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1 SAMMANFATTNING 
 
Syftet med en naturvärdesinventering är att träffsäkert hitta, värdera 
och beskriva de naturmiljöer som har betydelse för biologisk 
mångfald inom ett avgränsat inventeringsområde. I det här fallet är 
det ett 4,7 ha stort område i Mölnbacka, Forshaga kommun, som har 
undersökts. Anledningen är att det finns planer på att byta ut bron 
och att bygga om anslutande vägar till bron. Till grund för arbetet 
ligger SIS-standard för naturvärdesinventeringar och fördjupade 
artinventeringar. 
 
De naturtyper som dominerar i inventeringsområdet är skog och 
träd, vattendrag, strand, ängs- och betesmark. Totalt 12 
naturvärdesobjekt avgränsades med naturvärdesklasserna 3 – 
påtagligt naturvärde och 4 – visst naturvärde. Biotopvärdena utgörs 
framför allt av lövskog, strand och ädellövskog med äldre lövträd. 
Inom inventeringsområdet noterades 13 naturvårdsarter. Bland de 
naturvårdsarter som är kopplade till lövskog kan nämnas blåsippa, 
lind, ask, gullpudra och huggorm. Kopplade till vattendraget är 
kungsfiskare och ål. 
 
Ädellövskogen är särskilt värdefull skogsmark, blåsippan, 
huggormen och tibasten är fridlysta. Skyddsåtgärder för att undvika 
skada och intrång behöver beaktas i det fortsatta arbetet.  
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2 INLEDNING 
2.1 VAD ÄR EN NATURVÄRDESINVENTERING ENLIGT STANDARD? 

En naturvärdesinventering (NVI) kan göras på många olika sätt. Sedan 2014 finns en standard för 

hur naturvärdesinventeringar avseende biologisk mångfald ska genomföras och rapporteras.1  

Den här inventeringen har genomförts enligt denna standard. 

 

Genom att arbeta standardiserat syftar man till att uppnå fyra mål: 

• Att träffsäkert hitta, värdera och beskriva de naturmiljöer som har störst betydelse för biologisk 

mångfald inom det avgränsade inventeringsområdet. 

 

• Att resultatet av naturvärdesinventeringen ska avspegla verkliga skillnader i olika områdens 

betydelse för biologisk mångfald.  

 

• Att göra det möjligt att jämföra resultat från olika naturvärdesinventeringar. 

 

• Att göra det möjligt att granska att en naturvärdesinventering har genomförts på det sätt som 

standarden föreskriver. 

 

Den standardiserade arbetsmodellen följer ett antal steg som närmare förklaras i Bilaga 1. Man 

avgränsar inventeringsområdet, väljer ambitionsnivå för arbetet, studerar tidigare kända 

naturvärden och gör en preliminär bedömning av vilka områden som kan antas ha störst betydelse 

för biologisk mångfald. Därefter genomsöks inventeringsområdet i fält. Man letar specifikt efter så 

kallade naturvårdsarter och man bedömer olika biotopers förutsättningar att hysa biologisk 

mångfald. Områden av betydelse för biologisk mångfald avgränsas, klassas och beskrivs som 

naturvärdesobjekt (NVO). Standarden tydliggör även vad som ska finnas med i slutrapporten. 

 

Det ingår inte i en NVI enligt standard att bedöma hur den biologiska mångfalden påverkas av en 

planerad exploatering eller hur olika arter och områden ska skyddas juridiskt. Inte heller syftar en 

NVI till att belysa andra viktiga miljöaspekter som t.ex. förutsättningar för friluftsliv, kulturmiljö eller 

olika ekosystemtjänster. Däremot kan en NVI vara ett viktigt underlag för sådana bedömningar. Det 

kan också vara värdefullt att den som har gjort naturvärdesinventeringen ger sin syn på hur 

skadorna av en planerad exploatering kan minskas, men det bör i så fall ske i en avslutande 

diskussion som hålls åtskild från resultatet av inventeringen. 

2.2 BAKGRUND OCH UPPDRAGETS SYFTE 

Trafikverket är uppdragsgivare och planerar att byta ut bron för väg 752 över utloppet till Västra 

Örten i Mölnbacka, Forshaga kommun. Bron är dåligt skick och har låg bärighetsklass (BK2), vilket 

innebär att tyngre fordon inte får åka över den. Trafikverket har beslutat att bron behöver bytas ut 

mot en ny. Vid anläggandet planeras den nya bron att läggas i nytt läge, ca 5 m från befintlig bro, 

och anslutande vägar byggas om. Åtgärderna innebär att ny mark behöver tas i anspråk i 

strandområdet. Det innebär även att den gamla bron rivs. Trafik kommer hela tiden kunna passera i 

och med detta utförande. I nuläget bedöms uppsättning av nya brostöd för bron och utrivning av de 

gamla brostöden kunna göras på land och att området under vattenytan därför inte behöver 

påverkas.  

 

Naturvärdesinventeringen omfattar området kring bron och den nya vägen i Mölnbacka. 

Inventeringsområdet är ca 4 ha stort och ligger i direkt anslutning till bron och runt vägkanterna 

(Figur 1).  

Syftet med naturvärdesinventeringen är att identifiera och avgränsa de geografiska områdena i 

landskapet som är av positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera naturvärde i 

dessa områden. Resultaten från inventeringen utgör underlag för till exempel trädsäkring, 

                                                           
1 Se SIS (2014). Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. Svensk 

Standard SS 199000:2014. SIS (2014). Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Komplement till SS 199000. Teknisk rapport 
SIS-TR 199001:2014. 
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dispensansökningar samt för utformning av försiktighets-, skydds- och kompensationsåtgärder i 

fortsatt arbete med vägplan, bygghandling och förfrågningsunderlag. 

Utöver den standardiserade naturvärdesinventeringen önskar beställaren även fördjupad 

artinventering av fåglar, grod- och kräldjur, vägkantsflora, dagfjärilar och inventering av 

skyddsvärda träd. 

 

 

Figur 1. Inventeringsområdet ligger nordöst om Deje, i Mölnbacka, Forshaga kommun. 
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3 METOD 
 3.1 METODBESKRIVNING 
Inventeringen har genomförts enligt Svensk Standard SS 199000:2014 Naturvärdesinventering 

avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning med 

tillhörande Teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014). En sammanfattande metodbeskrivning finns i 

Bilaga 1. 

3.2 METODVAL I DET HÄR UPPDRAGET 
Naturvärdesinventeringen består av en förstudie och en fältinventering. När det gäller 

noggrannheten har ambitionsnivån detalj valts. Det innebär att naturvärdesobjekt som är minst 

10m2 stora och linjeformade objekt som är minst 10 m långa och 0,5 m breda har eftersökts (se 

Tabell 1 i Bilaga 1). Inventeringen har vidare genomförts med tilläggen naturvärdesklass 4, 

generellt biotopskydd, detaljerad redovisning av artförekomst och fördjupad artinventering, se 

Tabell 2 i Bilaga 1. Arbetsgången var i stort sett den som beskrivs i Bilaga 1 Metod enligt SIS 

Standard. 

Vid inventering av fåglar användes en förenklad version på revirkartering enligt Naturvårdsverkets 

generella metodik (2003). 

Revirkartering 
Inventering av fågel görs genom att området sakta fotvandras genom en planerad slinga för att 

kartera revir för de arter som noteras. Inventeringen sker tidig morgon (05.00-09.00) vid minst 3 

upprepade fältbesök utspridda på säsongen, mellan april-juni. Delområde, art, häckningskriterie 

noteras enligt standardiserad skala, datum, antal, väder, vind, temperatur och tid dokumenteras. 

Data från fältinventeringen sammanställs i fältprotokoll och analyseras.  

Skyddsvärda träd 
Skyddsvärda träd inom förslagen väglinje/polygon karteras längs sträckan. Naturvårdsverkets 

kriterier används. Kriterier för särskilt skyddsvärda träd är:   

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

b) mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år.  

c) grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i 

huvudstam 

Grod- och kräldjur 

För inventering av kräldjur har en metod valts som innebär att visuellt leta efter arter i dess lämpliga 

miljö (Naturvårdsverket 2010). Metoden går i korthet ut på att en transekt fotvandras vid upprepade 

tillfällen mellan april-oktober, vid påträffande av orm eller ödla fångas den in för artbestämning och 

släpps sedan tillbaka. För inventering av groddjur söks först inventeringsområdet igenom efter 

lämpliga habitat. Alla vattensamlingar och diken genomsöks efter äggsamlingar. Även om inga 

klumpar observeras (dvs ingen lek har skett just detta år) kan groddjur finnas i området, och kan ha 

gjort försök till lek. För att ta reda på om groddjur har uppehållit sig i observerade vattensamlingar, 

och de förekommer i området, kan även vattenprov skickas in till laboratorie för artbestämning 

genom EDNA-prov. För att få en uppfattning om antalet individer i området räknas antalet 

romklumpar. (Naturvårdsverket 2010) 

Dagfjärilar 
Vid inventeringen av dagfjärilar är metoden som används enligt svensk dagfjärilsövervakning, 

linjetaxering. Vägkanten fotvandras under upprepade tillfällen utspridda över säsongen för att täcka 

in vårarter, midsommararter och högsommararter.  
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Följande kriterier används:  

a) Temperatur över 17°C  

b) Vindstyrka under frisk vind (8,0-13,8 m/s) d.v.s. då mindre lövträd börjar svaja; grenar rör 

sig och vågor med kammar bildas på större sjöar. En bedömning får dock göras från fall till 

fall då vissa områden är vindskyddade och andra mera vindutsatta.   

c) Fjärilar inventeras i huvudsak bara när det är soligt. Vid varmt väder (>25 °C) kan de dock 

vara aktiva även i mulet väder. Här får inventeraren göra en bedömning om aktiviteten är 

tillräckligt god för inventering.  

d) Fjärilar inventeras bara när daggen eller eventuellt regn har torkat upp och i huvudsak 

mellan klockan 9:00 och 16:30. Inventeraren gör en bedömning om aktiviteten är tillräckligt 

god för inventering. 

Invasiva arter  
Invasiva arter mäts in med handdator. De arter som enligt Trafikverkets metodik (2012) räknas som 

invasiva är: pärleternell, parkslide, jätteslide, jätteloka, jättebalsamin, blomsterlupin, vresros och 

kanadensiskt gullris. 

Vägkantsflora 

Som ett stöd vid bedömning av naturvärdesklass för vägkanterna används bedömningsgrund från 

Trafikverket: ”Metod för översiktlig inventering av artrika vägkantsmiljöer” med supplement 

”Krysschema – beslutsstöd för bedömning av AVK eller HÄO”. (AVK står för artrik vägkant och 

HÄO för hänsynsobjekt.)  

 

 



 Naturvärdesinventering Mölnbacka bro väg 752 7 

 Date: 2019-08-20  

 Document supervisor: Annelie Thor  

 

Tabell 1. Ur Trafikverkets inventeringsmanual. 
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3.3 TIDPUNKT OCH ANSVARIG PERSONAL 
För förstudien, fältstudien, bedömningar och rapport ansvarar Annelie Thor. Inmätning av träd har 

gjorts av Emil Rehn den 28 april och artbestämningen av träden av Annelie Thor den 23 maj. 

Inmätning av antal fridlysta växter och deltagit i det övriga inventeringsarbetet har även Åsa Duell 

gjort och vid framställning av kartor Emelie Wilhelmsson. Fältinventeringen utfördes under april-juni 

2019. Ansvarig för interngranskning av rapporten hos Sweco är Kirsi Jokinen. 

Vid inventeringen den 20 juni kunde fågelinventering genomföras på morgonen, men inventeringen 

av fjärilar fick ställas in på grund av att det började regna. Nedan (Tabell 2) anges 

väderförhållanden vid fältbesök för naturvärdesbedömningar och fördjupade artinventeringar. 

 
Tabell 2. Datum för fältbesök 

Datum Väder Temperatur Vind 

16 april moln 12⁰ C 2 (6) m/s NV 

23 maj Omväxlande sol, moln 17⁰ C 3 (9) m/s O 

29 maj sol 7-10⁰ C 4 (10) m/s O 

20 juni  Omväxlande 

sol, övergående till regn 

18⁰ C 3(8) m/s NV 

 

 

3.4 INFORMATIONSKÄLLOR OCH LITTERATUR 
Olika källor (databaser) har genomsökts för att dels kartlägga tidigare kända naturvärden i 

inventeringsområdet och det omgivande landskapet, dels undersöka om det finns skyddade 

områden enligt 7 kap. Miljöbalken. Källorna som har använts som underlag för avgränsningar och 

bedömningar i det här uppdraget listas i Tabell 1 nedan. Litteratur som kommit till användning 

förtecknas i referenslistan. 

Tabell 3. Aktuella databaser som legat till grund för förstudien. 

Källa Beskrivning Datum för utdrag 

ArtDatabanken Naturvårdsarter. Arter som har rapporterats in till 

systemet i Artportalen och Analysportalen. 

2019-01-28 

GIS-skikt 

Naturvårdsverket 

Natura 2000-områden. Naturtyper som ingår i EU:s 

Art- och habitatdirektiv Bilaga 1 samt ett urval av 

andra naturtyper. 

2019-01-28 

GIS-skikt 

Naturvårdsverket 

Naturreservat. Skyddade områden med syfte att 

vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, biologisk 

mångfald och områden för friluftslivet. 

2019-01-28 

GIS-skikt 

Naturvårdsverket 

Värdetrakt. Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för 

vitryggig hackspett, värdetrakter  

2019-01-28 

GIS-skikt 

Länsstyrelsen 

Utvidgat strandskydd. Länsstyrelsens skikt över 

områden med utökat strandskydd. 

2019-01-28 

GIS-skikt 

Länsstyrelsen 

Landskapsbildskydd. Länsstyrelsens skikt över 

områden med landskapsbildskydd. 

2019-01-28 

GIS-skikt 

Länsstyrelsen 

Skyddsvärda träd. Länsstyrelsens skikt över 

inventerade skyddsvärda träd. 

2019-01-28 
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3.5 GIS OCH FÄLTDATAFÅNGST 
För att fånga data i fält användes Collector. Noggrannheten med denna utrustning är 10-25 meter. 

Efter arbete i fält sammanställdes data till ArcGIS Pro och shapefiler med tillhörande attributdata 

uppdaterades och togs fram. GIS-skikt med naturvärdesobjekt, artförekomster, biotopskyddsobjekt, 

invasiva arter och skyddsvärda träd har upprättats. Till GIS-skikten finns även tillhörande 

metadatablad med bland annat beskrivningar av attributdata. (Se SIS, 2014, SIS-TR 199001:2014 

s. 13-15 med rekommendationer.) GIS-skikt med naturvärdesobjekten har levererats till beställaren. 



10 Naturvärdesinventering Mölnbacka bro väg 752  

 Date: 2019-08-20  

 Document supervisor: Annelie Thor  

 

4 RESULTAT 
4.1 INVENTERINGSOMRÅDET OCH DET OMGIVANDE LANDSKAPET 

Inventeringsområdet domineras av skogsmark och marken består av fasta jordar av morän. 

Moränen består huvudsakligen av sand med silt och grus. Vid anslutning till brostöden finns 

stödmurar av sten samt fyllnadsmassor. I området ligger det berg nära markytan och berg i dagen 

kan ses i omkringliggande mark. Området delas av Västra Örtens utlopp som förmodligen har blivit 

utsprängt i berget. Stabiliteten i området är god då det är fasta jordar ovan berg.  

 

Naturmiljön närmast vägen präglas förstås starkt av att det rör sig om ett vägområde med 

tillhörande slänter. Även naturmiljön som gränsar till vägområdet är starkt påverkad av mänsklig 

verksamhet, främst skogsbruk. Ett exempel på effekt av påverkan är artfattig flora i vägkanten på 

grund av närsalter både från skogsbruk och vägtrafik.  

 

Inventeringsområdet utgörs huvudsakligen av fem naturtyper; skog och träd, strand, äng och 

betesmark samt vattendrag. I den västra utkanten av inventeringsområdet ligger Mölnbacka gård 

(Figur 3). Norr om bron och vägen växer lövskog, huvudsakligen bestående av lind, lönn, ask, sälg 

och al, som har fått utvecklats fritt under de senaste decennierna. Här är fågellivet rikt och man kan 

bl.a. höra både större och mindre hackspett i området. Det finns några grova lövträd med bohål i 

den mittersta delen. Karaktäristiska arter norr om bron och kring vattendraget är ädla lövträd med 

inslag av gran. I skogsmarken trivs även blåsippa, karaktäristisk för den hyperitrika basiska 

bergarten. I lövskogen finns gott om död ved, högstubbar och gamla träd. Nordväst om bron finns 

en övergiven tomt omgiven av flera bär- och blommande buskar, samt blommande örter med goda 

möjligheter för fjärilar, humlor, bin och andra insekter. 
 

Sydöst om bron har en stor del av inventeringsområdet avverkats, men lövskog har sparats 

närmast vattendraget. Runtom bron och vattendraget består närmiljön av lövskog och strandkant 

mot kanalen (Figur 2), dammen och Västra Örten. En kulturstig löper längs kanalens strand och det 

finns en mindre enskild väg parallellt med kanalen mot en båtiläggningsplats.   

 
Figur 2. Strandkanten runt vattendraget kantas av lövskog. Bron kan ses i bakgrunden. 
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Figur 3. Rumsanalys Mölnbacka bro med omgivande karaktärselement. 
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4.2 RESULTATET AV FÖRSTUDIEN 
Figur 4 sammanfattar tidigare känd kunskap om områden med naturvärden, arter och skyddad 

natur i inventeringsområdet och det omgivande landskapet. Strandskyddet är utökat runt Västra  

 

Figur 4. Tidigare känd kunskap om inventeringsområdet och det omgivande landskapet.  

Örten, som även omfattas av landskapsbildsskydd. Inom inventeringsområdet finns även sedan 

tidigare kända artfynd av bl.a. kungsfiskare och blåsippa.  

 

De delar av inventeringsområdet som utgörs av lövskog är med i länets lövskogsinventering av 

värdetrakt för vitryggig hackspett och har regionalt naturvärde. Några av de grova lindar, askar, 

sälgar och björkar uppfyller Naturvårdsverkets kriterier för skyddsvärda träd. Cirka tre km 

nedströms sjön Lusten finns naturreservatet Pannkakan som även är ett Natura 2000-område och 

ett riksintresse för naturvård. Cirka 2 km norrut från inventeringsområdet finns Torsberget och 

Torrakberget naturreservat. 
 

Enligt genomgången av ArtDatabanken har 3 naturvårdsarter (kungsfiskare, blåsippa och 

hällebräcka) observerats inom inventeringsområdet sedan tidigare. Därutöver finns minst 5 

naturvårdsarter, (bland annat mindre vattensalamander, större och mindre hackspett, fyrling, brun 

gräsfjäril) registrerade inom ett par hundra meter från gränsen till inventeringsområdet., Dessa arter 

skulle även sannolikt kunna förekomma inom inventeringsområdet. Vilka naturvårdsarter som 

registrerats respektive eftersökts i samband med fältinventeringen redovisas i tabellerna i Bilaga 3. 

 

4.3 RESULTATET AV FÄLTINVENTERINGEN 
Naturvärdesobjekt (NVO) 

Totalt 12 naturvärdesobjekt har avgränsats inom inventeringsområdet, 11 ytobjekt och ett 

linjeobjekt. Alla dessa utom 5.5 och 5.6 har en fortsättning utanför gränsen för inventeringsområdet. 

Objekten fördelar sig på de olika naturvärdesklasserna i enlighet med Tabell 2 nedan. Ett 

 

Figur 4. Kända naturvärden före inventering 
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biotopskyddsobjekt, en allé med lindträd och sex träd som uppfyllde kriterierna för skyddsvärda träd 

påträffades.  

 

Tabell 2. Resultatet av fältinventeringen. Antal identifierade naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. 

Naturvärdesklass Antal naturvärdesobjekt (NVO) 

1 – Högsta naturvärde 

Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald 

på nationell eller global nivå. 

 

0 

2 – Högt naturvärde 

Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald 

på regional eller nationell nivå. 

 

0 

3 – Påtagligt naturvärde 

Av särskild betydelse att den totala arealen av dessa 

områden bibehålls eller blir större samt att deras 

ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

 

3 

4 – Visst naturvärde 

Av betydelse att den totala arealen av dessa områden 

bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet 

upprätthålls eller förbättras. (Tillägg till standardutförandet.) 

 

7 

 

 

Hela inventeringsområdet har bedömts med samma noggrannhet. De delar av inventeringsområdet 

som inte ingår i något NVO kallas för övrigt område. Dessa ytor har antingen inte bedömts uppnå 

lägsta naturvärdesklass för denna inventering (påtagligt eller visst naturvärde beroende på val av 

metod, se avsnitt 3.2). Eller också kan det finnas naturvärden inom övrigt område på ytor som är så 

små att de inte fångas upp med den valda detaljeringsgraden, se avsnitt 3.2. 

Naturvärdesobjekten redovisas på karta i Figur 5 och beskrivs i detalj i objektkatalogen i Bilaga 2. 

Av objektkatalogen framgår bl.a. vilka naturvårdsarter som noterades samt hur art- och 

biotopvärdena har bedömts och motiverats. Det finns även representativa foton från objekten. 
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Naturvårdsarter 

Alla naturvårdsarter (15 stycken) som har varit aktuella i den här inventeringen redovisas i Bilaga 3. 

Där redogörs även för vilken typ av naturvårdsart det är frågan om samt lite om dess betydelse för 

den biologiska mångfalden. I den första tabellen förtecknas de arter som hittades inom 

inventeringsområdet i samband med fältbesöket samt tidigare fynd vilka bedömts som säkra. I den 

andra tabellen listas tidigare fynd av naturvårdsarter i inventeringsområdet och dess närhet som 

inte bedömts som så säkra att de kan ligga till grund för naturvärdesbedömningen. 

Fridlysta arter (huggorm, gullviva, tibast och blåsippa) anges i antal påträffade individer och 

delområde, i Tabell 4. Blåsippan gynnas av den kalkrika berggrunden med hyperit. Det finns 

tidigare uppgifter om ål i vattendraget. Mindre hackspett har tidigare rapporterats i närområdet. Vid 

fältinventering hördes den i näraliggande skogsområde men inte inom inventeringsområdet. 

Biotopen bedöms även vara lämplig för mindre hackspett då det finns gott om lövträd och död 

stående lövved.  

Skyddsvärda träd 

Resultatet av inventeringen av skyddsvärda träd redovisas i bilaga 4, där anges även rödlistade 

träd. Resultatet av tillägget generellt biotopskydd redovisas i karta (Figur 5).  

Vid inventeringen påträffades blomsterlupin i vägkanten. I bilaga 6 redovisas resultatet av 

inventeringen av invasiva arter. Detaljerad redovisning av artförekomst, redovisar fridlysta och 

rödlistade arter redovisas i bilaga 7, Figur 10.  

 

 

 

 

Figur 5. Resultatet från fältinventeringen. Naturvärdesobjekten beskrivs närmare i objektkatalogen 

som är Bilaga 2. 
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Fördjupade artinventeringar 

Resultatet av fördjupade artinventeringar av vägkanter och fågel redovisas i bilaga 5. I Tabell 8 

visas vilka fågelarter som påträffades under revirkarteringen och högsta häckningskriterie.  

Ingen rödlistad eller fridlyst art påträffades vid vägkantsinventeringen, men några indikatorarter för 

vägkanter. Flest arter påträffades längs vägkanterna, både asfalt och grusväg, i objekt 5.8, både 

insekter och kärlväxter. De sträckor med invasiva arter (blomsterlupin) som påträffades under 

inventeringen redovisas i Figur 9, i bilaga 6.  

Inventeringsområdet genomsöktes tidig vår efter vattenansamlingar, som diken och små dammar, 

lämpliga för lek för groddjur. Inga lämpliga miljöer fanns inom inventeringsområdet och därför 

bedömdes inga ytterligare besök behövas. 

Vid inventeringen av kräldjur fotvandrades hela inventeringsområdet vid alla 4 fältbesök (Tabell 4). 

Under inventeringen påträffades 2 huggormar i skogsområdet, delområde 5.1. Inga kräldjur 

påträffades i vägkanter eller närmiljön till bron. 

Resultatet från inventeringen av dagfjärilar redovisas i bilaga 5, Tabell 10. Även fynd av övriga 

insekter redovisas. Ingen rödlistad, fridlyst eller särskilt naturvårdsintressant art påträffades. 

 
Tabell 4. Fridlysta arter 

Art Antal individer inom 
inventeringsområdet 

Yta (m2) Delområde 

Tibast 4  5.1, 5.11 

Huggorm 2  5.1 

Blåsippa 300  5.1 

Gullviva  3,6 5.7 
 

 



16 Naturvärdesinventering Mölnbacka bro väg 752  

 Date: 2019-08-20  

 Document supervisor: Annelie Thor  

 

5 DISKUSSION 
5.1 NATURVÄRDENA I SAMMANFATTNING 

 

De konkreta resultaten av naturvärdesinventeringen ska används så att projektet kan ta hänsyn till 

de naturvärden som förekommer, i första hand genom anpassningar av projektet och att säkerställa 

att projektet har de dispenser, tillstånd och godkännanden som krävs. Det handlar bl.a. om att 

uppfylla miljöbalkens krav, de av riksdagen antagna miljömålen och Sveriges internationella 

åtaganden. Nedan ges en sammanfattande beskrivning av naturvärdena inom inventeringsområdet 

utifrån standardens bedömningsgrunder. 

 

Biotopvärdet vid vattendraget är påverkat av regleringen av dammen och morfologisk påverkan på 

strandkanten. Strandkanten har ändå tillgång till strukturer och element i form av variation i 

buskskikt, tillgången på död ved och äldre ädla lövträd.  

Lövskogen i området är utpekad särskilt värdefull trakt för vitryggig hackspett. All avverkning av 

lövskog är negativt för arten och den mindre hackspetten som är en nyckelart. 

Förekomster av sälg ger god nektartillgång för insekter och är viktig födosökskälla för dem såväl 

som att tillgången på insekter är en viktig födoresurs för småfåglar.  

 

Hällebräckan (rödlistad som VU) som har påträffats utanför inventeringsområdet. Det största hotet 

mot hällebräckan är upphörd hävd runt växtplatsen, gödsling, beskuggning och riklig förna Ingen 

tillfällig lagringsplats eller etableringsområde har planerats inom växtplatsen och därmed bedöms 

inte arten påverkas av projektet. 

Blåsippan är en signalart och är fridlyst och är knuten till den kalkrika berggrund som finns i 

lövskogen i naturvärdesobjektet 5.1. Blåsippan bedöms enligt Artdatabanken som livskraftig, bofast 

och reproducerande i Värmland. Det bestånd av blåsippa som påträffades inom NV-objekt 5.1 

bedöms påverkas av vägomdragningen. 

Gullpudran är en signalart enligt Skogsstyrelsen. Här påträffades ett litet bestånd i en liten 

restbiotop sparad efter avverkning (NVI-objekt 5.10). Den bedöms inte påverkas av projektet.  

Gullvivan växte i ett litet bestånd strax intill ett skyddsvärt träd inom objekt 5.7. Området har inte 

planerats att tas i anspråk under projektet och växtplatsen bedöms därför inte påverkas.  

En växtplats för tibast kommer att påverkas inom NV-objekt 5.1. Övriga växtplatser (strax utanför 

5.11 och 5.9) bedöms inte påverkas av projektet. 

Askar som växer inom objekt 5.1 kommer att påverkas av projektet.  

 

I vägkanterna var det bland annat daggkåpa, fyrkantig johannesört, humleblomster och smultron 

som är indikatorer och naturvårdsintressanta för vägkanter (se bilaga 5 arter som påträffades och 

klass enligt Trafikverkets metodik). Dock fanns även en hel del igenväxningsarter, arter som tyder 

på dålig hävd, kvävegynnade växter och invasiva växter.  

 

Totalt observerades 27 fågelarter vid inventeringen, av dessa var det 5 som räknas som 

naturvårdsarter. Av dessa naturvårdsarter var det ingen art som av genomförda fältbesök 

konstaterades häcka vid revirkarteringen. Men flera allmänna arter konstaterades häcka under 

inventeringen. Det var en rödlistad art, kungsfiskaren, dock endast födosökande. Kungsfiskare är 

upptagen i Artdatabankens rödlista som VU (sårbar) och är därmed prioriterad. Vattendraget och 

dess strandkanter utgör en lämplig lokal för kungsfiskaren. Den genomförda revirkarteringen 

antyder att fågellivet är förhållandevis artrikt för den lilla ytan (Tabell 8). Området har en stor 

betydelse för fågellivet, som häckningsområde såväl som rastningslokal under flyttningen. Vid 

inventeringen hördes större hackspett i utkanten av inventeringsområdet, och mindre hackspett 

utanför inventeringsområdet. Det fanns även gott om hackmärken från hackspett i lövskogsområdet 

norr om bron (NV-objekt 5.1). Hålen har ej bestämts med avseende på art. Alla vilda fåglar är 

skyddade arter enligt Artskyddsförordningen, vilket innebär att hänsyn behöver tas för att inte störa 

fågellivet under häckningstid.  
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5.2 PÅVERKAN AV PLANEN OCH HUR SKADORNA KAN MINSKAS 

 

Delar av objekt 5.1 med påtagligt naturvärde och 5.3 med visst naturvärde nordväst om vägen och 

bron kommer att behöva avverkas. Den nya vägen gör även intrång i objekt 5.7, 5.8 och 5.9 med 

visst naturvärde (Figur 6). Den nya vägen påverkar växtplatsen för blåsippa, ca 260 exemplar har 

beräknats påverkas av den nya vägdragningen, samt 2 exemplar av tibast. Åtminstone 1 

skyddsvärt träd (inom objekt 5.1) påverkas av vägplanen. Trädet som berörs är en sälg, 65 cm i 

diameter, med hackspetthål och som är ett möjligt boträd. Resterande skyddsvärda träd bedöms 

kunna skyddas under byggskedet. Rödlistade askar som växer inom objekt 5.1 kommer att 

påverkas av projektet. En biotopskyddad allé med lindar (röda prickar, Figur 6) bedöms kunna 

skyddas under byggskedet. Inga andra naturvårdsarter bedöms påverkas av projektet. 

 

 
Figur 6.  Nya vägförslaget och områdets naturvärden 

Det är viktigt att lövträd sparas i området och gynnas för kommande återväxt och föryngring. För att 

gynna lövträd i området kan yngre gran med fördel röjas bort. Vid exploatering kan ytterligare 

kompensationsåtgärder vara aktuella. Genom att spara äldre lövträd och föryngra lövträd och 

samtidigt röja bort gran, kan ett mer åldersvarierat lövskogs bestånd skapas och möjligheterna till 

föryngring av lövträd förbättras. 
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Bilaga 1 
METOD ENLIGT SIS STANDARD 
Nedan sammanfattas hur en naturvärdesinventering (NVI) som följer 
den rådande standarden (SS 199000:2014) bör gå till. 

VARFÖR BEHÖVS STANDARDISERADE NATURVÄRDESINVENTERINGAR? 

Med begreppet biologisk mångfald menas mångfalden inom arter, mellan arter och av ekosystem. 

Det finns en bred uppslutning, såväl internationellt som nationellt, om att det är viktigt att bevara 

och utveckla den biologiska mångfalden, vilket också återspeglas i lagstiftningen. 

 Syftet med en naturvärdesinventering är att träffsäkert identifiera, beskriva och värdera områden 

som har betydelse för den biologiska mångfalden. Dessa områden benämns naturvärdesobjekt 

(NVO). Men att identifiera naturvärdesobjekten det är ingen lätt uppgift. Naturen är komplex och det 

finns många olika naturtyper, biotoper (typer av livsmiljöer) och arter att hålla reda på. 

 Genom att standardisera hur naturvärdesinventeringar ska göras underlättas arbetet för alla 

parter och bedömningarna kan bli mer enhetliga. Nedan beskrivs de viktigaste stegen i processen 

från planering till färdig rapport. 

 

1 AVGRÄNSA INVENTERINGSOMRÅDET 

Det ska tydligt framgå av text och kartor vad som är inventeringsområde respektive omgivande 

landskap. Inventeringsområdet ska genomsökas med en vald noggrannhet (se nedan) och det 

omgivande landskapet fungerar som referens och sammanhang. 

 

2 UTFORMA UPPDRAGET UTIFRÅN BEHOV 

Det finns enligt standarden tre sätt att anpassa en NVI till de aktuella behoven. För det första att 

antingen enbart göra en förstudie eller också även en fältinventering. Om man väljer enbart 

förstudie innebär det att naturvärdesobjekt (NVO) avgränsas utifrån kartor, flygbilder och andra 

tillgängliga kunskapsunderlag. De identifierade områdena behöver i så fall inte naturvärdesklassas, 

det räcker med att ange att de har ”potentiellt naturvärde”. En naturvärdesbedömning på 

förstudienivå är alltid preliminär. 

 När en NVI görs på fältnivå identifieras områden (NVO) med naturvärdesklass 1, 2 och 3. Då ska 

man dessutom, för det andra, välja mellan tre olika detaljeringsgrader. Detaljeringsgraden avgör 

hur små naturvärdesobjekt man har för avsikt att kunna identifiera, d v s hur noggrant man avser att 

arbeta i fält. Vilka de tre detaljeringsgraderna är framgår av Tabell 1 nedan. 

 

Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras i fält 

Översikt Minst en yta på 1 hektar (100 x 100 meter) eller ett linjeformat objekt 

som är minst 100 meter långt och 2 meter brett. 

Medel Minst en yta på 0,1 hektar (32 x 32 meter) eller ett linjeformat objekt 

som är minst 50 meter långt och en halv meter brett. 

Detalj Minst en yta på 10 m2 (3,2 x 3,2 meter) eller ett linjeformat objekt som 

är minst 10 meter långt och en halv meter brett. 
 

Tabell 1. En NVI kan göras med tre olika detaljeringsgrader. Tekniska rapporten (SIS-TR 199001:2014) har vissa 

rekommendationer om vilken detaljeringsgrad som är lämplig i olika sammanhang. 

För det tredje finns det sex så kallade tillägg som kan väljas – och i så fall ska inarbetas så att de 

utgör en integrerad del av själva NVI:n. Vilka de olika tilläggen är och vad de innebär framgår av 

Tabell 2 nedan. 
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Tillägg Kommentar 

Naturvärdesklass 4 Även naturvärdesobjekt med ”Visst naturvärde” identifieras och 

avgränsas, på kartor markeras de med gul färg. 

Generellt biotopskydd Alla områden som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap. 

11 § Miljöbalken och Förordningen om områdesskydd kartläggs. 

Värdeelement Värdeelement är inslag i naturen som gynnar biologisk mångfald, 

t.ex. gamla träd, vattensamlingar eller stenmurar. 

Detaljerad redovisning 

av artförekomst  

Innebär att förekomst av naturvårdsarter redovisas på karta eller med 

koordinater och med en noggrannhet på minst 10-25 meter. 

Fördjupad 

artinventering 

Specifika arter eller artgrupper eftersöks särskilt inom hela eller delar 

av inventeringsområdet, resultatet inarbetas i klassningen av NVO. 

Kartering av Natura 

2000-naturtyp 

Eventuella Natura 2000-naturtyper identifieras, avgränsas och 

bedöms med stöd av Naturvårdsverkets manualer. 
 

Tabell 2. En NVI kan göras med sex olika tillägg.  

Ibland vill beställaren av en NVI att den som utför uppdraget även ska göra andra utredningar och 

bedömningar än vad som ingår i standarden för naturvärdesinventeringar. Det kan vara lämpligt att 

redovisa dessa uppdrag skilt från själva naturvärdesinventeringen, så att det tydligt framgår vad 

som görs enligt standard respektive med andra metoder. 

 

3 KARTLÄGGA TIDIGARE KÄNDA NATURVÄRDEN OCH OMRÅDESSKYDD 

Genom konsultera olika informationskällor (databaser) undersöks vilka naturvärden som redan är 

kända inom inventeringsområdet och i det omgivande landskapet. Resultatet redovisas lämpligen 

på en översiktskarta och i en sammanfattande text. 

 

4 PRELIMINÄRT AVGRÄNSA NATURVÄRDESOBJEKT GENOM FLYGBILDSTOLKNING 

Genom att studera flygbilder avgränsas potentiella naturvärdesobjekt, vilka ska undersökas 

närmare i fält. Fler naturvärdesobjekt kan även tillkomma under själva fältarbetet. Standarden 

indelar naturen i olika naturtyper och naturvärdesobjekten ska avgränsas så att de domineras av en 

och samma naturtyp. Ett NVO kan innehålla flera olika biotoper, men det ska vara så enhetligt att 

området kan tilldelas samma naturvärdesklass. 

 När ett mer varierat landskap med flera olika naturtyper har betydelse för den biologiska 

mångfalden finns även möjligheten att identifiera och avgränsa så kallade landskapsobjekt. 

 

5 FÄLTINVENTERING FÖR ATT BEDÖMA AVGRÄNSNINGAR, BIOTOPER OCH ARTER 

Standarden föreskriver under vilka tidsperioder fältinventering ska utföras i olika delar av landet. 

Det ska framgå av rapporten när en fältinventering genomfördes och vem som är ansvarig för 

bedömningarna. Syftet med fältinventeringen är bl.a. att verifiera preliminära naturvärdesobjekt, 

identifiera eventuella nya NVO, beskriva objekten, justera avgränsningarna och ta fram ett 

biotopvärde respektive ett artvärde för varje NVO.  

 Biotopvärdet bedöms utifrån två aspekter: biotopkvalitet respektive sällsynthet och hot. 

Standarden definierar ett flertal olika biotopkvaliteter att undersöka, några exempel är Naturlighet 

(frånvaro av mänsklig påverkan), Strukturer (bl.a. åldersfördelning av träd) och Kontinuitet. Med 

sällsynta biotoper menas biotoper som är mindre vanliga i ett regionalt, nationellt eller internationellt 

perspektiv. Hotade biotoper är biotoper med minskande utbredningsområde, areal eller funktion för 

den biologiska mångfalden. Varje NVO ska utifrån en samlad bedömning tilldelas ett biotopvärde 

på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt eller högt). 

 Även artvärdet bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt eller högt). Två aspekter 

ska beaktas: naturvårdsarter och artrikedom. Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som 

indikerar naturvärde eller att naturvårdsarten i sig själv är den viktig del av den biologiska 

mångfalden. Naturvårdsarterna indelas i olika grupper. Typiska arter indikerar att den aktuella 

biotopen är i ett gynnsamt tillstånd, inom jord- och skogsbruket används begreppet Signalarter 
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synonymt. Hotade arter är arter som klassas som antingen Akut hotade, Starkt hotade, eller 

Sårbara. Rödlistade arter är ett lite bredare begrepp, det inkluderar även kategorin Nära hotade 

arter. Ytterligare en grupp av naturvårdsarter är Skyddade arter enligt Artskyddsförordningen och 

arter som är listade i EU:s Art- och habitatdirektiv respektive EU:s Fågeldirektiv. Slutligen kan 

naturvårdsarter även vara Ansvarsarter, vilket betyder att en betydande del av den totala 

populationen finns inom ett begränsat område. 

 En viktig del av fältinventeringen går ut på att eftersöka naturvårdsarter, vilket förutsätter att man 

vet vilka arter man ska leta efter i de olika naturtyperna och biotoperna. Artvärdet i ett visst NVO 

bestäms utifrån hur många olika naturvårdsarter som hittas, vilka arterna är och hur livskraftiga 

populationerna verkar vara. Även tidigare registrerade fynd av naturvårdsarter ska bedömas och 

tas med om de bedöms trovärdiga. Till grund för artvärdet ligger även en allmän bedömning av om 

artrikedomen är större i det aktuella naturvärdesobjektet, än vad den är i det omgivande landskapet 

eller i andra områden av samma biotop. 

 

6 TILLDELA VARJE NATURVÄRDESOBEJKT EN NATURVÄRDESKLASS 

När art- respektive biotopvärdena för ett visst NVO är definierade fastställs naturvärdesklassen 

med hjälp av matrisen i Figur 1. Om det finns en osäkerhet i bedömningen ska det anges, då 

betecknas klassningen som preliminär. 

  

 

 

Figur 1. Matrisen som avgör vilken naturvärdesklass ett NVO ska tilldelas. Klassningen görs genom att kombinera två 

olika bedömningsgrunder, art och biotop. Utfall som ligger nära diagonalen från Högsta naturvärde (upptill till höger) 

till Lågt naturvärde (nedtill till vänster) är mest sannolika. 

 

I sitt grundutförande innehåller standarden tre naturvärdesklasser: 1 – Högsta naturvärde 

(markeras med vinröd färg på kartor), 2 – Högt naturvärde (klarröd färg på kartor) och 3 – Påtagligt 

naturvärde (orange färg). Som tillägg finns klass 4 – Visst naturvärde (gul färg). Vad de olika 

klasserna står för framgår av Tabell 3 nedan. 

 De delar av inventeringsområdet som inte avgränsas som naturvärdesobjekt eller 

landskapsobjekt kallas övriga områden. 
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 Naturvärdesklass Förtydligande 

1 – Högsta naturvärde 

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. 

2 – Högt naturvärde 

Stor 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, rikkärrinventeringens klass 

1–3, limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, 

värdekärnor i naturreservat samt fullgod Natura 2000-naturtyper. 

Detta under förutsättning att de inte uppfyller Högsta naturvärde. 

3 – Påtagligt naturvärde 

Påtaglig 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. 

4 – Visst naturvärde 

Viss positiv betydelse för 

biologisk mångfald 

 

Denna naturvårdsklass 

ingår inte i 

grundutförandet enligt 

standarden utan kan 

väljas som tillägg. 

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 

bedöms vara 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 fyra 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, t.ex. äldre 

produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra 

värdestrukturer och värdeelement saknas. 
 

Tabell 3. Naturvärdesklasser, vad de innebär och vad de ungefär motsvaras av enligt standarden för naturvärdesinventeringar. 
 

7 REDOVISA RESULTATET AV INVENTERINGEN 

Enligt standarden ska resultatet av naturvärdesinventeringen redovisas i en rapport och det finns 

en lång lista med krav på vilka uppgifter denna rapport ska innehålla. Geografisk information ska 

även redovisas i GIS och observationer av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller 

motsvarande nationell databas för artrapportering.  
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Bilaga 2 
OBJEKTKATALOG 
Naturvärdesobjekt som identifierats och avgränsats. 

Beteckningar som anges efter respektive naturvårdsart förklaras i bilaga 3, naturvårdsarter.  

Naturvärdesobjekt nr 5.1 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde  

Areal (ha) 0,55  

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Lövskog, ädellövskog 

Naturvårdsarter LindS, askR, blåsippaFS, tibastFS, huggormF 

Artvärde visst artvärde, enstaka naturvårdsarter, enstaka rödlistade 

arter (flera askar är drabbade av askskottsjukan och de 

bedöms därför inte vara livskraftiga). Förekomst av 

nötskrika, bofink, talgoxe, koltrast ger en artrikedom av 

fåglar. 

Biotopvärde visst biotopvärde med biotopkvaliteter av positiv betydelse 

för biologisk mångfald, som flera gamla träd, hålträd, död 

ved, rishögar, varierad åldersstruktur, finns spår av 

gallring. Ädel lövskog är regionalt sällsynt. 

Natura 2000-naturtyp  

Beskrivning Flerskiktad art- och variationsrik lövskog med träd och 

buskar i olika åldrar. Ädellövskog med fläckvis inblandning 

av gran. Skogen hyser ett äldre lövskogsbestånd (>60 år) 

som domineras av lönn och lind och har en längre 

kontinuitet som lövträdbärande mark. Förekommande arter 

av lövträd är: lönn, lind, ask, björk och sälg. Berggrunden 

är kalkrik och rik på hyperit, vilket ger goda förutsättningar 

för arter som ask och blåsippa. Blåsippa förekommer bitvis 

rikligt. I fältskiktet växer även vitsippa. Ett glest mellanskikt 

med hassel finns. I skogen förekommer stora 

mossbeklädda block och stenar, vilket ger området en 

varierad terräng. Förekomsten av lavklädda stammar är 

riklig, det finns hänglavar på flera lövträd inom området. 

Enstaka lågor av lövträd, med vedlevande tickor , finns i 

området. Riklig förekomst av insektshål och hackspår från 

hackspett finns i lövträd. Skyddsvärda håliga träd kan vara 

lämpliga boträd för till exempel hackspett. Objektet 

fortsätter även utanför inventeringsområdet. 

Motivering till naturvärdesklass Flera grova lövträd med bohål. Området har fått utvecklas 

naturligt under de senaste decennierna, bitvis gott om död 

ved. Skogsområdet har påtagligt biotopvärde knutet till de 

gamla ädellövträden, inslaget av lågor, förekomsten av 

grova, håliga träd och den rika förekomsten av hänglavar i 

området. Lövskogen bedöms ha ett visst artvärde, med 

stor artrikedom av fåglar och förekomst av flera 

naturvårdsarter.  
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Inventerare Annelie Thor 

Säker eller preliminär 

bedömning 

Säker 

Övriga kommentarer Området fungerar som en brygga och spridningskorridor 

mellan liknande lövskogsområden längs älven. 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt nr 5.2 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde  

Areal (ha) 0,64 (objektet fortsätter även utanför inventeringsområdet) 

Naturtyp Vattendrag 

Biotop Rätat vattendrag, kanal 

Naturvårdsarter KungsfiskareVU, ålCR  

Artvärde Det finns enstaka hotade arter som kungsfiskareVU (F 4§) och ålCR. 

Västra Örten hyser fiskrikedom med flera fiskarter som: gös, abborre, 

gädda, mört, nors, lake, sutare, löja, björkna och ål. Vid inventeringen 

observerades knipa, fiskmås, mindre strandpipare och forsärla. 

Tidigare har även strömstare observerats vid vattendraget. 

Sammantaget ger det vattendraget en stor artrikedom och visst 

artvärde. 

Biotopvärde Visst biotopvärde.  

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning En kanal som använts för flottning fram till och med 1968. Ett område 

strax norr om bron använder fiskevårdsföreningen för sjösättning av 

båtar, och det kallas därför för ”Ilägget”. Förr fanns där en 

flottningskur som flottningspersonalen höll till vid med sina 

bogserbåtar. Vandringsväg mellan Västra Örten och Lusten saknas 

på grund av reglering av dammen. Objektet fortsätter även utanför 

inventeringsområdet. 
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Motivering till natur-

värdesklass 

De naturgivna förutsättningarna är goda för vattenkvalitet och fisk. 

Den gamla kanalen är uträtad och stensatt och har använts för 

flottning. På så vis är strandkanten påverkad och förstärkt genom 

stora block i strandkanten, vilket försämrar dess biologiska 

kvalitetsfaktorer eftersom morfologin i strandkanten är påverkad. 

Kanalen skapar en koppling mellan Västra Örten och dammen och är 

på så vis en viktig spridningsväg för fauna. Dock finns 

vandringshinder nedströms dammen, som påverkar vattenlevande 

fauna negativt. Biotopvärdet är därmed försämrat för vattendraget. 

Vattendraget har inte inventerats under vattenytan, bedömningen 

bygger på tidigare kända uppgifter och bedömning på plats.  

Inventerare Annelie Thor 

Säker eller preliminär 

bedömning 

Preliminär. Kanalen har endast bedömts med avseende på tidigare 

kända naturvärden och observerade arter ovan vatten, ingen 

inventering under vattenytan har gjorts. 

Övriga kommentarer Området fungerar som en spridningskorridor mellan Västra Örten och 

Dammen.  

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt nr 5.3 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde  

Areal (ha) 0,28 

Naturtyp Blandskog 

Biotop Barrblandad lövskog 

Naturvårdsarter AskEN (enstaka) 

Artvärde Obetydligt artvärde 
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Biotopvärde Visst biotopvärde. Förekomst av nyckelarter som 

sälg, finns spår av gallring, värdeelement som gamla 

träd, död ved, den täta skogen ger ett skydd från 

vägen, men det stora inslaget av gran missgynnar 

lövföryngringen. Objektet fortsätter även utanför 

inventeringsområdet.  

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning En yngre (<60 år) skog som domineras av björk och 

sälg med ställvis stor inblandning av gran. Andra 

förekommande trädarter är asp, ask och sälg. På 

historiska kartor från 1960- talet utgörs området av 

öppen mark.  

Motivering till naturvärdesklass Det finns värdefulla element i skogsområdet, som 

rishögar med död ved och hålträd med spår av 

hackspett. Det stora inslaget av gran missgynnar 

lövbeståndet. Visst biotopvärde och obetydligt 

artvärde ger området ett visst naturvärde. 

Inventerare Annelie Thor 

Säker eller preliminär bedömning Säker 

Övriga kommentarer Området fungerar som en skyddszon mellan vägen 

och ädellövskogen.  

  

 

Naturvärdesobjekt nr 5.4 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde  

Areal (ha) 0,1 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Granskog, lövskog 

Naturvårdsarter  

Artvärde Obetydligt artvärde. Det saknas rödlistade, fridlysta eller 

sällsynta arter, men finns flera klass 1-3 arter för vägkanter 

(Daggkåpai, ängsvioli, gökärti, smultroni) Dock finns även 

inslag av negativa indikatorarter, som kirskål och hundkäx. 
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Artrikedom finns bland blommande växter som ger möjlighet 

för födosökande insekter, lavklädda stammar. 

Biotopvärde Visst biotopvärde med förekomst av rikligt med död ved. 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Ett litet skogsområde som har sparats efter avverkning och 

som domineras av gran. Andra trädslag som förekommer i 

området är al och asp Skogen är ung- till medelålders (<60 

år), med varierande ålder på trädslagen, från sly till ca 50-

åriga större träd. På 1960-talet användes marken för odling, 

men denna änden av åkermarksområdet har vid 

rationalisering sedan undantagits från plöjning. Det finns 

rikligt med ris och kvistar i området. Grova lågor saknas men 

enstaka stående döda träd samt en rotvälta finns. I fältskiktet 

växer harsyra, vitsippa och gökärt. Markskiktet är 

mossbevuxet. Det finns mossbevuxna stenar i området, 

möjligen kan detta vara en äldre kolningsanläggning eller 

grävts ned material som har täckts över med stenar. 

Skogsområdet fyller en funktion som skyddszon i kanten på 

kalhygget mot vattendrag. Träden hindrar näringsämnen från 

att läcka ut i vattendraget och bevarar skugga i strandkanten. 

Det skapar även skydd för arter som uppehåller sig och 

vandrar samt söker vatten vid vattendraget. Ekorre 

observerades vid upprepade tillfällen i området. Objektet 

fortsätter även utanför inventeringsområdet.  

Motivering till natur-

värdesklass 

Obetydligt artvärde. Skogen skapar skydd mot strandkanten, 

vilket ger ett visst biotopvärde. Sammantaget bedöms 

objektet ha visst naturvärde. 

Inventerare Annelie Thor 

Säker eller preliminär 

bedömning 

Säker 

Övriga kommentarer  

  

 

Naturvärdesobjekt nr 5.5 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde  

Areal (ha) 0,11 

Naturtyp Skog och träd 
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Biotop Lövskog 

Naturvårdsarter GullpudraS 

Artvärde Obetydligt artvärde.  

Biotopvärde Visst biotopvärde i och med riklig förekomst av rishögar och lågor. 

Lövträden ger möjligheter för födosök för t ex hackspettar. 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Litet skogsområde som sparats vid avverkning, på lera-silthaltig mark. 

Skogen är medelålders (<60 år). Området har tidigare varit åkermark 

och det finns tydliga tecken på dikning i området.  

Motivering till natur-

värdesklass 

Värdet finns främst genom den goda tillgången på död ved, genom 

lågor och högstubbar som finns i området.  

Inventerare Annelie Thor 

Säker eller preliminär 

bedömning 

Säker 

Övriga kommentarer Området är en isolerad biotop på ett kalhygge. Avsaknaden av 

skyddande skog runtom gör miljön mindre attraktiv för småfåglar och 

mer attraktiv för större fåglar, vilket innebär predationstryck på 

småfåglar. Kråka, korp och sparvhök observerades födosökande.  

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt nr 5.6 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde  

Areal (ha) 0,14 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Strand, lövträd 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt artvärde 

Biotopvärde Visst biotopvärde 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning I detta område fanns förr en stångjärnssmedja (1806) och 

då fanns även kolhus, tack- och stångjärnsbodar. I 

närheten låg även ett tegelbruk. Man kan se tydliga rester 

genom slaggprodukter i det nu övervuxna markskiktet. 

Det växer enstaka lövträd inom objektet. Det finns en 
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gammal ek (>60 år) med grenar som gått av och nu är 

bevuxna med tickor. Längst norrut finns en liten 

vattenansamling/avsnörd damm. Dammen har inget in- 

eller utlopp från övrigt vattenområde och bedöms kunna 

vara en leklokal för groddjur. Lövträden och den gamla 

eken bedöms kunna vara en värdefull boplats för fåglar, 

insekter och födosökslokal. Lövträden har värde för 

fågellivet. Svartvit flugsnappare och mindre strandpipare 

observerades födosökande i området. 

Motivering till natur-värdesklass Värdet finns främst genom den gamla eken som har visst 

biotopvärde för biologisk mångfald. Obetydliga 

förekomster av naturvårdsarter. Sammantaget bedöms 

objektet ha ett visst naturvärde. 

Inventerare Annelie Thor 

Säker eller preliminär bedömning Säker 

Övriga kommentarer  

  

 

 

Naturvärdesobjekt nr 5.7 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde  

Areal (ha) 0,15 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Strand, lövträd 

Naturvårdsarter GullvivaF (se stjärna i kartbild) 

Artvärde Obetydligt artvärde, rödlistade och sällsynta arter saknas, 

dock en litet bestånd med gullviva som är fridlyst. Lövträden i 

området har artrikedom i form av lavklädda stammar och 

hänglavar från grenar av vanliga arter. Artrikedom av fåglar. 

Dock stort inslag av kirskål i fältskiktet. 

Biotopvärde Visst biotopvärde med fuktigt lokalklimat, äldre träd, ett är 

skyddsvärt träd, samt blommande buskar. Lövskogen och 

buskaget har värde för fågellivet. Strandkanten är påverkad 

och stensatt. 

Natura 2000-naturtyp - 
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Beskrivning Strandområde med äldre större lövträd och en liten öppen 

äng som delvis är beskuggad och igenvuxen med kirskål. 

Lövträden i området är äldre (>60 år) och med håligheter i 

stam finns goda bomöjligheter för fåglar. Skogsområdet fyller 

en funktion som skyddszon mot vattendrag. Träden hindrar 

näringsämnen från att läcka ut i vattendraget och bevarar 

skugga i strandkanten. Det skapar även skydd för arter som 

uppehåller sig i och vandrar samt söker vatten vid 

vattendraget. Stranden har ett öppet läge med fuktigt 

lokalklimat i och med närheten till vatten. Träden har även ett 

kulturhistoriskt värde för området. På lövträden växer rikligt 

med lavar på stammar som blåslav, slånlav, fjällig filtlav, 

pukstockslav, skrynkellav, brosklav och hänglavar, som grå 

tagellav. Vid inventeringen observerades blåmes, gråsparv, 

bofink och björktrast, varav bofink och björktrast 

konstaterades ha revir i lövskogsbuskaget. Objektet 

fortsätter även utanför inventeringsområdet. 

Motivering till naturvärdesklass Obetydligt artvärde med viss artrikedom av lavar på träden, 

men inga sällsynta eller rödlistade arter samt värde för 

fågellivet. Visst biotopvärde i och med variationen av äldre 

lövträd, blommande buskar och luckighet. Detta ger 

sammantaget ett visst naturvärde. 

Inventerare Annelie Thor 

Säker eller preliminär bedömning Säker 

Övriga kommentarer  

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt nr 5.8 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde  

Areal (ha) 0,06  

Naturtyp Skog och träd 

Biotop lövskog 

Naturvårdsarter  

Artvärde Obetydligt artvärde. Det saknas rödlistade, fridlysta eller 

sällsynta arter, men finns flera klass 1-3 arter för vägkanter 
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(Daggkåpai, ängsvioli, gökärti, smultroni) Dock finns även 

inslag av negativa indikatorarter, som kirskål, hundkäx, och 

blomsterlupin. Artrikedom finns bland blommande växter som 

ger möjlighet för födosökande insekter, lavklädda stammar. 

Biotopvärde Visst biotopvärde med förekomst av rikligt med död ved, 

gamla och skyddsvärda träd, mossbeklädda block i 

strandkanten och solbelyst strand. 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Skogsområdet fyller en funktion som skyddszon i kanten på 

kalhygget mot vattendrag. Träden hindrar näringsämnen från 

att läcka ut i vattendraget och bevarar skugga i strandkanten. 

Det skapar även skydd för arter som uppehåller sig och 

vandrar samt söker vatten vid vattendraget. I strandkanten 

växer några lövträd. I området finns ett grovt hålträd (uppfyller 

kriterier för skyddsvärda träd), en lönn 50 cm i diameter med 

utvecklad hålighet i stammen som ger födosök- och 

bomöjlighet för fåglar. Rikligt med lavpåväxt finns på lövträd 

och hänglavar växer på träd. Stora mossbevuxna block finns i 

strandkanten. I den norra delen av objektet, finns ett större 

bestånd av liljekonvalj. Nötväcka och blåmes hade revir i en 

gammal sälg med hål i stam. Objektet fortsätter även utanför 

inventeringsområdet.  

Motivering till natur-

värdesklass 

Enstaka naturvårdsarter ger ett obetydligt artvärde. Skogen är 

ung men har inslag av äldre träd och död ved och skapar 

skydd mot strandkanten, vilket ger ett visst biotopvärde. 

Sammantaget bedöms objektet ha visst naturvärde. 

Inventerare Annelie Thor 

Säker eller preliminär 

bedömning 

Säker 

Övriga kommentarer  

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt nr 5.9 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde  

Areal (ha) 0,19 

Naturtyp Berg och sten, park och trädgård 

Biotop Häll, gammal tomtmark 
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Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt artvärde. Några intressanta indikatorarter 

(fyrkantig Johannesörti, daggkåpai, humleblomsteri, 

smultroni) finns men ytan domineras av igenväxningsarter, 

som brännässla, hundkex och älggräs. 

Biotopvärde Visst biotopvärde med förekomst av värdefulla element 

som sälg och berghällen. 

Natura 2000-naturtyp  

Beskrivning Längst i norr fanns förr en byggnad uppförd 1798, i vilket 

det från början bodde smeder. Senare blev byggnaden 

obebodd och brann ner 1967. Marken mellan byggnaden 

och vägkorsningen har varit öppen under lång tid, och har 

förutsättningar för en hävdgynnad flora, men är beroende 

av hävd för att uppnå kvalitet för ängsmark. Marken omges 

av trädgårdsbuskar, vinbär och syren. I den södra delen 

finns några yngre lövträd (björk och asp) med rikligt med 

hänglavar som har ett värde för biologisk mångfald. Hällen 

har ett magert täcke och lavpåväxt men stort inslag av 

hävdgynnade kärlväxter som rosenrot och röllika. Stor 

äldre sälg växer i kanten mot vägen. Förekomst av 

blommande buskar ger förutsättningar för födosök för 

insekter. Torr och mager miljö på berget ger goda 

förutsättningar för en hävdgynnad flora. Dock är det 

högvuxet gräs på ängen, vilket innebär risk för igenväxning 

på sikt. Ett stort antal vinbärssnäckor observerades på 

hällen. Objektet fortsätter även utanför 

inventeringsområdet. 

Motivering till naturvärdesklass Igenväxningsgraden är stor på den öppna ytan/gamla 

tomtmarken och hällmarken, artvärdet bedöms som 

obetydligt.  Den gamla sälgen och förekomsten av 

blommor ger goda förutsättningar för nektartillgång och 

bidrar därmed till ett visst biotopvärde. Sammantaget 

bedöms tomtmarken och hällen hysa ett visst naturvärde. 

Inventerare Annelie Thor 

Säker eller preliminär bedömning Säker 

Övriga kommentarer Strax utanför inventeringsområdets gräns växte: tibastF 

och hällebräckaVU, men dessa fanns inte inom 

inventeringsområdet. 
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Naturvärdesobjekt nr 5.10 

Naturvärdesklass 3 påtagligt naturvärde  

Areal (ha) 0,26 

Naturtyp Limnisk strand, skog och träd 

Biotop Limnisk strand, träd 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Inga rödlistade eller sällsynta, skyddade arter, mindre 

förekomst av enstaka indikatorarter (Daggkåpai, ängsvioli, 

fyrkantig Johannesörti, smultroni, röllikai, ängssyrai, askR) ger 

ett obetydligt artvärde då det inte är påtagligt artrikare än det 

omgivande landskapet, även ett stort inslag av negativa 

nyckelarter som hundkex och tuvtåtel och invasiva arter som 

blomsterlupin.  

Biotopvärde Påtagligt biotopvärde i förekomst av strukturer som luckighet 

och variation av öppenhet och slutenhet (slybuskage), 

varierad och opåverkad strandlinje. 

Element som död ved, håliga stammar och större block från 

husgrund, vilket visar på spår av mänsklig påverkan.  

Variation av lövträd, björk, sälg, al och ask. Förekomsten av 

gamla ädla lövträd ger en kontinuitet och närheten till 

vattendraget/dammen ger ett fuktigt lokalklimat. Ett träd 

bedömt som särskilt skyddsvärt. Strandlinjen är en viktig 

spridningskorridor.  

P.g.a. regleringen av dammen saknas naturliga 

störningsregimer i form av varierande vattenstånd i 

strandkanten, har tidigare funnits byggnad därför finns 

mänsklig påverkan.  

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning I detta område fanns förr ett tegelbruk (uppfört 1796) med 

tillhörande brännugn och man kan även se en gammal 

husgrund i kanten mellan strandlinje och väg, ”Järnboa” eller 

även kallad ”Mangelboa”. I äldre historier anges att det 

spökade i detta området. Rester från dessa byggnader 

användes till att bygga bron.  
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Det finns äldre ädellövträd (>60 år) som ger skugga åt 

strandkanten, men även öppna partier med möjlighet för 

högörter. Lövträden utgör värdefulla boplatser samt erbjuder 

skydd för fåglar och fladdermöss.  

Objektet har främst ett kulturmiljövärde i och med den gamla 

husgrunden, men även ett naturvärde i och med lövträd som 

växer i strandkanten. Skogsområdet fyller en funktion som en 

skyddszon mot vattendrag. Träden hindrar näringsämnen 

från att läcka ut i vattendraget och bevarar skugga i 

strandkanten. Det skapar även skydd för arter som 

uppehåller sig och vandrar samt söker vatten vid 

vattendraget. Stranden har ett öppet läge med fuktigt 

lokalklimat i och med närheten till vatten. Träden ger även 

skugga åt vattendraget och har ett kulturhistoriskt värde för 

området. Objektet fortsätter även utanför 

inventeringsområdet. 

Motivering till naturvärdesklass Ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde ger påtagligt 

naturvärde. 

Inventerare Annelie Thor 

Säker eller preliminär bedömning Säker 

Övriga kommentarer Gott om humlor och bin, viktig födoresurs särskilt för 

ungfåglar. Björktrast och blåmes hade revir i området. Även 

bofink, nötväcka, talgoxe, koltrast och björktrast sjöng i 

området. 

    

 

 

Naturvärdesobjekt nr 5.11 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde  

Areal (ha) 0,28 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Lövskog  

Naturvårdsarter TibastF (i kanten på objektet) 
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Artvärde Obetydligt artvärde, med obetydlig förekomst av 

naturvårdsarter, dock en fridlyst art påträffades i utkanten av 

objektet.  

Biotopvärde Visst biotopvärde, lövskog med ädla lövträd som lönn och lind, 

god tillgång på död ved, både stående och liggande.  

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Liten lövskog i ett likåldrigt bestånd av asp och björk. Glest 

underskikt av lind, hassel och rönn. I fältskiktet växer vitsippa 

och harsyra. På sikt kan lövskogen ha värde för fågellivet och 

är värd att bevara. 

Motivering till natur-värdesklass Lövskogen bedöms inte vara artrikare än liknande biotoper 

men kan utvecklas till en viktig lokal för hackspettarter. 

Inventerare Annelie Thor 

Säker eller preliminär bedömning säker 

Övriga kommentarer En död grävling observerades i skogskanten mot vägdiket. 

Trädpiplärka, som är naturvårdsart, sjöng i området, men har 

ej konstaterats häcka, dock är biotopen lämplig för den. Andra 

fåglar som hörts sjunga i området är bofink, gulsparv, 

nötväcka, talgoxe. 

  

 

Biotopskyddsobjekt nr 2 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde  

Längd (m) 90 

Naturtyp Sten 

Biotop Stenmur 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Obetydligt artvärde 

Biotopvärde Visst biotopvärde med förekomst av gamla lav- och 

mossbeklädda block i vägkant  

Natura 2000-naturtyp - 
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Beskrivning En äldre stenmur längs vägkanten som utgör en 

tomtavgränsning mot Mölnbacka Herrgård. 

Motivering till naturvärdesklass Obetydligt artvärde och visst biotopvärde ger ett visst 

naturvärde. 

Inventerare Annelie Thor 

Säker eller preliminär bedömning säker 

Övriga kommentarer  
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Bilaga 3 
NATURVÅRDSARTER 
I den första tabellen nedan redovisas naturvårdsarter som hittats 
inom inventeringsområdet samt tidigare fynd vilka bedöms som 
säkra. Den andra tabellen listar tidigare fynd av naturvårdsarter inom 
eller utanför inventeringsområdet som inte ligger till grund för 
naturvärdesbedömningen. 
 

Fåglar som är naturvårdsarter är de prioriterade fågelarter som ingår i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv 

(indexB), är rödlistade i Sverige (indexR) eller har minskat med minst 50% under perioden 1975-

2005 enligt svensk häckfågeltaxering (index-50%). Övriga beteckningar står för: fridlystF, rödlistadR, 

signalartS enligt Skogsstyrelsen och indikator/signalarter i för ängsmarker (enligt Trafikverkets 

naturvårdsarter för vägkanter). 

Tabell 5. Naturvårdsarter funna inom inventeringsområdet vid fältbesök samt tidigare fynd vilka bedöms som säkra. För närmare 

upplysning om i vilka naturvärdesobjekt arterna registrerats, se objektskatalogen i Bilaga 2. 

Art inom området Typ av naturvårdsart Betydelse för den biologiska mångfalden 

Ask Fraxinus 

excelsior 

Starkt hotad (EN) Drabbad av askskottsjukan, friska skogar och 

exemplar är värdefulla att bevara. 

Blåsippa Hepatica 

nobilis 

Signalart enligt 

Skogsstyrelsen, 

Skyddad art (fridlyst 

enligt 9§) 

Gynnas av kalkrika förhållanden i främst i 

lövskog. Fröna sprids av myror. Får ej skadas, 

plockas eller grävas upp. 

FisktärnaB Sterna 

hirundo 

Skyddad art (fridlyst 

enligt 4§), ingår i bilaga 

1 

Häckar på strandängar, kobbar och skär, 

limniska miljöer. Sågs endast födosökande. 

Gullpudra 

Chrysoplenium 

alternifolium 

Signalart enligt 

Skogsstyrelsen 

Växer i skogsmark, våtmark, myrbiotoper 

Gullviva Primula 

veris 

Skyddad art (fridlyst 

enligt 9§) 

Växer i trädbärande och öppna gräsmarker 

Gulsparv -50%  

Emberiza citrinella 

Skyddad art (fridlyst 

enligt 4§), har minskat 

med minst 50% 

Häckar i skogsbryn och buskmarker, särskilt i 

anslutning till odlad mark, samt på hyggen. 

Arten är på stark tillbakagång. Från början av 

1980-talet har antalet gulsparvar halverats i 

Sverige, och under perioden 2005-2014 har 

minskningen varit omkring 40%.(Källa: 

ArtDatabanken.) 

Gråsparv -50%  

Passer domesticus 

Skyddad art (fridlyst 

enligt 4§), har minskat 

med minst 50% 

Häckar i jordbrukslandskap, urban miljö 

Huggorm 

Vipera berus 

Skyddad art (fridlyst 

enligt 6§), bilaga III 

enligt Bernkonventionen 

Förekommer i alla typer av miljöer, men 

undviker tät skog då den är beroende av hög 

solinstrålning. Är djurätare, och äter både 
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fåglar och mindre gnagare. (Källa: 

ArtDatabanken.) 

Kråka -50% Corvus 

corone 

Skyddad art (fridlyst 

enligt 4§), har minskat 

med minst 50% 

Häckar i skog och jordbrukslandskap 

(trädbärande marker m.m.) 

Kungsfiskare BR 

Alcedo atthis 

Hotad, sårbar (VU), 

Skyddad art (fridlyst 

enligt 4§), ingår i bilaga 

1 fågeldirektivet 

Är beroende av strandbrinkar vid lämpliga 

vattendrag, rensning av strandbuskage 

försvårar möjlighet till häckning. Är ofta utsatt 

för boplundring av tex grävling eller större 

rovfåglar. Sågs endast födosökande. 

Mindre hackspett 

Dendrocopos 

minor 

Rödlistad, kategori Nära 

hotad (NT), 

Prioriterad fågelart enligt 

Bilaga 4 i 

Skogsvårdslagen 

 

Trumning hördes utanför inventeringsområdet, 

hackmärken finns i lövskog, område 5.1. 

Biotopen är lämplig. Framtidsprognosen 

bedöms trots sentida stabilisering/ökning vara 

dyster. Enligt nyligen gjord beräkning uppgår 

den svenska populationen till 6700 par. Arten 

missgynnas starkt genom avverkning av äldre 

lövträd, omföring av lövträdslundar och 

blandskogsbestånd till barrskog samt genom 

dränering och avverkning av al- och björkkärr. 

(Källa: ArtDatabanken.) 

Skogslind Tilia 

cordata 

Signalart enligt 

skogsstyrelsen 

Ädelt lövträd 

Tibast Daphne 

mezereum 

Signalart, Skyddad art 

(fridlyst enligt 9§) 

Växer i löv-/barrblandskog och trädbärande 

gräsmark 

Trädpiplärka 

Anthus trivialis -50% 

Skyddad art (fridlyst 

enligt 4§), har minskat 

med minst 50% 

Häckar i skogsmiljö. Sång hördes, ej 

konstaterad häckning.  

Ål Anguilla anguilla Akut hotad (CR)  

 

Tabell 6. Tidigare fynd av naturvårdsarter inom inventeringsområdet eller i inventeringsområdets närhet 

(inom ca 200 meter från gränsen) vilka inte bedömts som så säkra att de kan ligga till grund för 

naturvärdesbedömningen. 

Eftersökta arter Typ av naturvårdsart Betydelse för den biologiska mångfalden 

Hällebräcka 

Saxifraga osloensis 

Hotad, Sårbar (VU) Fanns utanför inventeringsområdets gräns. 
Är knuten till kalkberggrund och kalkrika 
jordarter 
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Bilaga 4 
SKYDDSVÄRDA TRÄD 
 

Längs vägområdet inom utredningsområdet påträffades träd som uppfyller kriterier för 

skyddsvärda träd: 2 st skyddsvärda lindar, 2 st sälgar, 1 björk och 4 st askar som 

motsvarar kriterierna för skyddsvärda träd, samt utöver dessa 5 st rödlistade askar 

(Tabell 7). Flertalet träd är håliga, och har hackmärken från hackspett.  

 

Tabell 7. Skyddsvärda och rödlistade träd med ID-nr 

ID Nr Art Rödlistad Diameter cm Hålträd Status 

7 lind   70 Ja frisk 

15 ask EN 55   frisk 

16 ask EN 40 ja frisk 

21 lind   50 ja frisk 

31 ask EN 30 ja halvdöd 

44 ask EN 25   frisk 

45 ask EN 20   frisk 

49 ask EN 20   halvdöd 

95 sälg   65 ja halvdöd 

110 ask EN 25   frisk 

113 ask EN 40   frisk 

114 Björk   45 ja frisk 

124 ask EN 45   frisk 

128 sälg   90 ja halvdöd 
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Bilaga 5 
ARTINVENTERING 
 

Nedan redovisas tabeller från artinventeringar. Tabell 8redovisar resultatet från 

revirkarteringen av fågel. Karta (Figur 7) visar även inventerad slinga. 

 

Tabell 8. Resultat av revirkartering, antal revir per art och högsta häckningskriterie (2-5= möjlig häckning, 6-10 trolig 

häckning, 11-20 konstaterad häckning).  

Art/datum Antal  Antal  Antal    

  16-apr 29 maj 20-jun Högsta 
häcknings- 
kriterium 

björktrast 
 

2 2 4 

blåmes 2 1 1 5 

bofink 3 4 5 13 

gråsparv 
 

1 
 

2 

gulsparv 
  

1 3 

knipa 1 
  

1 

koltrast 2-3 2 3 13 

kråka 1 
  

3 

KungsfiskareVU 1 
  

1 

ladusvala 
  

1 3 

lövsångare 
  

2 3 

mindre strandpipare 
 

1 1 5 

morkulla 
  

1 2 

nötskrika 1 
  

3 

nötväcka 2 1 
 

4 

rödhake 1 1 
 

3 

sparvhök 
 

1 1 5 

större hackspett 1 1 
 

1 

svartmes 1 1 
 

4 

svartvit flugsnappare 
 

1 
 

3 

talgoxe 2-3 1 
 

4 

trädgårdssångare 
  

1 3 
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Figur 7. Slinga revirkartering 

Nedan (Tabell 9) visas resultatet från vägkantsinventeringen. Ingen rödlistad eller fridlyst 

art påträffades vid vägkantsinventeringen, men några indikatorarter för vägkanter. 

Kärlväxter som är naturvårdsintressanta och gynnas av slåtter anges i kolumn klass 1-3 

art (enligt Trafikverkets metodik för artrika vägkanter). Index anges efter varje art; 

torrbacksartT, nyckelartN. Negativa indikatorer som indikerar gödselpåverkanG, är en 

invasiv artI samt de som indikerar ohävd/igenväxning har markerats medO. För 

respektive växtart anges en siffra, frekvens 1-3, där 1 är ovanlig, 2 är vanlig och 3 

mycket vanlig för vägkantssträckan.  

Tabell 9. Resultat från vägkantsinventeringen. 

Art/Frekvens Klass vägkant 
längs 
5.3  

vägkant 
längs 
5.6 

vägkant 
längs 
5.8 och 
grusväg  

vägkant 
längs 
5.9 

vägkant 
längs 
5.10 

vägkant 
längs 
5.11 

vägkant 
kalhygget 
(västra) 

vägkant 
vid röda 
huset 

vägkant 
längs 
kalhygget 
(östra) 

Daggkåpa 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 

Ängsviol 1 1 
 

1 
 

1 
    

Bergsslok 2 
  

1 
      

BergsyraT 2 
     

1 1 
  

Fyrkantig johannesört 2 
   

2 1 
    

GökärtN 2 
  

1 
  

2 
 

2 
 

Humleblomster 2 
   

2 
     

Röllika 2 2 
   

1 
    

Skogsklöver 2 1 1 
       

Smultron 2 2 2 2 1 2 
   

2 

ÄngssyraG 2 
    

1 2 
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Kråkvicker 3 
    

2 
    

Kummin 3 
  

1 
      

Prästkrage 3 
 

1 
  

1 
    

Rödklöver 3 
  

1 2 
     

Stormåra 3 2 2 1 3 2 
  

2 2 

Backskärvfrö   
 

1 1 
  

1 
   

BlomsterlupinI   2 
 

1 
 

2 
    

Blåbär   
  

1 
      

BrännässlaG   2 
  

2 
     

Ekbräken   
      

1 
  

Fibbla   
         

Förgätmigej   
    

1 
  

1 
 

Gran (skott)   
 

2 3 
   

2 2 3 

Groblad   
  

2 
 

1 2 
   

HallonO   2 2 1 
      

Harsyra   
  

1 
      

Hultbräken   
  

1 
      

HundkäxG   1 2 2 3 2 2 
   

Häckvicker   
    

1 
    

Kabbeleka   
  

1 
      

Kaveldun    
  

1 
      

KirskålO   3 2 2 3 2 2 
   

Liljekonvalj    
  

2 
      

Lingon   
  

1 
      

Lönnskott   
 

1 2 
  

1 
   

Majbräken   1 2 3 
 

1 2 
 

1 1 

MaskrosG   2 2 2 2 2 2 
  

1 

MjölkörtO   
 

2 2 
 

2 2 
 

2 2 

Rosenrot    
   

1 
     

SkogsnävaO   1 2 2 1 2 2 
 

2 2 

SmörblommaG   
 

1 
  

1 1 
   

Teveronika   
  

1 
 

1 
 

1 
  

Tistel   
        

1 

Tussilago    
      

1 
 

2 

Tuvtåtel   3 
 

1 3 3 2 
 

2 3 

Vicia sp.   1 
        

Vinbärsbuske (röd)   
   

1 
     

Vitsippa   1 
 

3 
    

2 2 

Åkerfräken   2 
 

1 
   

2 
  

ÄlggräsO   3 
 

3 2 
 

2 
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Nedan (Tabell 10) visas resultatet från dagfjärilsinventeringen, antal anges och plats- 

inom vilket naturvärdesobjekt (NV-objekt) med iD nummer. Se även karta över slingan 

(Figur 8). Ingen rödlistad eller fridlyst art påträffades. 

Tabell 10. Resultatet från inventeringen av dagfjärilar, samt fynd av övriga insekter.  

Inventering dagfjärilar (samt fynd 
av övriga insekter) 

    

Datum Tid NVI objekt, ID Artnamn Latinskt namn Antal 

2019-05-23 11:00-13:00 5.9 Visslare obest. Chrysomela sp. 1 

2019-05-23 11:00-13:00 5.9 Nässelfjäril Aglais urticae 1 

2019-05-23 11:00-13:00 5.8 Blåvinge obest. 1 

2019-05-23 11:00-13:00 5.8 Gräsfjäril Satyrinae obest. 1 

2019-05-23 11:00-13:00 5.8 Visslare obest. Chrysomela sp. 1 

2019-05-23 11:00-13:00 5.8 Kålfjäril Pieris brassicae 1 

2019-05-23 11:00-13:00 2 Tistelfjäril Vanessa cardui 1 

2019-05-23 11:00-13:00 5.5 Citronfjäril Gonepteryx rhamni 1 

2019-05-23 11:00-13:00 5.10 Åkerhumla Bombus pascuorum 3 

2019-05-23 11:00-13:00 5.8 Åkerhumla  Bombus pascuorum 1 

2019-05-23 11:00-13:00 5.8 Ljus jordhumla Bombus lucorum 1 

2019-05-23 11:00-13:00 5.8 Sjöflickslända Enallagma cyathigerum 2 

2019-05-29 11:00-13:00 5.8 Rovfjäril Pieris rapae 1 

2019-05-29 11:00-13:00 5.8 Sjöflickslända Enallagma cyathigerum 1 

2019-05-29 11:00-13:00 5.9 Grönsnabbvinge Callophrys rubi 1 

2019-05-29 11:00-13:00 5.3 Rovfjäril Pieris rapae 1 

2019-05-29 11:00-13:00 5.10 Rovfjäril Pieris rapae 1 

2019-05-29 11:00-13:00 5.3 Aurorafjäril Anthocharis cardamines 1 

2019-05-29 11:00-13:00 5.10 Aurorafjäril Anthocharis cardamines 1 
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Figur 8. Slinga fjärilsinventering 
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Bilaga 6 
INVASIVA ARTER 
 

Blomsterlupin har noterats längs flera delar av vägkanten, längs sträckan (Figur 9).  

 

Figur 9. Invasiva arter, rosa linjer. 
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Bilaga 7 
ARTFÖREKOMST 
 

 

Figur 10. Detaljerad redovisning av artförekomst, fridlysta och rödlistade arter 
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