christina Borg (Fil. Dr. Växtekologi), Meit Öberg (Fil. Dr. Ekologi), Johan Bohlin (Fil. Mag. 

Biologi) och Oscar Ekberg (Fil. Mag. Ekologi) samt granskats av Måns Svensson (Fil. Dr. Ekologi). 

3. Metodik 

Undersökningen omfattar dels allmän inventering av bakgrundsinformation och dels en systematisk bedömning av 

naturvärden enligt standardiserad metod (SIS). I den allmänna inventeringen av bakgrundsinformation ingår 

inventering av befintliga data som beskriver området, bakgrundsmaterial ifrån berörda myndigheter, kontakter 

med myndigheter och informationssök i öppna databaser. Befintligt underlag redovisas under rubriken 

Underlagsdata. Metodiken för utredningen av fågellivet (förekomst och potentiell påverkan) har utgjorts i form av 

en omfattande förstudie där rapporter från Artportalen inhämtats, kontakt har tagits med lokala ornitologiska 

föreningar samt projektgrupper för att samla befintlig kunskap om områdets fågelliv.  

Aktuellt område har inventeras i fält med avseende på förkommande naturtyper och markanvändning. Den 

systematiska naturvärdesbedömningen syftar till att uppskatta förutsättningarna för biologisk mångfald. 

Rödlistade arter, signalarter eller andra värdearter noteras. Naturvärdesbedömningen baseras på att mäta de 

egenskaper i naturen – strukturer, åldersfördelning, avdöende, topografi, bördighet, kulturpåverkan, m.m. – som 

är av betydelse för mängden kärlväxter, mossor, lavar, vedlevande svampar, fåglar, insekter och övriga djur d.v.s. 

biologisk mångfald.  

Naturvärdesbedömning innebär att ett geografiskt områdes betydelse för biologisk mångfald bedöms med hjälp av 

bedömningsgrunderna art och biotop, se figur2 nedan. Naturvärdesbedömning avser den biologiska mångfaldens 

nuvarande tillstånd. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa utan ska sättas i relation till vad som kan förväntas 

i den aktuella biotopen och regionen. 

 
Figur 2. Utfall för bedömningsgrund art respektive bedömningsgrund biotop leder till en viss naturvärdesklass. Från SIS 
Standard SS 199000:2014.  
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

3.1. Naturvärdesklasser 

Inom området förekommande naturtyper klassas på en gemensam skala utifrån naturvärde. Ett naturvärdesobjekts 

betydelse för biologisk mångfald, d.v.s. graden av naturvärde bedöms enligt en fastställd skala i olika 

naturvärdesklasser, där klasserna är: 

 

HÖGSTA NATURVÄRDE – (NATURVÄRDESKLASS 1) STÖRST POSITIV BETYDELSE FÖR 

BIOLOGISK MÅNGFALD. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

HÖGT NATURVÄRDE – (NATURVÄRDESKLASS 2) STOR POSITIV BETYDELSE FÖR 

BIOLOGISK MÅNGFALD. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå.  

Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 
och 2, ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens klass 
1–3, ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, 
våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckelbiotoper, 
skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. Detta 
förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde. 

PÅTAGLIGT NATURVÄRDE – (NATURVÄRDESKLASS 3) PÅTAGLIG POSITIV BETYDELSE 

FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass 
behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 
global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls 
eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.  

Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- 
och betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3, 
ädellövskogsinventeringens klass 3, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass 
naturvatten. 

VISST NATURVÄRDE – (NATURVÄRDESKLASS 4) VISS POSITIV BETYDELSE FÖR 

BIOLOGISK MÅNGFALD. 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.  

Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella inventeringar som gjorts. 
Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte 
uppfyller kriterier för högre naturvärdesklass.  

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det 
trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, till exempel 
äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement 
saknas. 

Naturvärdesbedömning innebär att ett geografiskt områdes betydelse för biologisk mångfald bedöms 
med hjälp av bedömningsgrunderna art och biotop. Naturvärdesbedömning avser den biologiska 
mångfaldens nuvarande tillstånd. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa utan ska sättas i relation 
till vad som kan förväntas i den aktuella biotopen och regionen. 
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

3.2. Naturvårdsarter 

Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter 

och signalarter. Dessa indikerar att ett område har högt naturvärde eller är i sig själv av särskild betydelse för 

biologisk mångfald. Naturvårdsarter har lanserats av Artdatabanken som ett verktyg vid naturvärdesbedömning 

och arbete pågår med att ta fram listor på användbara naturvårdsarter för olika biotoper. 

3.3. Biotoper för fladdermöss, hasselsnok och salamander 

Vid förstudie som omfattar fladdermöss har följande kriterier använts. Grundkriterium: Miljöer som kan erbjuda 

skydd, boplatser och/eller god produktion av insekter. Lövskog är bättre än barrskog och luckig äldre mosaikskog 

är bättre än sluten skog. Förekomst av hålträd eller äldre bebyggelse i omgivningarna, grunda vattensamlingar eller 

-sjöstränder och/eller våtmarker i anslutning till glest ställd lövskog/betesmark med strukturer i buskskiktet 

förhöjer värdet. Tilläggskriterier; äldre solitära ädellövträd, kulturpräglat mosaiklandskap, höjder i 

skogslandskapet t.ex. glest trädbeklädda tallhällmarker, äldre bebyggelse, gårdsmiljöer samt djurhållning (betande 

djur). Förekomst av dessa ökar sannolikhet för förekomst av fladdermöss. Negativa kriterier som minskar 

sannolikhet för förekomst av fladdermöss är; sluten barrskog, ung sluten trivial lövskog, skog med barrträd med 

intensivt skogsbruk, öppet, slättlik åkerlandskap, avsaknad av vattensamlingar eller försumpade miljöer. 

Vid förstudie som omfattar salamanderbiotoper har följande kriterier använts. Grundkriterium; Öppna 

vattensamlingar som bedöms hålla vatten året om som kan misstänkas vara fiskfria d.v.s. utan tydliga bäckavlopp 

eller annan kontakt med större sjöar. Som regel under 1 ha. Även något större vattensamlingar har tagits med om 

de bedömts som grunda och/eller fiskfria. Tilläggskriterier vars förekomst ökar sannolikhet för förekomst av större 

vattensalamander är; vattensamling i solöppna miljöer, gravfält eller andra blockiga områden i sydläge i närheten 

av vattensamling, flera liknande vattensamlingar inom 300 m:s radie, lövskogsmiljöer förekommer inom 300 

meter av vattensamling. Negativa kriterier som minskar sannolikhet för förekomst av större vattensalamander är; 

kraftigt förorenade vattenmiljöer exempelvis dagvattendammar och närhet till kraftigt trafikerade bilvägar eller 

annan kraftig störning. 

Vid förstudie som omfattar hasselsnokbiotoper har följande kriterier använts. Grundkriterium; gles, 

hällmarkstallskog med brant som är sydvänd och solexponerad med ädellövinslag vid bergfoten. En förutsättning 

är också att lövskog med ädellövinslag, betesmark eller sandmarker finns i anslutning till hällmarken. 

Tilläggskriterier som ökar sannolikhet för förekomst av hasselsnok är; blockrik eller sandig mark, hävdade 

betesmarker, lövskogsbryn med inslag av ädellövträd eller rena ädellövskogar.  
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

4. Förutsättningar 

4.1. Underlagsdata 

Underlagsdata har tagits fram för ett område som täcker in den aktuella sträckan. Detta innebär att identifiera 

nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden, riksintressen för naturvård, skogliga naturvårdsobjekt från 

Skogsstyrelsen (biotopskydd, sumpskogar, nyckelbiotoper och naturvärden), objekt som klassificerats inom Ängs- 

och betesmarksinventeringen (TUVA), objekt som ingår i Våtmarksinventeringen (VMI), områden utpekade enligt 

fågeldirektivet samt områden klassade enligt art- och habitatdirektivet. Vidare så har underlagsdata för områden, 

utpekade av Länsstyrelsen i Östergötland, som är viktiga för bevarandet av eklandskapet tagits fram. I det 

materialet finns områden ur eklandskapsinventeringen vilka idag hyser gamla värdefulla ekar och arter knutna till 

dessa. Det finns även områden med så kallade ekefterföljare vilka är av betydelse eftersom de med tiden kommer 

kunna hysa arter knutna till gamla ekar då dagens gamla ekar dör. I kartbilden med underlagsdata (Figur 4) har 

endast kartskikt, enligt ovan, där det finns objekt inom OLP01-korridoren tagits med. 

Inom utredningsområdet har Skogsstyrelsen inventerat två nyckelbiotoper och ett naturvärdesobjekt, se Figur 3 

nedan. Den ena nyckelbiotopen beskrivs som lövskogslund och den andra som ädellövskog. Gemensamt för båda är 

en trädfördelning med övervägande ek och förekomster av arter knutna till ekar. Naturvärdesobjektet utgörs av 

ädellövskog som domineras av ek. Alla tre områdena är även med i Länsstyrelsen Östergötlands 

eklandskapsinventering samt upptagna som områden med ekefterföljare. Tre områden inom korridoren är med i 

Länsstyrelsen Östergötlands eklandskapsinventering. Dessa tre ingår även i en grupp om nio områden som utpekas 

som bärare av ekefterföljare. 

Det finns elva betesmarker från Ängs- och betesmarksinventeringen (TUVA) helt eller delvis inom området. Dessa 

områden är i vissa fall uppdelade i mindre områden med olika naturtyper. Tio områden, helt eller delvis inom 

korridoren, omfattas av naturvårdsprogram från Länsstyrelsen Östergötland. I dessa ingår ovan nämnda 

nyckelbiotoper och området med naturvärde, de tre områdena ur eklandskapsinventeringen, ett område med 

ekefterföljare samt sex områden från ängs- och betesmarks-inventeringen (TUVA). Att det totalt blir fler än tio 

beror på att vissa ytor sammanfaller eller överlappar varandra. 

Det finns inga nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden, biotopskyddsobjekt, sumpskogar, 

riksintressen för naturvård, djur- och växtskyddsområden, våtmarker (VMI), områden med naturvårdsavtal eller 

riksintressen för naturvård i närheten av utredningsområdet. Samtliga vattendrag omfattas av generellt 

strandskydd på en zon 100 meter upp på land från strandlinjen samt 100 meter ut i vattnet från strandlinjen 

(livsmiljön under vatten omfattas av strandskyddet). Översiktskartor med underlagsdata för det aktuella 

vägavsnittet redovisas i Figur 3. 
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Figur 3. Underlagsdata för utredningsområdet. 
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4.2. Artportalen 

Artportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av arter och finansieras av Artdatabanken och 

Naturvårdsverket. Den enskilde rapportören bestämmer själv vad som skall rapporteras. Alla fynd publiceras först 

och kvalitetsgranskas i efterhand. Huvuddelen av fynduppgifterna i Artportalen ligger öppet för fri visning, dock 

har ett fåtal arter bedömts vara så känsliga att de exakta lokaluppgifterna inte visas fritt på nätet, t.ex. 

häckningsplatser för rovfåglar och sällsynta orkidéer.  

Rödlistan är en redovisning av arters risk att dö ut från ett område. 

De arter som uppfyller kriterierna för någon av kategorierna 

Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar 

(VU), Nära hotad (NT) eller Kunskapsbrist (DD) benämns 

rödlistade (Figur 3). De rödlistade arter som kategoriseras som CR, 

EN eller VU benämns hotade. Kategorin Kunskapsbrist omfattar 

arter där kunskapen är så begränsad att de inte kan placeras i 

någon kategori. Rödlistan baseras på internationellt vedertagna 

kriterierna från Internationella Naturvårdsunionen (IUCN).  

Regeringen fridlyser växt- och djurarter genom att ange dessa i 

Artskyddsförordningens bilagor. De växt- och djurarter som är 

markerade med ett N i Bilaga 1 till Artskyddsförordningen har 

fridlysts för att uppfylla kraven i EU:s habitatdirektiv. I Bilaga 2 till 

Artskyddsförordningen anges alla övriga arter som är fridlysta i 

hela landet, i ett län eller i en del av ett län. 

Djur och insekter 

En sökning på artportalen av rödlistade djur förutom fåglar, för tidsperioden 2000-2016, inom en buffertzon av 

500 meter från korridoren gav ett stort antal observationer av reliktbock Nothorina muricata (NT) inom två 

områden nära Linköping i korridorens västra del, Figur 5. I det västligaste området vid korridorens södra kant 

(motsvarar objekt nr 135 i Figur 10) finns tio punkter där arten påträffats och i objekt nr 131 (Figur 10) är arten 

rapporterad från 16 punkter. Reliktbock är knuten till äldre tallmiljöer där trädens stammar får växa fritt från 

beskuggning. Dessa miljöer är idag ovanliga och nyskapas knappast längre i vårt skogslandskap varför de områden 

som finns är viktiga att bevara. En insektsinventering kommer att göras under säsongen 2017. 

En observation av Utter Luttra luttra, rödlistad (NT) och fridlyst enligt Artskyddsförordningen §§ 4 och 5 har gjorts 

knappt 500 meter söder om korridoren i Sviestadsån, Figur 10. Utter har även rapporterats nedströms där 

Sviestadsån korsar E4 norr om korridoren. Utter torde därför röra sig även där korridoren och Sviestadsån korsar 

varandra. En risk för utter i områden med mycket infrastruktur är att bli påkörd speciellt om väg och 

järnvägspassager över vattendrag inte utformas med tanke på att utter ska kunna passera säkert. 

Figur 4. Rödlistans kategorier © Rödlistan, 
2015.  
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

 

Figur 5. Utbredning av rödlistade arter inom djurriket förutom fåglar och stjärtgroddjur (salamandrar) inom en buffertzon av 500 
meter från korridoren i Artportalen mellan 2000 och 2016. 

Kärlväxter, mossor och lavar 

 

Figur 6. Utbredning av rödlistade arter utom djurriket inom korridoren i Artportalen mellan 2000 och 2016. 
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Vidare finns ca 50 observationer av kolflarnlav Carbonicola anthracophila (NT) och ett 20-tal observationer av 

tallticka Phellinus pini (NT) inom objekt nr 135, se Figur 10. En observation av mörk kolflarnlav Carbonicola 

myrmecina (NT) är rapporterad för område 131. Övriga rapporterade arter uppräknade efter deras fyndplats från 

väster till öster: Knölvial Lathyrus tuberosus (VU), ask Fraxinus excelsior (EN) och ängsskära Serratula tinctoria 

(NT). 

Fåglar  

En sökning i Artportalen för korridoren, inklusive 300 meters buffertzon åt vardera hållet för att få med relevanta 

observationer (se Figur 7), visar en stor mängd inrapporterade observationer av fåglar., främst från lokaler som 

Gärstadsverken, Linköping och Nykvarn. Observationerna rör häckande arter, rastande arter och tillfälliga gäster. 

Sökningskriterierna som angavs var observationer av rödlistade fågelarter mellan år 2008-2016. Resultatet har 

analyserats och rödlistade fågelarter som sannolikt häckar, eller åtminstone frekvent förekommer i 

undersökningsområdet under stor del av året, redovisas i Tabell 1. I Tabell 2 listas rödlistade fågelarter som ofta 

förekommer under flyttning eller övervintring inom undersökningsområdet. Uppenbart icke häckande arter samt 

sporadiskt förekommande rastande eller förbiflygande arter har inte tagits med. 

 
Figur 7. Sökområde i Artportalen. Sökkriterierna är samtliga rödlistade fågelarter mellan 2008-2016. 
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Tabell 1. Sannolikt häckande, eller frekvent förekommande rödlistade fågelarter i undersökningsområdet. 

Art Rödliste-

kategori 

Kommentar Lokal 

Brunand VU Sannolik häckfågel och övervintrare  Gärstadverken, Linköping 

Buskskvätta NT Sparsamt förekommande häckfågel Spritt i undersökningsområdet 

Duvhök NT Sparsamt förekommande häckfågel Spritt i undersökningsområdet 

Gråtrut VU Frekvent förekommande  Spritt i undersökningsområdet 

Gröngöling NT Sparsamt förekommande häckfågel Spritt i undersökningsområdet 

Gulsparv VU Häckfågel Spritt i undersökningsområdet 

Havsörn NT Frekvent förekommande Spritt i undersökningsområdet 

Hussvala VU Frekvent förekommande häckfågel Spritt i undersökningsområdet 

Kornknarr NT Sparsamt observerad  Spritt i undersökningsområdet 

Kungsfiskare VU Frekvent noterad, framförallt övervintrande 

individer 

Nykvarn med omnejd 

Kungsfågel VU Sannolikt relativt vanligt förekommande 

häckfågel i rätt biotop inom området 

Spritt i undersökningsområdet 

Mindre 

hackspett 

NT Sparsamt förekommande häckfågel Nykvarn, m.fl. lokaler 

Pungmes EN Sparsamt observerad Gärstadverken 

Rapphöna NT Sannolikt sparsamt förekommande häckfågel  Spritt i undersökningsområdet 

Rosenfink VU Sparsamt förekommande häckfågel Spritt i undersökningsområdet 

Silltrut NT Vanligt förekommande, men inte häckande Spritt i undersökningsområdet 

Spillkråka NT Sannolikt sparsamt förekommande häckfågel Spritt i undersökningsområdet 

Stare VU Vanligt förekommande häckfågel Spritt i undersökningsområdet 

Storspov NT Ovanligt förekommande häckfågel Gärstadverken 

Svarthalsad 

dopping 

EN Ovanlig, oregelbunden sannolik häckfågel Gärstadverken 

Svart 

rödstjärt 

NT Ovanligt förekommande häckfågel Ruderatmark inom 

undersökningsområdet, främst i 

närheten av Linköping 

Sånglärka NT Förekommande häckfågel Spritt i undersökningsområdet 

Sävsparv VU Vanligt förekommande häckfågel Knuten till våtmarker 

Tornseglare VU Vanligt förekommande häckfågel Spritt i undersökningsområdet 

Ängspiplärka NT Vanligt Förekommande häckfågel Spritt i undersökningsområdet 

 
  



Filnamn   

Projektnamn  Skapat av (Leverantör) Godkänt datum Rev Datum  

Ostlänken Oscar Ekberg 2017-08-18 2017-07-14 

Ärendenummer Granskat av (Leverantör) Sidor Version 

TRV 2014/72088 Måns Svensson 16(51) 1.0 

 Godkänt av (Leverantör) 

Christina Borg 

  

 

 

Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

Tabell 2. Rödlistade fågelarter som ofta förekommer under flyttning eller övervintring inom undersökningsområdet. 

Art  Rödliste-
kategori 

Kommentar Lokal 

Backsvala  NT Sparsamt förekommande födosökande 
eller förbiflygande individer 

Framförallt 
Gärstadsverken 

Bivråk  NT Sannolikt endast förbisträckande 
individer  

Spritt i 
undersökningsområdet 

Brushane  VU Rastande under sträckperiod Knuten till våtmarker, 
översilningsmarker 

Blå kärrhök  NT Sparsamt förekommande på sträck Spritt i 
undersökningsområdet 

Fjällvråk  NT Årligt förekommande under 
sträckperiod samt övervintrande 

Spritt i 
undersökningsområdet 

Sädgås  NT Sparsamt förekommande rastande 
under sträck 

Spritt i 
undersökningsområdet 

Vinterhämpling  VU Förekommande vintergäst Framförallt 
Gärstadverken 

 

4.3. Förstudie fågel 

Inom ramen för förstudien togs kontakt med en rad artprojektgrupper och fågelföreningar, i syfte att ta del av den 

kunskap som redan finns om fågelförekomster inom det aktuella området. Kontakt togs även med de två 

fågelföreningar som verkar i området, det vill säga Linköpings Fågelklubb och Östergötlands Ornitologiska 

föreningen. Resultatet av dessa kontakter redogörs nedan. 

Kungsörn Sverige Kontakt togs med Tord Nilsson, som samordnar kungsörnsövervakningen i regionen. 

Biotopen inom området passar inte för häckande örnar och det förekommer inga kända 

häckningar längs den aktuella sträckningen.  

Projekt Havsörn Peter Hellström som samordnar havsörnsövervakningen meddelar att längs den korridor 

som utredningen avser förekommer ingen känd förekomst av havsörn och området har 

ganska små förutsättningar att hysa häckande örn. Närmaste kända revir ligger vid 

Roxen, tämligen långt utanför det aktuella området som utreds inom ramen för detta 

projekt. 

Projekt Pilgrimsfalk. Lars Gezelius på Länsstyrelsen i Östergötland meddelade att det längs den aktuella 

korridoren inte finns något särskilt känsligt område för pilgrimsfalk. 

Projekt Berguv  Berguvssamordnaren Lars Hedenström meddelade att det inte förekommer något 

permanent berguvsrevir inom det aktuella området och att det inte heller förekommer 

några lämpliga lokaler för arten. 

Projekt Lom  Även om det redan vid en kartstudie bedömdes osannolikt att området ska påverka 

några lämpliga lomvatten, togs kontakt med Mats Eriksson inom Projekt Lom. Han 

kunde också bekräfta att det inte förekommer några lämpliga miljöer för lommar längs 

den aktuella sträckan. 
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Linköpings 

Fågelklubb 

Ordföranden Peter Berry meddelar att det inte bör påverka några känsliga fågelområden 

längs den aktuella sträckningen, samt att de mer intressanta områdena ligger vid Roxens 

södra strand. Eftersom Ostlänkens sträckning följer E4 södra kant bör den inte utgöra 

någon störning.  

Östergötlands 

Ornitologiska 

Förening 

Föreningen redogjorde utförligt för sin åsikt i frågan, vilket vidarebefordrades genom 

ordföranden Kjell Carlssons försorg. Föreningen känner inte till några specifikt utpekade 

fågelvärden längs den aktuella korridoren som utreds, men påpekar att sträckningen 

löper genom ett antal värdefulla hagmarker och passerar även tre vattendrag med 

utpekade naturvärden (Kumlaån och Sviestadsån samt Linghemsbäcken som är ett 

biflöde till Sviestadsån). Dessa områden är inte närmare inventerade med avseende på 

fågelfaunan, men har potential att hysa ett antal rödlistade fågelarter knutna till 

hagmarker och öppna gräsmarker samt våtmarker/strandmiljöer. Som exempel ges arter 

som gröngöling, ängspiplärka, buskskvätta, stare, rosenfink, gulsparv och sävsparv samt 

kanske även rapphöna, kornknarr och kungsfiskare. 

En fågelinventering kommer att göras under säsongen 2017. 

4.4. Värdefulla träd 

Utdrag från Länsstyrelsen Östergötlands inventering av träd visar att 44 värdefulla träd (Tabell 3) har rapporterats 

i utredningsområdet för åren 1990-2008. Den som vill avverka ett gammalt grovt träd bör först göra en anmälan 

om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen då det riskerar att väsentligen ändra naturmiljön. Vissa 

värdefulla träd betecknas som särskilt skyddsvärda, och med det avses: 

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

• 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. 

Tabell 3. Värdefulla träd i utredningsområdet som rapporterats till Trädportalen under åren 2000-2016. 

Nr Art Omkrets 
(cm) 

Beskrivning X Y 

1 Ek 324 Jätteträd, hålträd, friskt, lövskog. 1494698 6477798 

2 Ek 210 Grovt hålträd, mulm <=10 liter, friskt, lövskog. 1494746 6477750 

3 Apel 122 Grovt hålträd, mulm <=10 liter, friskt, park/tomt. 1505061 6484242 

4 Kastanj 168 Grovt hålträd, mulm <=10 liter, friskt, park/tomt. 1505099 6484270 

5 Kastanj 143 Grovt hålträd, mulm <=10 liter, friskt, park/tomt. 1505887 6484371 

6 Björk 111 Hålträd, mulm <=10 liter, friskt, park/tomt. 1505828 6484405 

7 Björk 96 Hålträd, mulm <=10 liter, friskt, vägkant. 1505805 6484422 

8 Apel 79 Hålträd, mulm <=10 liter, friskt, park/tomt. 1505082 6484274 

9 Kastanj 189 Grovt hålträd, mulm <=10 liter, friskt, park/tomt. 1505232 6484259 

10 Björk 176 Grovt hålträd, mulm <=10 liter, friskt, park/tomt. 1505379 6484273 

11 Apel 147 Grovt hålträd, mulm <=10 liter, friskt, park/tomt. 1505384 6484302 

12 Päron 144 Grovt hålträd, mulm <=10 liter, friskt, park/tomt. 1505859 6484407 
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13 Apel 176 Grovt hålträd, mulm >10 liter, friskt, park/tomt. 1505060 6484255 

14 Kastanj 169 Grovt hålträd, mulm <=10 liter, friskt, park/tomt. 1505095 6484257 

15 Kastanj 139 Grovt hålträd, mulm <=10 liter, friskt, park/tomt. 1505124 6484263 

16 Kastanj 253 Grovt hålträd, friskt, park/tomt. 1503711 6483896 

17 Kastanj 243 Grovt hålträd, mulm <=10 liter, friskt, park/tomt. 1503722 6483878 

18 Apel 175 Grovt hålträd, mulm <=10 liter, friskt, park/tomt. 1503751 6483896 

19 Ask 300 Grovt hålträd, friskt, park/tomt. 1503412 6483601 

20 Apel 168 Grovt hålträd, mulm <=10 liter, friskt, park/tomt. 1503764 6483886 

21 Ek 322 Jätteträd, hålträd, friskt, vägkant. 1503435 6483661 

22 Ek 337 Jätteträd, hålträd, friskt, lövskog. 1503562 6483639 

23 Apel 137 Grovt hålträd, mulm <=10 liter, friskt, park/tomt. 1503725 6483916 

24 Ask 283 Grovt hålträd, mulm <=10 liter, friskt, park/tomt. 1503429 6483608 

25 Ask 270 Grovt hålträd, friskt, park/tomt. 1503448 6483620 

26 Ask 263 Grovt hålträd, mulm >10 liter, friskt, park/tomt. 1503463 6483624 

27 Ek 337 Jätteträd, hålträd, friskt, vägkant. 1503444 6483651 

28 Ek 333 Jätteträd, hålträd, friskt, lövskog. 1503553 6483659 

29 Lönn 92 Hålträd, mulm <=10 liter, friskt, allè. 1500909 6482853 

30 Lönn 103 Hålträd, mulm <=10 liter, friskt, allè. 1500910 6482866 

31 Kastanj 168 Grovt hålträd, mulm <=10 liter, friskt, park/tomt. 1500894 6482867 

32 Lönn 112 Hålträd, mulm <=10 liter, friskt, allè. 1500896 6482852 

33 Lönn 101 Hålträd, mulm <=10 liter, friskt, allè. 1500960 6482864 

34 Lönn 110 Hålträd, mulm <=10 liter, friskt, allè. 1501007 6482889 

35 Apel 109 Hålträd, mulm <=10 liter, friskt, park/tomt. 1500875 6482957 

36 Apel 159 Grovt hålträd, mulm >10 liter, friskt, park/tomt. 1500909 6482943 

37 Lönn 79 Hålträd, mulm <=10 liter, skadat, allè. 1500921 6482855 

38 Lönn 116 Hålträd, mulm <=10 liter, friskt, allè. 1500932 6483220 

39 Björk 197 Grovt hålträd, mulm <=10 liter, friskt, betesmark. 1501543 6483220 

40 Kastanj 281 Grovt hålträd, mulm >10 liter, friskt, park/tomt. 1500891 6482964 

41 Lönn 116 Hålträd, mulm <=10 liter, friskt, allè. 1500885 6482848 

42 Lönn 104 Hålträd, mulm <=10 liter, friskt, allè. 1500991 6482871 

43 Lönn 107 Hålträd, mulm <=10 liter, friskt, allè. 1501016 6482892 

44 Ek 321 Jätteträd, hålträd, friskt, åker. 1497057 6479644 
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4.5. Fladdermusbiotoper 

Inga fladdermöss finns rapporterade till artportalen mellan 2000 och 2017 i och inom ett avstånd på 1 km från 

korridoren. Det finns flera olika arter av fladdermöss och de har olika preferenser vad det gäller livsmiljö. Generellt 

så finns fladdermöss där insekter finns och de föredrar i första hand mosaikartade kulturlandskap, vattennära och 

lövskogsrika områden och de missgynnas av produktionsskog, kalhyggen och storskaliga åkerbruk. Fladdermöss 

finns även vid våtmarker och linjeelement i landskapet, såsom skogsvägar, strandkanter och dalgångar, vilka 

fladdermössen använder för förflyttning. Distinkta höjder i skogsmark verkar vara särskilt känsliga, möjligen på 

grund av att insekter följer skogens konturer och flyger nära trädtoppar. Detta beror dels på att insekterna i största 

möjliga mån försöker undvika rovdjur och dels på vindförhållanden och temperaturskikt i luften. Olika arter 

påverkas också olika mycket beroende på hur deras jaktbeteende ser ut. 

Naturmiljön i korridoren utgörs av ett småbrutet landskap med jordbruk, äldre bebyggelse, hagmark och ett stort 

inslag av lövträd, med mindre inslag av produktionsskog. Många av lövträden utgörs av s.k. hålträd. Särskilt 

området kring Skavestad hyser gott om gamla, grova lövträd (främst ek). Det finns även två vattendrag, Kumlaån 

och Sviestadån samt dess biflöde Linghemsbäcken, som korsar korridoren och det bedöms som sannolikt att 

fladdermöss nyttjar dessa områden. Vid inventeringar som Linköpings kommun gjort vid Sviestadsån noterades 

stor fladdermus Nyctalus noctula som idag klassas som livskraftig men fridlyst enligt Artskyddsförordningen 

paragraf 4 och 5. En fladdermusinventering kommer att göras under säsongen 2017. 

4.6. Hasselsnoksbiotoper 

Hasselsnoken Coronella austriaca är rödlistad (VU) och fridlyst enligt Artskyddsförordningen §§ 4 och 6. Den är 

även upptagen i Habitatdirektivet, Bilaga 4, vilket innebär att den är strikt skyddad. Artportalen finns inga 

inrapporterade fynd av hasselsnok i eller inom ett par kilometer från korridoren. Hasselsnok är en mycket 

svårobserverad art och det är dessutom få personer som känner igen den. Därför är just hasselsnoken ofta 

underrapporterad i Artportalen. 

Lämpliga hasselsnoksbiotoper karaktäriseras av tät markvegetation. Den påträffas ofta på blockrik eller sandig 

mark i solexponerat läge. Exempel på lämpliga biotoper är lövskogsbryn, ljung och hagmarker samt hällar med gles 

tallskog. Hasselsnoken främsta föda utgörs av andra reptiler, näbbmöss och/eller smågnagare. Sprickbildningar i 

hällarna liksom stenblock är strukturer som är potentiella viloplatser för hasselsnok. I området kring Skavestad 

finns hagmarker och lövskogsbryn som potentiellt kan hysa hasselsnok. Vid Tallboda finns ett område med gles 

hälltallskog och de mer solbelysta delarna kan vara lämpliga hasselsnoksbiotoper. 

4.7. Salamandermiljöer 

Totalt har sju stycken småvatten identifierats i förstudien och vid fältinventeringen. Dessa beskrivs närmre under 

avsnittet om biotopskyddsobjekt. På artportalen finns inga fynd mellan 2000 och 2016 inom korridoren av varken 

större vattensalamander Triturus cristatus eller mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris. Båda arterna anses 

livskraftiga (LC) enligt Artdatabanken, men större vattensalamander är fridlyst enligt Artskyddsförordningen §§ 4 

och 5 och mindre vattensalamander är fridlyst enligt 6§. Inom en buffert av 500 meter från korridoren återfanns 

fyra fyndlokaler för större vattensalamander varav två sammanföll med fyndplatser för mindre vattensalamander, 

Figur 8. Tre av lokalerna ligger nära korridorens västra slut men inte i dess längdriktning så dessa lokaler påverkas 

inte direkt, men däremot kan en framtida banvall utgöra en barriär som hindrar spridningen och genutbytet mellan 

lokalerna. Den fjärde lokalen ligger strax söder om korridoren nära Skavestad. I det området finns flera miljöer 
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lämpliga för större vattensalamander. En inventering av grodor och salamandrar kommer att göras under säsongen 

2017. 

Större vattensalamander har högre krav på sin livsmiljö än mindre vattensalamander. Större vattensalamander 

behöver mer permanenta dammar som inte torkar ut under hela sommarhalvåret fram till och med september. 

Dammarna måste också vara fria från fisk, vilka äter äggen, när salamandrarna har reproducera sig. På land 

förekommer de främst i fuktig lövdominerad skog där de håller till i murkna träd och stubbar, i hålor och under 

stenar. 

 

Figur 8. Utbredning av Större- och mindre vattensalamander inom en buffertzon av 500 meter från korridoren i Artportalen 
mellan 2000 och 2017. 
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5. Resultat fältinventering 

5.1. Naturvärdesinventering punktobjekt 

Ett flertal punktobjekt har identifierats vid inventeringen, se Tabell 4. Huvudsakligen utgörs dessa av värdefulla 

ekar samt efterföljare till dessa. Ett fåtal fåglar noterades, men detta återspeglar inte fågelfaunan i området dels på 

grund av tidpunkten för fältinventeringen och dels för att syftet med inventeringen inte var att inventera fågel. En 

fågelinventering sker under säsongen 2017. Bilderna i Figur 9 nedan illustrerar en del av de punktobjekt som 

redovisas i tabellen; ekticka, korallticka, reliktbock på tall samt en spärrgrenig, grov ek. Objektens läge illustreras 

översiktligt i Figur 10 och mer detaljerat i Bilaga 1.  

  

  

Figur 9. Exempel på punktobjekt. Ekticka på en ekgren, korallticka på ekstam, reliktbock på tall samt en spärrgrenig, grov ek. 
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Tabell 4. Punktobjekt som identifierats och bedömts vid inventering. Objektens läge redovisas i Bilaga 1 där tabellens numrering 
motsvarar numreringen i kartorna.  

Nr Art Rödliste- 

kategori 

Beskrivning 

4 Ek, efterföljare 
 

Vidkronig ca 220 cm omkrets, något trängd av gran. Betesmark. 

5 Ek, efterföljare 
 

Ca 3 m i omkrets, betesmark 

8 Gulsparv Rödlistad (VU) Precis utanför OLP01 korridoren. Lämplig häckningsmiljö i 

igenväxande torrbacke med äppleträd och enbuskar. 

9 Ek 
 

Ek omkrets 333 cm. Data hämtad från Länsstyrelsen Östergötlands 

trädinventering. Vägkant. 

10 Ek 
 

Ek omkrets 337 cm. Data hämtad från Länsstyrelsen Östergötlands 

trädinventering. Vägkant. 

11 Ek 
 

Ek omkrets 322cm. Data hämtad från Länsstyrelsen Östergötlands 

trädinventering. Vägkant. 

13 Kungsfågel Rödlistad (VU) Yngre barrskog 

14 Ask Rödlistad (EN) I Odlingsröse vid åkerkant. 

18 Revlummer Fridlyst Ungskog 

26 Ek 
 

Vidkronig ca 345 cm omkrets. 

29 Ek, efterföljare 
 

Vidkronig ca 300 cm omkrets. 

34 Ek, efterföljare 
 

Ca 235 cm omkrets. 

36 Ek, efterföljare 
 

Ca 235 cm omkrets. 

39 Ek 
 

Ek, död, stående ca 220 cm omkrets. 

40 Ek 
 

Vidkronig ca 315 cm omkrets. 

41 Ek, efterföljare 
 

Ca 235 cm omkrets. 

42 Ek, efterföljare 
 

Ca 235 cm omkrets. 

43 Ek, efterföljare 
 

Vidkronig ek ca 310 cm omkrets. Fritt växande i betad hage. 

48 Ek, efterföljare 
 

Fristående ca 220 cm omkrets. 

49 Ek, efterföljare 
 

Ca 220 cm omkrets. 

50 Ek, efterföljare 
 

Ca 250 cm omkrets. 

56 Ek 
 

Minst 4 m i omkrets. Strax utanför OLP01 korridoren. Betesmark, 

nötkreatur.  

57 Ek, efterföljare 
 

Ca 3 m i omkrets. Betesmark, nötkreatur.  

58 Ek 
 

ca 4 m i omkrets. Betesmark, nötkreatur.  

59 Ek, efterföljare 
 

Drygt 3 m i omkrets. Betesmark, nötkreatur.  

61 Ek, efterföljare 
 

Ca 3 m i omkrets. Betesmark, nötkreatur.  

62 Korallticka Rödlistad (NT)  Stor korallticka vid foten av ek. Betesmark. Skogsstyrelsens signalart. 

62 Ek, efterföljare 
 

Strax över 2 m i omkrets.  

65 Ek 
 

Minst 4 m i omkrets. Betesmark, nötkreatur. Viss igenväxning. 
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66 Ek, efterföljare 
 

Ca 2 m i omkrets. Betesmark, nötkreatur.  

71 Ek, efterföljare 
 

Ca 3 m i omkrets. Betesmark, nötkreatur.  

72 Ek, efterföljare 
 

Ca 3 m i omkrets. Hassellund. Betesmark, nötkreatur.  

74 Ek, efterföljare 
 

Ca 3 m i omkrets. Hassellund 

75 Ek 
 

Drygt 450 cm i omkrets. Hassellund 

76 Ek 
 

> 3,5 m i omkrets. Flera efterföljare i området. Hassellund på 

igenväxande före detta bete. 

77 Ek, efterföljare 
 

Ca 2 m i omkrets. Hassellund 

78 Ek, efterföljare 
 

Ca 3 m i omkrets. Hassellund 

79 Ek, efterföljare 
 

Ca 3 m i omkrets. Flera efterföljare i området. Hassellund på 

igenväxande före detta bete. 

80 Ek 
 

Värdefull ek med ekticka (se nedan). Mer än 3 m i omkrets. 

Hassellund. 

80 Ekticka Rödlistad (NT) Ekticka (Phellinus robustus) på ek. Ekticka är typisk art för nordlig 

ädellövskog. 

81 Ekticka Rödlistad (NT) Ekticka (Phellinus robustus) på ek. Ekticka är typisk art för nordlig 

ädellövskog. Ca 20 meter utanför OLP01 korridoren, men på hagmark 

som sträcker sig in i OLP01 korridoren. 

82 Ek, efterföljare 
 

Ca 3 m i omkrets. Flera efterföljare i området. Hassellund på 

igenväxande före detta bete. 

83 Lönnlav Livskraftig (LC) Lönnlav (Bacidia rubella) på apel. Lönnlav är skogsstyrelsens 

signalart och typisk art för trädklädd betesmark. 

88 Ek, efterföljare 
 

Ca 3 m i omkrets. Växer i brynet mot åker. Före detta betesmark. Ek, 

gran tall och björk. 

89 Ek, efterföljare 
 

Ca 250 cm omkrets. Tidigare mer vidkronig. Nedre grenar döda pga 

trängd av gran björk och tall. Tidigare betesmark på igenväxning. 

94 Gullviva Fridlyst Gullviva, fridlyst art. Bladrosetten hittad ca 80 m utanför OLP01 

korridoren, men den välbetade hagmarken med liknande vegetation 

sträcker sig in i OLP01 korridoren. 

97 Ek, efterföljare 
 

Ca 220 cm omkrets. 

98 Ek, efterföljare 
 

Ca 220 cm omkrets. 

99 Ek, efterföljare 
 

Ca 220 cm omkrets. 

100 Ek, efterföljare 
 

Ca 220 cm omkrets. 

101 Ek, efterföljare 
 

Ca 220 cm omkrets. 

102 Ek, efterföljare 
 

Ca 220 cm omkrets. 

103 Ek, efterföljare 
 

Ca 220 cm omkrets. Kraftigt trängd med nedre grenar döda. 

Mossbeklädd. 

105 Ek 
 

Ca 315 cm omkrets. Trängd med nedre grenar döda. Tidigare 

betesmark nu igenväxande. 
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106 Ek, efterföljare 
 

Ca 250 cm omkrets. Något trängd. 

107 Ek, efterföljare 
 

Ca 235 cm omkrets. Trängd. 

108 Ek, efterföljare 
 

Ca 235 cm omkrets. Trängd. 

109 Ek 
 

Ca 345 cm omkrets. Trängd från väst. 

110 Ek 
 

Ca 315 cm omkrets. Trängd. 

111 Ek 
 

Ca 345 cm omkrets. Relativt öppet. Undervegetationen tränger upp i 

kronan. 

112 Ek 
 

Ca 377 cm omkrets. Relativt öppet. Undervegetation på väg upp i 

kronan. 

116 Ask Rödlistad (EN) Ung och tät lövskog på gammal betesmark. 

117 Svavelticka 
 

På ek i igenväxande ekhage. Typisk art för nordlig ädellövskog. 

118 Ek, efterföljare 
 

Ca 310 cm omkrets. 

120 Ek, efterföljare 
 

Ca 310 cm omkrets. 

121 Ek, efterföljare 
 

Spärrgrenig ca 310 cm omkrets. 

122 Ek 
 

Ca 470 cm omkrets. 

123 Svavelticka 
 

På död ek i igenväxande betesmark. Typisk art för nordlig ädellövskog. 

124 Gulsparv Rödlistad (VU) Lämplig häckningsmiljö. Igenväxande ekhage med slånbuskage. 

125 Ek 
 

Ek frihuggen en meter i diameter. 

127 Ek 
 

Ek i åkerkanten. 125 cm i diameter. Ser ut som de utökat åkern nyligen 

ner mot den meandrande bäcken. Två mindre hål ca en dm i diameter. 

Brytskadade friska grenar upp mot åkern. 

129 Ek, efterföljare 
 

Ek omkr 210cm. Data hämtad från Länsstyrelsen Östergötlands 

trädinventering. Lövskog. 

130 Ek 
 

Ek omkr 324cm. Data hämtad från Länsstyrelsen Östergötlands 

trädinventering. Lövskog. 

132 Tallticka Rödlistad (NT) På tall i gles ca 200 år gammal tallskog. 

133 Reliktbock Rödlistad Kläckhål i tall i gles grov gammal tallskog. 

134 Tallticka Rödlistad (NT) På torrtall på liten bergknalle. 

136 Tallticka Rödlistad (NT) På tall i gammal tallskog på bergknalle. 

137 Tallticka Rödlistad (NT) På gammal tall i sydkant mot åker. Precis på gränsen till OLP01 

korridoren. 

138 Ek, efterföljare 
 

Vidkronig ca 310 cm omkrets. 

142 Sånglärka Rödlistad (NT)  

143 Gulsparv Rödlistad (VU)  

145 Tvåblad Livskraftig (LC) 

Fridlyst 

Tvåblad (Neottia ovata). Två stycken med en meters mellanrum. 

Signalart. 

146 Brun nållav Livskraftig (LC) Brun nållav (Chaenotheca phaeocephala) på ek. Typisk art för 

trädklädd betesmark. Skogsstyrelsens signalart. 
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147 Hasselticka Livskraftig (LC) Hasselticka (Dichomitus campestris). Typisk art för nordlig 

ädellövskog och näringsrik ekskog. Signalart. 

148 Ask Rödlistad (EN) Ask (Fraxinus excelsior). Ca 75 cm i diameter. Stamskada, på sidan 

bort från vägen, vilken gör att den är halvt döende. Signalart. 

149 Ask Rödlistad (EN) Ask (Fraxinus excelsior). Ca 75 cm i diameter. Signalart. 

150 Ask Rödlistad (EN) Ask (Fraxinus excelsior). Ca 60 cm i diameter. Signalart. 

151 Lönnlav Livskraftig (LC) Lönnlav (Bacidia rubella) på ask. Lönnlav är signalart och typisk art 

för trädklädd betesmark. 

152 Ask Rödlistad (EN) Ask (Fraxinus excelsior). Ca 60 cm i diameter. Signalart. 

153 Ask Rödlistad (EN) Ask (Fraxinus excelsior). Ca 40 cm i diameter. Signalart. 

154 Lönnlav Livskraftig (LC) Lönnlav (Bacidia rubella) på ask. Lönnlav är skogsstyrelsens signalart 

och typisk art för trädklädd betesmark. 

155 Ask Rödlistad (EN) Ask (Fraxinus excelsior). Ca 50 cm i diameter. Signalart. 

156 Ask Rödlistad (EN) Ask (Fraxinus excelsior). Ca 60 cm i diameter. Signalart. 

 

5.2. Naturvärdesinventering yt- och linjeobjekt 

Inom utredningsområdet har 18 områden med naturvärden identifierats. De visas översiktligt i Figur 10 och 

detaljerat i Bilaga 1. Av dessa har inget område bedömts ha högsta naturvärde (klass 1), 5 bedömts ha högt 

naturvärde (klass 2), 12 bedömts ha påtagligt naturvärde (klass 3) och 3 bedömts ha visst naturvärde (klass 4). 

Objekten presenteras nedan fördelat på ängs- och betesmarker, skogsområden samt vattenområden. I 

motiveringen finns även en bedömning av om objektet är en lämplig hasselsnoksbiotop.  

I två av betesmarkerna har mindre områden som helt eller delvis uppfyller kriterierna för torräng avgränsats.  Inom 

objekt 22 finns ett mindre område (nummer 141) som klassas som torräng. Inom objekt 55 finns ett område 

(nummer 144) med torrängskaraktär. Dessa redovisas inom respektive objekt. 
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Figur 10. Översiktskarta som framförallt visar beskrivna yt- och linjeobjekt identifierade under naturvärdesinventeringen. För en 
tydligare bild i större skala, där varje enskilt objekt kan urskiljas, se Bilaga 1. 
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Ängs- och betesmarker 

Område 3 Skogsbete vid Markeby 

Naturvärdesklass 4 

Motivering Välbetat skogsbete. Gamla grova tallar och granar. Visst inslag av död ved. Naturliga luckor. 
Viss föryngring. Ett mindre kärrstråk, dock ingen öppen vattenyta.  

Bedöms vara för tät skog för att hysa hasselsnok. 

Naturvårdsarter Inga noterade 

Tidigare 
inventering 

Det området som avgränsats vid inventeringen utgör nordöstra delen av ett område inventerat 
i ängs och betesmarksinventering 2003-07-09 (objekt 71E-QEW Uggletorp och Markeby) och 
är där klassad som naturtypsyta. Där anges att de största värdena är kopplade till strandbetet 
längs med den meandrande Kumlaån. Den meandrande delen ligger dock mestadels söder om 
OLP01 korridoren.  
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

Område 12 Torrbacke vid Herrbeta 

Naturvärdesklass 4 

Motivering Ohävdad torrbacke med fläckvis förekomst av hävdgynnade kärlväxter som ängshavre, 
fårsvingel och gulmåra med flera. Spridda ros- och enbuskar.  

Potentiellt födosöksområde för hasselsnok. 

Naturvårdsarter Gulmåra. Signalart ängs- och betesmark. 

Tidigare 
inventering 

Ej tidigare inventerad 

 

 

 

Område 21 Betesmark, Hallstra 2 

Naturvärdesklass 4 

Motivering 

 

Fd betesmark med planterad skog. Dock har bete återupptagits vilket är positivt. Den 
skogklädda delen består av ca 40 år gammal planterad tall och gran. Tydlig påverkan av bete 
även om här inte finns så mycket att äta. Den öppna delen är en tidigare åker. Kungsfågel i 
skogen. Ej upptagen som naturtypsyta vid ängs- och betesmarksinventeringen på grund av 
trädplanteringen. Bedöms ej vara lämplig hasselsnoksbiotop. 

Naturvårdsarter Kungsfågel (Regulus regulus) rödlistad (VU). Hagmarksbjörk med en omkrets av 197 cm. 

Tidigare 
inventering 

Ängs- och betesmarksinventering 2003-04-09. Ingår i Länsstyrelsen Östergötlands 
naturvårdsprogram och inventerades 1999-09-16. Ängs- och hagmarksinventering 
Länsstyrelsen Östergötland. 
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

  

 

Område 22 Betesmark, Hallstra1 

Naturvärdesklass 3 

Motivering Öppen och ganska välbetad hagmark med spridda björkar samt enstaka yngre asp och ek. 
Inga gamla träd. Fältskikt med mycket tuvtåtel och veketåg i tuvor. På torrare partier 
fårsvingel, stagg, gökärt med flera.  

Inom betesmarken finns ett område (nummer 141) vilket klassas som torräng. Här återfinns 
torrängsväxter som tjärblomster, kärleksört, ängshavre, backlök och flentimotej tillsammans 
med kärringtand, fårsvingel, gulmåra, kamäxing, ärenpris och bergsyra. 

Potentiellt födosöksområde för hasselsnok. 

Naturvårdsarter Stagg, signalart ängs- och betesmark. 

Tidigare 
inventering 

Ängs- och betesmarksinventering 2002-09-19 klassad som naturtypsyta. Norra delen ingår i 
Länsstyrelsen Östergötlands naturvårdsprogram och inventerades 1999-09-16. Norra delen 
ängs- och hagmarksinventering Länsstyrelsen Östergötland. 
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

  

 

Område 25 Betesmark norr om Skäggestad 

Naturvärdesklass 3 

Motivering Betad hage med högt naturvärde tack vare artrikedom i trädskikt och fältflora (artrikedom i 
fältfloran enligt ängs- och betesmarksinventeringen). Omväxlande blötare partier med 
knapptåg och gräs i tuvor samt torrare partier med hällar. Stagg, stor blåklocka. Enbuskar och 
utspridda träd av gran, ek och tall. En del senvuxna tallar på hällar och i våtare partier. 
Liggande död ved i klenare dimensioner maximalt 60 cm i omkrets. I sydväst finns ett parti 
med tio ekar med en omkrets på 2-2,5 meter. Här finns även en stående död ek drygt 2 
meter i omkrets. Området hyser också en damm samt ett flertal rösen och stenmurar. 

Bedöms som lämplig hasselsnoksbiotop. Tack vare dammen, rösena och liten mängd död ved 
samt en ekdunge kan lokalen även vara lämplig för större vattensalamander. 

Naturvårdsarter Stagg, signalart ängs- och betesmark. 

Tidigare 
inventering 

Ängs- och betesmarksinventering 2002-09-19 klassad som naturtypsyta.  
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

Område 55 Betesmark väster om Skäggestad 

Naturvärdesklass 3 

Motivering Restaurerad och hävden är återupptagen med nötkreatur. Fem ekar med en omkrets mellan 
3 och 4 meter samt enstaka hagmarksbjörkar. Flera ekefterföljare. Hävdgynnad flora 
förekommer fläckvis i hagen.  

Inom betesmarken finns ett område (nummer 144) vilket har torrängskaraktär men som inte 
kan klassas fullt ut som torräng. Här återfinns torrängsväxter som tjärblomster, kärleksört, 
styvmorsviol och jungfrulin tillsammans med fårsvingel, gråfibbla, gulmåra och ärenpris. 

Potentiellt födosöksområde för hasselsnok. 

Naturvårdsarter Korallticka (Grifola frondosa) rödlistad (NT) och signalart, växte längst ned på stammen på en 
av de grövre ekarna. Tvåblad (Neottia ovata) signalart. Brun nållav (Chaenotheca 
phaeocephala) signalart. 

Tidigare 
inventering 

Ängs- och betesmarksinventering 2003-08-20 klassad som naturtypsyta och då noterades att 
området öppnats upp nyligen. Ingår i Länsstyrelsen Östergötlands naturvårdsprogram och 
inventerades 1999-09-22 varvid den fick naturvärdesklass 4. Ängs- och hagmarksinventering 
Länsstyrelsen Östergötland. Delvis inventerad inom eklandskapsinventeringen av 
Länsstyrelsen Östergötland.  
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

Område 70 Betesmark västsydväst om Skäggestad 

Naturvärdesklass 3 

Motivering Del av betesmark med fyra ekar med en omkrets på ca 3 meter samt flera ekefterföljare med 
en omkrets strax under 2 m. Bete med nötkreatur tycks vara relativt nyligen återupptaget.  

Möjligen lämpligt som födosöksområde för hasselsnok. 

Naturvårdsarter Inga noterade 

Tidigare 
inventering 

Ängs- och betesmarksinventering 2003-08-20 klassad som naturtypsyta och då noterades att 
området öppnats upp nyligen. Ingår i Länsstyrelsen Östergötlands naturvårdsprogram och 
inventerades 1999-09-22 varvid den fick naturvärdesklass 4. Ängs- och hagmarksinventering 
Länsstyrelsen Östergötland. 
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

Område 73 Lövlundskog norr om Skavestad 

Naturvärdesklass 2 

Motivering Hassellund med lundflora. Gott om liljekonvalj och värdefulla grova ekar. Flera efterföljare. 
Betet har upphört och stängslingen är bitvis borta eller trasig. Tre ekar med en omkrets från 
320 cm till över 4 meter. Fyra ekar med en omkrets på ca 3 meter. I områdets norra del, cirka 
tio meter utanför OLP01-korridoren, växer den rödlistade arten ekticka på en ek med 
omkretsen 250 cm. 

Bedöms ej vara lämplig hasselsnoksbiotop på grund av den täta krontäckningen. 

Naturvårdsarter Ekticka (Phellinus robustus), rödlistad (NT). Lönnlav (Bacidia rubella) signalart. Hasselticka 
(Dichomitus campestris) signalart. Grova ekar. 

Tidigare 
inventering 

Ängs- och betesmarksinventering 2003-08-20 noterade att hävden upphört och att området 
delvis har inslag av hävdgynnad flora och delvis har skogskaraktär. Ingår i Länsstyrelsen 
Östergötlands naturvårdsprogram och inventerades 1999-09-22 varvid den fick 
naturvärdesklass 4. Ängs- och hagmarksinventering Länsstyrelsen Östergötland. Inventerad 
inom eklandskapsinventeringen av Länsstyrelsen Östergötland. Klassad som yta med 
ekersättningsträd av Länsstyrelsen Östergötland. 
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

Område 93 Betesmark sydväst Skavestad 

Naturvärdesklass 3 

Motivering Välbetad hagmark. Rösen. Stora kjolgranar. Inga stora gamla lövträd. Lite död ved i form av 
högre stubbar. Fårsvingel, tuvtåtel, betad ljung, stagg och gullviva. Bedöms som lämplig 
hasselsnoksbiotop. 

Naturvårdsarter Gullviva fridlyst, stagg signalart ängs- och betesmark. 

Tidigare 
inventering 

Ängs- och betesmarksinventering 2003-07-07, objekt Älvestad 2, klassad som naturtypsyta 
med högt naturvärde i den hävdgynnade floran. Ingår i Länsstyrelsen Östergötlands 
naturvårdsprogram och inventerades 1999-09-22 varvid den fick naturvärdesklass 3. Ängs- 
och hagmarksinventering Länsstyrelsen Östergötland. 
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

Område 95 Lövskogslund 

Naturvärdesklass 2 

Motivering Igenvuxen gammal betesmark med grova gamla ekar i vad som numera närmast är en 
lövskogslund. Bitvis gott om hasselbuskage. Fläckvis örtvegetation sedan betestiden. Bedöms 
ej vara lämplig hasselsnoksbiotop på grund av den täta krontäckningen. 

Naturvårdsarter Inga funna vid inventering för NVI. Gul dropplav (NT) och hjälmbrosklav (NT) funna vid 
inventering 1997-06-19 (se Tidigare inventering nedan). 

Tidigare 
inventering 

Skogsstyrelsen har klassat området som nyckelbiotop efter inventering 1997-06-19. Ingår i 
Länsstyrelsen Östergötlands naturvårdsprogram och inventerades 1997-06-19 varvid den fick 
naturvärdesklass 3. Inventerad inom eklandskapsinventeringen av Länsstyrelsen 
Östergötland. Klassad som yta med ekersättningsträd av Länsstyrelsen Östergötland. 
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

Område 96 Ädellövskog 

Naturvärdesklass 3 

Motivering Igenväxande betesmark med sju glest stående halvgrova ekar med en omkrets på cirka 2 
meter. Spridda enbuskar, slånbuskar och nyponrosor. Relativt plan mark. Ingen död ved. 

Sannolikt ej lämplig som hasselsnoksbiotop. 

Naturvårdsarter Inga noterade 

Tidigare 
inventering 

Skogsstyrelsen har klassat större delen av området som naturvärde efter inventering 1997-
06-19. Ängs- och betesmarksinventering 2004-09-13 noterade att området har hävdgynnad 
flora men står utan hävd. Ingår i Länsstyrelsen Östergötlands naturvårdsprogram och 
inventerades 1997-06-19 varvid den fick naturvärdesklass 3. Inventerad inom 
eklandskapsinventeringen av Länsstyrelsen Östergötland. Klassad som yta med 
ekersättningsträd av Länsstyrelsen Östergötland. 
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

Område 104 Ädellövskog 

Naturvärdesklass 2 

Motivering Igenväxande betesmark med många grova ekar och en del död ved. Fem ekar med en 
omkrets mellan 3 och 4 meter samt tre ekar med en omkrets på cirka 230 cm. Västsluttning 
med igenväxande betesmark. Gott om grova ekar med utvecklad barkstruktur, döda grenar 
och håligheter. Under ekarna tätt med yngre ek, björk, hassel, slån och en. 

Bedöms ej vara lämplig hasselsnoksbiotop på grund av den täta krontäckningen. 

Naturvårdsarter Inga noterade 

Tidigare 
inventering 

Skogsstyrelsen har klassat området som nyckelbiotop efter inventering 1997-06-19 med 
hänvisning till värdefull kryptogamflora. Ängs- och betesmarksinventering 2004-09-13 
noterade att området har hävdgynnad flora men står utan hävd. Ingår i Länsstyrelsen 
Östergötlands naturvårdsprogram och inventerades 1997-06-19 varvid den fick 
naturvärdesklass 3. Inventerad inom eklandskapsinventeringen av Länsstyrelsen 
Östergötland. Klassad som yta med ekersättningsträd av Länsstyrelsen Östergötland. 
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

Område 119 Ekhage vid Linghemsbäcken 

Naturvärdesklass 3 

Motivering Starkt igenvuxen gammal ekhage med vidkroniga solbelysta ekar i olika storlekar och åldrar. 
Ask, rönn och körsbär finns också. Långsmal ås med starkt igenvuxen gammal ekhage med 
spärrgreniga ekar i olika storlek och ålder. Sparsamt med död ekved. Enstaka ask, rönn och 
körsbär. Stora delar har stora och täta snår av slån. Några ekar uppåt en meter i diameter 
med utvecklad barkstruktur men merparten klenare än så. 

Bedöms ej lämplig hasselsnoksbiotop på grund av den täta krontäckningen. 

Naturvårdsarter Gulsparv (Emberiza citronella) rödlistad (VU), ask (Fraxinus excelsior) rödlistad (EN), 
svavelticka signalart 

Tidigare 
inventering 

Ängs- och betesmarksinventering 2002-09-05 varvid området klassades som naturtypsyta, 
förutom den norra delen, och det noterades att området har naturvärde främst genom den 
meandrande Linghemsbäcken som ger variation i jordbrukslandskapet. Ingår i Länsstyrelsen 
Östergötlands naturvårdsprogram och inventerades 1997-06-04 varvid den fick 
naturvärdesklass 3. Klassad som yta med ekersättningsträd av Länsstyrelsen Östergötland. 
Ängs- och hagmarksinventering Länsstyrelsen Östergötland, endast delen i söder av området 
vid Linghemsbäcken. 
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

Skogsområden 

Område 6 Tallskog nordost Herrbeta 

Naturvärdesklass 3 

Motivering Äldre tallskog av lav-ristyp. Bergknalle med äldre och åldersvarierad tallskog med äldsta 
trädgeneration runt 150 år. En del äldre träd med brandljud. Yngre gran kommer underifrån. 
Sparsamt med död ved.  

Eventuellt kan de mer solbelysta delarna vara lämplig hasselsnoksmiljö. 

Naturvårdsarter Inga noterade 

Tidigare 
inventering 

Ej tidigare inventerad 
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

 

Område 131 Tallskog 

Naturvärdesklass 2 

Motivering Gammal (200-250 år) gles och grov tallskog med god förekomst av de rödlistade arterna 
tallticka och reliktbock. Bergknalle med gammal (ca 200-250 år), gles och grov tallskog. 
Fältskiktet torrt och domineras av ängshavre. Buskskikt med rosor, hallon, rönn, asp, tall och 
björk. Många solbelysta gamla tallar. Enstaka låga och torrtall. Brandljud på flera tallar. 

Eventuellt kan de mer solbelysta delarna vara lämplig hasselsnoksmiljö. 

Naturvårdsarter Tallticka (Phellinus pini) rödlistad (NT) Punkt 132 och 134). Reliktbock (Nothorhina muricata) 
rödlistad (NT) (Punkt 133). 

Tidigare 
inventering 

Inventerat av Linköpings kommun 2004-10-12. 
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

Område 135 Tallskog 

Naturvärdesklass 2 

Motivering Bergknalle med gammal (150-200 år) gles tallskog. Lite död ved men många fynd av de 
rödlistade arterna reliktbock och tallticka på de levande träden. 

Eventuellt kan de mer solbelysta delarna vara lämplig hasselsnoksmiljö. 

Naturvårdsarter Tallticka (Phellinus pini) rödlistad (NT) (Punkt 136 och 137). Reliktbock (Nothorhina muricata) 
rödlistad (NT).  

Tidigare 
inventering 

Inventerat av Linköpings kommun 2009-12-15. 
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

Vattenområden 

Område 126 Linghemsbäcken. Biflöde till Sviestadån. 

Naturvärdesklass 3 

Motivering Kraftigt meandrande liten å i öppet jordbrukslandskap. Naturlig vegetation längs ån som 
också har positivt värde för den lokala floran och faunan. På sidan om ån finns ytor som 
domineras helt av grenrör och fläckvis med rörflen eller vasstarr. Utmed själva ån växer mest 
vasstarr och rörflen. Hela området sannolikt gammal slåtter- och betesmark som nu håller på 
att växa igen. Enstaka knäckepil vid ån. Nere i ån växer näckrosor, älggräs och jättegröe. 

Naturvårdsarter Ek omkrets 321 cm (nummer 127) 

Tidigare 
inventering 

Ängs- och betesmarksinventering 2002-09-05 varvid området klassades som naturtypsyta 
och det noterades att området har naturvärde främst genom den meandrande 
Linghemsbäcken som ger variation i jordbrukslandskapet. Ingår i Länsstyrelsen Östergötlands 
naturvårdsprogram och inventerades 1997-06-04 varvid den fick naturvärdesklass 3. Från 
mitten av OLP01-korridoren och söderut klassad som yta med ekersättningsträd av 
Länsstyrelsen Östergötland. Ängs- och hagmarksinventering Länsstyrelsen Östergötland. 
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Besluts-PM, Naturvärdesanalys 

Område 128 Sviestadån 

Naturvärdesklass 3 

Motivering Lugnflytande och meandrande vattendrag i öppet odlingslandskap. Ån kantas av mest 
bladvass, jättegröe och rörflen. Värdefull miljö för fåglar, fladdermöss och andra mindre 
däggdjur samt groddjur. Enstaka äldre lövträd i form av al och pil växer utmed ån vilket ger 
en för många arter gynnsam beskuggning av vattnet. Norr om väg 796, som går mellan 
Linghem och Tallboda, beskuggas ån helt av träd och buskar. Här är ån invallad med sten då 
den går under två broar. Längre norrut utanför inventeringsområdet fortsätter ån sitt 
meandrande lopp i en mer öppen miljö. 

Naturvårdsarter Norr om väg 796 växer ett flertal askar (Fraxinus excelsior) rödlistade (EN) och här gjordes två 
fynd av lönnlav (Bacidia rubella) signalart. Där ån rör sig i mer öppet landskap noterades inga 
naturvårdsarter under naturvärdesinventeringen. Vid Linköpings kommuns inventering, se 
nedan, har rördrom (Boturus stellaris) rödlistad (NT) och stor fladdermus (Nyctalus noctula) 
som idag klassas som livskraftig men fridlyst enligt artskyddsförordningen paragraf 4 och 5, 
påträffats. Fisken asp (Aspius aspius) rödlistad (NT) förekommer och leker i Sviestadån (Oscar 
Ekberg som gjort lekfiskinventering 2005 inom uppdrag initierat av Länsstyrelsen 
Östergötland).  

Tidigare 
inventering 

SMHI vattenförekomst EU_CD: SE647816-149577. Länsstyrelsen Östergötland 
biotopkartering vattendrag 2005. Ingår i Länsstyrelsen Östergötlands naturvårdsprogram 
med naturvärdesklass 3, inventeringsdatum saknas. Linköpingskommun har inventerat 2004-
09-21 och 2011-09-23. 
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5.3. Biotopskyddsobjekt 

Åkerholmar, odlingsrösen, stenmurar och småvatten i odlingslandskapet omfattas av det generella biotopskyddet 

enligt miljöbalken (7 kap. 11§). Det innebär att det inte är tillåtet att vidta åtgärder eller bedriva verksamheter som 

kan skada naturmiljön i dessa biotoper. Om det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen ge dispens från 

biotopskyddet. Nedan presenteras objekt som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken som 

identifierats vid inventeringen. Objektens läge redovisas i Bilaga 1. 

Alléer  

En allé utgörs av lövträd som planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst 5 träd längs en väg eller det 

som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Totalt har 2 alléer identifierats i korridoren. 

Tabell 5. Alléer inom utredningsområdet.  

Nr Typ Beskrivning Naturvärdesklass 

24 Allé 10 lönnar och en kastanj. Ej besökt under NVI. Inritad utifrån 
Länsstyrelsen Östergötlands trädinventering. 

Ej klassad 

140 Allé Nio träd. Fem kastanjer, två björkar varav en ersättnings, två lönnar. 
Diameter 40 till 60 cm 

Klass 4 

 

Småvatten i jordbruksmark 

Småvatten i jordbruksmark kan till exempel utgöras av öppna diken, kärr, dammar eller naturliga bäckfåror och 

ska då vara högst två meter breda. Totalt har 7 småvatten i jordbruksmark identifierats inom utredningsområdet. I 

beskrivningen finns även en bedömning av om objektet är potentiell lokal för groddjur inklusive salamander. 

Tabell 6. Småvatten i jordbruksmark inom utredningsområdet. 

Nr Typ Beskrivning Naturvärdesklass 

1 Damm Potentiell lokal för groddjur/salamander. Uttorkad i oktober 2016. 
Ca 3 x 7 m och 0,7 m djup. Äng och betesmark. Skogsbete. 

 

2 Damm Potentiell lokal för groddjur/salamander. Ca tio meter i diameter 
med närhet till betad tallskog. Dammen trampas av boskap men 
har en yta på ca tre meter i diameter med svärdslilja. Äng och 
betesmark. 

 

19 Dike Öppet litet dike där vegetationen är tydligt betad och dikesbottnen 
trampad. Svårt att artbestämma men gott om basala bladrosetter 
efter sannolikt hävdgynnade arter. Vattenmynta och ängsvädd. 

 

20 Damm Vegetationsrik liten damm. Potentiell lokal för 
groddjur/salamander. Liten vegetationsrik damm med gott om 
veketåg och grenrör. Utöver de arterna finns bland annat ängssyra, 
älggräs, sumpförgätmigej, trampört, revsmörblomma, andmat, 
tiggarranunkel, bäckveronika, brunskära och sommarlånke. 

Klass 3 

23 Dike Djupt dike med frodig växtlighet med bland annat vass, gul 
svärdslilja, rörflen och andmat. Lite vatten på botten. 

 

60 Damm Potentiell lokal för groddjur/salamander. Äng och betesmark. 
 

139 Damm Damm i öppen betad hage med gott om solbelysta rösen och liten 
mängd död ved. Potentiell lokal för groddjur/salamander. Mycket 
torrt i markerna vid inventeringstillfället vilket gav lågt 
vattenstånd i dammen. Igenväxt av starrarter och kaveldun. 

Klass 3 
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Åkerholmar  

En åkerholme är ett mindre område naturmark på högst 0,5 hektar som omges av åkermark. Totalt har 63 

åkerholmar identifierats inom utredningsområdet.  

 

Figur 10. Exempel på en av de åkerholmar som presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 7. Åkerholmar inom utredningsområdet. Koordinater är angivna i Sweref99_TM. 

Nr Typ Beskrivning X Y 

Å1 Åkerholme 
 

552763 6482777 

Å2 Åkerholme 
 

552542 6482937 

Å3 Åkerholme 
 

552567 6482831 

Å4 Åkerholme Åkerholme med elstolpe 552499 6482914 

Å5 Åkerholme 
 

552398 6482867 

Å6 Åkerholme 
 

552413 6482848 

Å7 Åkerholme 
 

552512 6482666 

Å8 Åkerholme 
 

552469 6482671 

Å9 Åkerholme 
 

552433 6482629 

Å10 Åkerholme 
 

552297 6482818 

Å11 Åkerholme 
 

552275 6482694 

Å12 Åkerholme 
 

552251 6482544 

Å13 Åkerholme 
 

550014 6481999 

Å14 Åkerholme 
 

548898 6481578 
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Å15 Åkerholme 
 

548797 6481638 

Å16 Åkerholme 
 

548684 6481677 

Å17 Åkerholme 
 

548628 6481673 

Å18 Åkerholme 
 

548598 6481700 

Å19 Åkerholme 
 

548581 6481691 

Å20 Åkerholme 
 

548588 6481667 

Å21 Åkerholme 
 

548462 6481430 

Å22 Åkerholme 
 

548459 6481405 

Å23 Åkerholme 
 

548426 6481411 

Å24 Åkerholme 
 

548298 6481460 

Å25 Åkerholme 
 

548259 6481475 

Å26 Åkerholme 
 

548225 6481486 

Å27 Åkerholme 
 

547986 6481439 

Å28 Åkerholme 
 

547992 6481367 

Å29 Åkerholme 
 

548032 6481317 

Å30 Åkerholme 
 

547737 6481185 

Å31 Åkerholme 
 

547484 6481244 

Å32 Åkerholme 
 

547603 6480968 

Å33 Åkerholme 
 

547317 6481049 

Å34 Åkerholme 
 

547327 6481024 

Å35 Åkerholme Knappt 0,7 ha, men kan beroende på hur den avgränsas blir under 0,5 
ha. 

547272 6480929 

Å36 Åkerholme 0,73 ha, men kan avgränsas till två eller tre mindre åkerholmar. 547246 6480681 

Å37 Åkerholme 
 

547203 6480610 

Å38 Åkerholme Ek ersättningsträd enligt Länsstyrelsen Östergötland 545984 6480035 

Å39 Åkerholme 
 

545811 6479534 

Å40 Åkerholme 
 

545802 6479418 

Å41 Åkerholme 
 

545618 6479130 

Å42 Åkerholme 
 

545473 6479212 

Å43 Åkerholme 
 

545326 6479323 

Å44 Åkerholme 
 

545326 6479204 

Å45 Åkerholme 
 

545001 6479008 

Å46 Åkerholme 
 

544941 6478943 

Å47 Åkerholme 
 

544804 6478674 

Å48 Åkerholme 
 

544654 6478693 

Å49 Åkerholme 
 

544485 6478081 

Å50 Åkerholme 
 

544017 6477935 

Å51 Åkerholme 
 

543993 6477875 

Å52 Åkerholme Drygt 0,5 ha. 543412 6477395 

Å53 Åkerholme 
 

543367 6476881 

Å54 Åkerholme 
 

542785 6477020 

Å55 Åkerholme 
 

543006 6476668 

Å56 Åkerholme 
 

543024 6476637 
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Å57 Åkerholme 
 

542607 6476733 

Å58 Åkerholme 
 

542222 6476352 

Å59 Åkerholme 
 

542250 6476294 

Å60 Åkerholme 
 

541201 6475870 

Å61 Åkerholme 
 

540818 6475785 

Å62 Åkerholme 
 

540785 6475834 

Å63 Åkerholme 
 

540766 6475810 

 

Odlingsrösen och stenmurar i jordbruksmark 

För att odlingsrösen ska omfattas av det generella biotopskyddet ska dessa bestå av en samling stenar på eller nära 

jordbruksmark och ha ursprung från jordbruksdriften. För stenmurar gäller att muren ska vara belägen i 

anslutning till jordbruksmark och bestå av stenar lagda på varandra. Totalt har 36 odlingsrösen och stenmurar i 

jordbruksmark identifierats inom utredningsområdet. 

 

Figur 11. Exempel på ett av de odlingsrösen/stenmurar som presenteras i tabellen nedan. 
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Tabell 8. Odlingsrösen och stenmurar i jordbruksmark inom utredningsområdet. 

Nr Typ Beskrivning 

7 Odlingsröse 
 

14 Odlingsröse Ask och rosenbuskar. Solbelyst röse. 

15 Odlingsröse 
 

16 Odlingsröse Solbelyst röse med ganska stor sälg. 

17 Odlingsröse Odlingsröse med stor kjolgran. 

27 Odlingsröse Röse två gånger tio meter. Delvis täckt av halm mot åkern. Ängs- och betesmark. 

28 Odlingsröse Fem meter i diameter med en 1,5 meter bred och 9 meter lång utlöpare. Vid åkerkanten 
finns även ett mindre röse delvis täck av halm och jord ca två gånger två meter. Betesmark. 

30 Odlingsröse Röse utsträckt ca tio gånger två meter ovan jord. Betesmark. 

31 Stenmur 
 

32 Stenmur Röse mitt på. 

33 Stenmur 
 

35 Odlingsröse Ca fyra gånger åtta meter, bitvis med jord mellan stenarna i marknivå. 

37 Odlingsröse Tolv gånger åtta meter. Mossbeklädda stenar. 

38 Odlingsröse Ca sexton gånger tre meter. Bredare i östra delen. 

44 Odlingsröse Två och en halv meter i diameter. 

45 Odlingsröse Två gånger fyra meter 

46 Odlingsröse Tio gånger åtta meter 

47 Odlingsröse Fyra armar åt olika håll två till sex meter långa. 

51 Odlingsröse Två gånger två meter. 

52 Odlingsröse 
 

53 Odlingsröse 
 

54 Odlingsröse 
 

63 Odlingsröse En hagmarksbjörk växer mitt i. 

64 Odlingsröse 
 

67 Odlingsröse 
 

68 Odlingsröse 
 

69 Odlingsröse 
 

84 Stenmur Välbyggd stenmur i gammal övergiven betesmark som nu är så igenvuxen att den nästan 
övergått i skogsområde. 

85 Odlingsröse Precis på gränsen till OLP01 korridoren. 

86 Odlingsröse Tre gånger fem meter. Omges av tre yngre ekar ca 80 cm i omkrets samt några aspar. 

87 Odlingsröse 
 

90 Odlingsröse Två gånger sex meter. Ängs- och betesmark under igenväxning. 

91 Stenmur 
 

92 Odlingsröse 
 

113 Odlingsröse Till stora delar övervuxet odlingsröse. 

114 Stenmur Solbelyst stenmur 

115 Odlingsröse Utanför avvattningsdiket mot skogen. En och en halv meter i diameter. 
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6. Slutsatser 

6.1. Rekommendationer 

Vattendrag 

För alla vattendrag gäller att vid passage finns det risk att en ny bro eller trumma innebär en ny eller förstärkt 

barriäreffekt för de organismer som nyttjar vattendragen. Till exempel kan en dåligt utformad passage innebära ett 

partiellt eller fullständigt vandringshinder för fisk, eller skapa en barriär för annan fauna.  

Generellt sett bör försiktighet vidtas för åtgärder som berör vattenområden. Exempelvis bör körning i och vid 

dikena undvikas för att hindra påverkan både inom vattenområdet men också på omgivande vegetation. Om 

arbetet utförs vintertid, då marken är frusen, är risken för skador mindre. Markduk kan användas för att minimera 

risken för grumling i samband med arbetet. Vid återställning kan återplantering av träd vara aktuell om genomförd 

avverkning medfört minskad beskuggning av vattenområdet. Samtliga vattendrag omfattas av generellt 

strandskydd på en zon 100 meter upp på land från strandlinjen samt 100 meter ut i vattnet från strandlinjen 

(livsmiljön under vatten omfattas av strandskyddet).  

Värdefulla träd 

Det är sannolikt att värdefulla träd kommer att påverkas av Ostlänken, antingen genom att träd måste tas bort eller 

att trädets rötter skadas av anläggningen eller under byggtid. Vid byggtid bör trädens stammar skyddas från skada 

och rötterna skyddas från kompaktering av jorden. I första hand bör avverkning av träd med naturvärden (t.ex. ek 

och ädellövträd) undvikas, i andra hand bör de sparas som högstubbar och i tredje hand bör veden sparas och 

läggas i närliggande skogsområde för att gynna arter som är beroende av död ved. Om träd som ingår i alléerna 

riskerar att påverkas innebär detta en dispens från det generella biotopskyddet (se nedan).  

Biotopskydd 

Det generella biotopskyddet (7 kap. 11 § miljöbalken) är en typ av skyddsbestämmelse som hanteras genom samråd 

i planprocessen för byggande av väg och järnväg, istället för genom en särskild prövning. När ett projekt berör 

områden som omfattas av det generella biotopskyddet ska verksamhetsutövaren alltid samråda med berörd 

tillsynsmyndighet (Länsstyrelsen eller i vissa fall kommunen). Samrådet ska dokumenteras och behandlas i 

samrådsredogörelsen.  

6.2. Skyddade arter 

Samtliga grod- och kräldjursarter i Sverige fridlysta enligt Artskyddsförordningen. Detta innebär att det är 

förbjudet att samla in, döda, skada eller fånga individer samt ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon utan 

särskilt tillstånd från berörd länsstyrelse. Notera att förbudet även omfattar åtgärder som sker oavsiktligt. Större 

vattensalamander och åkergroda är skyddade enligt EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG). Större 

vattensalamander är en Bilaga 2-art och Bilaga 4-art vilket innebär att artens livsmiljö ska skyddas och särskilda 

bevarandeområden ska utses. Åkergrodan är en Bilaga 4-art vilken innebär att arten behöver noggrant skydd. 

Vidare är alla vilda fåglar i Sverige är fridlysta enligt Artskyddsförordningen 4 §. Det innebär bland annat att det är 

förbjudet att avsiktligt störa dem, särskilt under parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder 

samt att skada eller förstöra djurens fortplantnings-områden eller viloplatser. Förbudet gäller alla levnadsstadier 

hos djuren. Med att störa menas exempelvis en åtgärd som påverkar en fågelarts häckningsframgång så att antalet 

individer av den arten i ett område riskerar att minska. Det kan till exempel ske genom att fåglar överger sin 
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häckningsplats eller att färre antal ungar överlever. Anläggningsarbetet kan behöva anpassas i tid för att inte strida 

mot bestämmelserna i Artskyddsförordningen. Nedanstående fågelarter listade i Bilaga 1 till Fågeldirektivet har 

framkommit under genomförd förstudie gällande fågellivet: 

• Kornknarr (ovanlig, men regelbundet förekommande) 

• Spillkråka 

• Sångsvan (periodvis stora koncentrationer rastande eller övervintrande) 

• Trana (periodvis stora koncentrationer rastande eller övervintrande) 

• Törnskata (sparsamt rapporterad, sannolikt vanligare förekomst än vad rapporterna speglar) 

För arter som omfattas av Artskyddsförordningen kan en särskild dispensansökan behövas göras hos länsstyrelsen. 

6.3. Fortsatt arbete 

Inventering av grod- och kräldjur av de småvatten som 

identifierats vid naturvärdesinventeringen. 

Säsongen 2017 

Inventering av fåglar inom hela korridoren. Framför 

allt stationära arter såsom kornknarr, spillkråka och 

törnskata men även rastande arter som sångsvan och 

tranor. 

Säsongen 2017 

Inventering av fladdermus i de delar av korridoren som 

bedömts vara potentiellt värdefulla fladdermuslokaler. 

Säsongen 2017 

Inventering av fisk och stormusslor i Sviestadsån och 

Kumlaån. 

Avvaktar. Ansökan om utvecklingsprojekt 

(metodutveckling) pågår.  

Inventering av hasselsnok i de delar av korridoren som 

bedömts vara potentiella hasselsnokslokaler. 

Avvaktar. Utreder behovet av detta samt lämplig 

metodik. 
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Vatteninformationssystem Sverige (VISS), www.viss.lansstyrelsen.se 

Ängs- och betesmarksinventeringen, http://www.jordbruksverket.se/  

Naturvårdsverkets databas, http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
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