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1. Sammanfattning 

Trafikverket arbetar med att ta fram en järnvägsplan för utbyggnad av järnvägsstråket 

mellan Jakobshyttan och Degerön. I detta PM beskrivs naturmiljöförutsättningarna i 

området som underlag till framtagande av järnvägsplan med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning. 

2. Bakgrund 

2.1. Översiktlig projektbeskrivning 

Järnvägssträckan Storvik-Hallsberg-Mjölby benämns Godsstråket genom Bergslagen och är 

ett av Sveriges viktigaste järnvägsstråk med anslutningar till andra hårt trafikerade järn-

vägslinjer. Banan domineras av godstrafik, men även persontrafik förekommer. I dagsläget 

omleds godståg via andra banor på grund av kapacitetsbrist. För att öka kapaciteten, så att 

det ska finnas plats för både dagens och morgondagens godståg, har Trafikverket successivt 

byggt dubbelspår mellan Hallsberg och Mjölby. Syftet med kapacitetsförstärkningen är att 

uppfylla de transportpolitiska målen samt att möjliggöra fler godstågslägen, en utökning av 

regionaltågtrafiken, god punktlighet samt kortare transporter och restider. Sträckan utgör 

dessutom en mycket viktig transportlänk som förbinder det nordsvenska järnvägsnätet med 

det sydsvenska och europeiska.  

Den sträcka som studeras nu är Jakobshyttan – Degerön i Motala kommun, där en järnvägs-

plan är under framtagande. I inledningen av arbetet med järnvägsplanen utfördes en linje-

studie där olika alternativa sträckningar studerades och jämfördes med varandra med 

avseende på ett flertal olika aspekter. Utifrån detta valdes det alternativ som medför minst 

total påverkan utifrån ekonomiska, funktionsmässiga och miljömässiga aspekter. 

Det valda alternativet innebär att järnvägen mellan Jakobshyttan och Degerön byggs om 

från enkelspår till dubbelspår. Det nya spåret kommer att placeras på den östra sidan av 

befintlig anläggning på de sträckor där befintlig sträckning behålls i nuvarande läge. Inom 

två delsträckor anläggs dubbelspår i nytt läge; en delsträcka norr om Godegård och en söder 

om Godegård. För att minska risker för störningar på den färdigställda banan utförs så 

kallad trädsäkring, vilket innebär att skog/träd avverkas inom en zon på 20 m från spårmitt 

på ömse sidor. I särskilda fall kan undantag göras, det vill säga att träd eller vegetation 

bevaras. 

Vid det före detta stationsläget i Jakobshyttan, som idag redan är ombyggd till dubbelspår i 

ett tidigare genomfört projekt, byggs ett tredje spår för uppställning och trafikering, liksom 

ett så kallat BA-stick, ett stickspår för tillfällig uppställning av kortare tåg eller underhålls-

fordon. 

I samband med utbyggnaden till dubbelspår kommer även alla befintliga plankorsningar att 

byggas bort och ersättas av planskilda korsningar. Därav anläggs: 

• En bro för väg 1092 över järnvägen vid Anderstorp. Den nya passagen över 
järnvägen är placerad längre söderut än dagens plankorsning. Landskapets 
topografi möjliggör en bro där både nya och gamla järnvägen samt Godegårdsån 
passeras.  
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• En passage för gång- och cykeltrafik under järnvägen norr om Godegård i 
anslutning till Godegårds skola (alternativ T3). Passagen under järnvägen 
samordnas med ny järnvägsbro över Godegårdsån. 

• En vägbro över järnvägen strax söder om Godegårds samhälle (alternativ B5). Vägen 
ansluter i väster till väg 1092 och i öster till väg 1101. 

• En port för biltrafik samt för gång- och cykeltrafik under järnvägen vid Godegårds 
kyrka (alternativ T1). Porten får samma läge som befintlig järnvägskorsning vid 
Godegård kyrka på väg 1102. 

I och med att nuvarande plankorsningar stängs kommer vissa ersättningsvägar att anläggas 

för att skapa tillgänglighet till fastigheter m.m. På vissa sträckor kommer även servicevägar 

att anläggas parallellt med järnvägen. 

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade 2002-08-14 att de planerade åtgärderna för dubbel-

spårsutbyggnaden mellan Hallsberg och Mjölby kan medföra betydande miljöpåverkan i 

enlighet med 6 kap. 4 § tredje stycket miljöbalken (1998:808). Samråd med Länsstyrelsen i 

Östergötland utfördes i enlighet med 2 kap. 1 § lagen om byggande av järnväg (1995:1649).  

Länsstyrelsen i Östergötland beslutade 2006-12-06 att de planerade åtgärderna för passage 

vid Godegårds kyrka och i Godegårds samhälle kan medföra betydande miljöpåverkan 

enlighet med 6 kap. 4 § tredje stycket miljöbalken (1998:808).   

2.2. Biologisk mångfald 

På grund av bland annat intensifierat jord- och skogsbruk, klimatförändringar och ökad 

urbanisering har den biologiska mångfalden i Sverige och världen minskat. Arter trycks 

undan då deras livsmiljöer förändras. Att arter dör ut är naturligt men inte i den hastighet 

det sker idag. Alla arter spelar en roll i det stora ekosystemet Jorden utgör och förlusten av 

arter gör att ekologiska processer påverkas. Det gör i sin tur att de ekosystemtjänster som vi 

människor drar nytta av, som exempelvis pollinering, vattenreglering och luftrening, 

påverkas negativt. 

Sverige har skrivit under konventionen om biologisk mångfald där vi förbinder oss att vårda 

vår biologiska mångfald och nyttja den på ett uthålligt sätt. De svenska miljömålen har tagits 

fram för att myndigheter, organisationer, företag och enskilda ska veta vad Sveriges 

miljöarbete ska leda till. Flertalet miljökvalitetsmål berör frågan om biologisk mångfald men 

framförallt  ”Ett rikt växt- och djurliv” beskriver det övergripande målet: 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 

deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 

livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till 

en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 

livskvalitet och välfärd. 

Naturvårdsverket betonar, i arbetet om grön infrastruktur, vikten av att minska 

barriäreffekterna för att få Sveriges landskap att hänga ihop. Infrastruktur som vägar och 

järnvägar utgör barriärer som förhindrar djur och människor att röra sig fritt i landskapet. I 

Sverige har Trafikverket ett ansvar för att minska vägars och järnvägars negativa påverkan 

på naturmiljön och den biologiska mångfalden. Ett av myndighetens uppdrag är att skapa 
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ett långsiktigt hållbart transportsystem och genom detta bidra till att Sverige når sina 

uppsatta miljökvalitetsmål. 

2.3. Syfte 

Om ett järnvägsprojekt bedöms medföra betydande miljöpåverkan tas en miljökonsekvens-

beskrivning (MKB) fram i järnvägsplansprocessen. Så är också fallet inom projektet 

Jakobshyttan-Degerön. I MKB:n redovisas befintliga förutsättningar, vilken påverkan 

projektets genomförande medför samt bedömningar av konsekvenserna med avseende på 

landskapsbild, kulturmiljö, naturmiljö, friluftsliv och rekreation med flera aspekter. Som ett 

underlag till naturmiljöbedömningarna har en naturvärdesinventering samt en landskaps-

ekologisk analys genomförts. Naturvärdesinventeringen syftar till att identifiera och 

avgränsa delområden/objekt av betydelse för den biologiska mångfalden och har utförts 

enligt svensk standard (SS 199000:2014). Den landskapsekologiska analysen ska identifiera 

viktiga spridningsvägar för djur och växter. Utifrån dessa resultat har sedan en passageplan 

upprättats. 

Naturvärdesinventering, landskapsekologisk analys och passageplan redovisas i före-

liggande PM. Här redovisas även förslag på åtgärder för att minska järnvägsprojektets 

påverkan på naturmiljön.  

2.4. Avgränsningar 

Utgångspunkten för naturmiljöbedömningarna är den järnvägskorridor som identifierats. I 

den landskapsekologiska analysen studeras dock flöden över ett större/bredare område. Se 

vidare beskrivningar i respektive kapitel. 
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3. Naturvärdesinventering 

3.1. Syfte 

Tyréns har på uppdrag av Trafikverket utfört en Naturvärdesinventering avseende biologisk 

mångfald (NVI) enligt svensk standard (SS 199000:2014) i området som berörs av 

järnvägsbyggnationerna för Jakobshyttan-Degerön. Genom att ta hänsyn till områden med 

positiv betydelse för biologisk mångfald bidrar Trafikverket till att uppfylla miljöbalkens 

krav, Sveriges internationella åtagande samt de av riksdagen antagna miljömålen. NVI är ett 

nödvändigt underlag för att veta var områden med positiv betydelse för biologisk mångfald 

finns, så att det blir möjligt att ta hänsyn till dem. Resultat från en inventering av 

naturmiljöer och arter är ett viktigt underlag vid eventuella dispensansökningar och 

framförallt vid val av skyddsåtgärder för att minimera påverkan på skyddsvärda arter och 

habitat. 

3.2. Metod 

3.2.1. Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald 

Inventeringen av naturvärden utfördes enligt Svensk standard SS 199000:2014 – 

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) samt med stöd från Teknisk 

rapport SIS-TR 199001:2014.  

Vid en naturvärdesinventering enligt svensk standard eftersökes biotopkvaliteter och 

naturvårdsarter som är av positiv betydelse för biologisk mångfald inom respektive 

naturtyp. Typiska biotopkvaliteter är exempelvis kontinuitet, strukturer och element, 

naturlighet, storlek samt konnektivitet. Som naturvårdsarter räknas bland annat signalarter, 

rödlistade arter samt arter skyddade i Artskyddsförordningen (2007:845).  

Naturvärdesobjekt kan utifrån detta avgränsas samt tilldelas en naturvärdesklass (Tabell 

3.1). Ett naturvärdesobjekt utgörs främst av en dominerande naturtyp och kan innefatta 

flera olika biotoper och element. Identifierade objekt dokumenteras med foto. Vid 

bedömning av naturvärdesobjekt används bedömningsgrunder för respektive naturtyp 

enligt Teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014).  
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Tabell 3.1. Naturvärdesklasser. 

Naturvärdesklass Beskrivning 

Naturvärdesklass 1 

Högsta naturvärde 

Opåverkade miljöer av högsta bevarandevärde med naturliga 

processer, många värdefulla strukturer och naturvårdsarter. Varje 

enskilt område är av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2 

Högt naturvärde 

Bevarandevärda miljöer med ett flertal påtagliga biotopkvaliteter och 

ett påtagligt artvärde. Varje enskilt område är av särskild betydelse för 

att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

Naturvärdesklass 3 

Påtagligt naturvärde 

Till viss del påverkade miljöer med inslag av naturliga processer och 

strukturer samt av naturvårdsarter. Det är av särskild betydelse att 

dessa områdens ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 

Visst naturvärde 

(endast vid tillägg)  

Områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det 

trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för 

biologisk mångfald. Det är av betydelse att dessa områdens ekologiska 

kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

 

Övriga områden som har enbart låga naturvärden avgränsas inte och beskrivs endast 

översiktligt. Områden med låga naturvärden är ofta väldigt påverkade av mänsklig aktivitet 

och har därmed förlorat naturliga processer, strukturer och karaktäristiska arter.  

Så kallade landskapsobjekt kan avgränsas över ett större område, innehållandes flera 

naturtyper. Landskapsobjekt avgränsas när ett område håller naturvärden som finns tack 

vare mosaiken i landskapet och alla enskilda delar inom området behöver inte innebära 

naturvärden men i sammanhanget utgör landskapet ett naturvärde. Landskapsobjekt 

behöver inte naturvärdesklassas. 

3.2.2. Utförande 

Inför fältarbetet utfördes ett förarbete där flygbilder och andra kartor över området 

studerades i ArcGis. Befintlig information om naturvärden sammanställdes. Material från 

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket samt Artportalen har nyttjats som underlag.  

Appen Collector användes i fält för insamling av fältdata. 

Naturvärdesinventeringen utfördes på fältnivå under en vecka i augusti 2016 av Åsa 

Karlberg och Louise Berglund, ekologer på Tyréns, på uppdrag av Trafikverket. Vädret var 

soligt och varmt under hela veckan. Inventeringen kompletterades av Charlotta Bergqvist 

under en dag i början av oktober. 

Inventeringen utfördes på översiktlig nivå vilket innebär att ett naturvärdesobjekt ner till en 

yta av 1 ha eller ett linjeformat objekt med en längd av 100 m och en bredd  av 2 m eller mer 

ska kunna identifieras. Inventeringen har kompletterats med tilläggen naturvärdesklass 4, 

generellt biotopskydd samt detaljerad redovisning av artförekomst. Tillägget 

naturvärdesklass 4 innebär att även naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 – visst 

naturvärde – ska identifieras och avgränsas. Tillägget generellt biotopskydd innebär att alla 

områden som omfattas av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och 

förordningen om områdesskydd oavsett storlek, ska identifieras och kartläggas. Tillägget 
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detaljerad redovisning av artförekomst innebär att förekomster av naturvårdsarter ska 

redovisas på karta eller med koordinater med en noggrannhet på 10 m till 25 m. Det innebär 

inte att arterna eftersöks noggrannare men att varje påträffad förekomst redovisas med 

större noggrannhet. 

Som referenslitteratur användes Signalarter – indikatorer på skyddsvärd skog 

(Skogsstyrelsen, 2000), Indikatorsystem för ängs- och betesmarker (Jordbruksverket, 

2005), Handbok för inventering av nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen 2014) samt Den nya 

nordiska floran (Mossberg & Stenberg, 2003). Använd terminologi vid benämning av 

biotoper kommer från Vegetationstyper i Norden (Nordisk ministerråd, 1998) för de 

biotoper som finns beskrivna i den. Naturtyper som finns beskrivna i Natura 2000-systemet 

anges enligt de benämningarna. 

Fynd av naturvårdsarter har rapporterats till Artportalen. Till detta PM bifogas shapefiler 

med inventeringsområde, naturvärdesobjekt, landskapsobjekt, generellt biotopskydd samt 

ett punktskikt med naturvårdsarter i koordinatsystem Sweref 99 15 00. 

Preliminär bedömning 
Vid de tillfällen det av någon anledning saknas fullständigt underlag för att kunna göra en 

säker naturvärdesbedömning av ett naturvärdesobjekt ska bedömningen redovisas som 

preliminär enligt SS 199000:2014. Skäl till en preliminär bedömning kan vara att 

fältinventeringen inte utförts vid en tidpunkt som varit optimal för att hitta vissa 

naturvårdsarter. Preliminär bedömning kan också vara att underlag för säker 

naturvärdesbedömning saknas, till exempel i en vattenmiljö där uppgifter om vattenkemi 

behövs men inte finns att tillgå.  

Inventering vatten 
Vid inventering av vattenmiljöer har NVI-metodiken kompletterats med 

biotopkarteringsmetodiken (protokoll A). Denna kvantifierar exempelvis bottensubstrat, 

påväxtalger och vattenflöden. Dessa resultat är dock inte sammanställda separat utan 

redovisas i beskrivningen av respektive naturvärdesobjekt. Vid biotopkarteringen kartlades 

även vattendrag som inte bedöms utgöra naturvärdesobjekt och dessa beskrivs därför inte i 

denna rapport men behandlas generellt i MKB-processen. 

Vidare har inventeringen bara täckt sådana parametrar som är synliga från stranden vilket 

gör att vattenväxter, vattenlevande djur och så vidare inte är parametrar som tagits med i 

bedömningen av naturvärdet. Inte heller har några specifika bottenfauna- eller 

fiskprovtagningar genomförts. Dessa undersökningar har genomförts vid ett tidigare tillfälle 

(Calluna, 2006) i några av vattendragen och i förekommande fall har data nyttjats vid 

bedömningen i denna inventering. I vissa vattenmiljöer (framförallt sjöarna) innebär 

ovanstående att det inte ingår något artvärde i naturvärdesbedömningen utan grundar sig 

enbart på biotopvärde. Naturvärdesklassningen är därför preliminär för alla vattenmiljöer.  

3.2.3. Avgränsning 

Inventeringsområdet är avgränsat till området som utreds för järnvägen (Figur 3.1). 

Dessutom har inventeringen kompletterats (2016-10-04/2016-10-05) för att även täcka in 

område där ny väg ska uppföras i Godegård utanför inventeringskorridoren. 
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Figur 3.1. Inventeringsområde Jakobshyttan-Degerön.  
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3.3. Resultat 

3.3.1. Områdesbeskrivning 

Landskapet inom och i anslutning till planområdet består till största delen av skogsmark, 

där den dominerande markanvändningen är skogsbruk. Markerna är hårt brukade och 

skogarna är över stora delar av landskapet likåldriga monokulturer av gran eller tall. Ställvis, 

i anslutning till hävdade eller tidigare hävdade marker, finns områden med ädellövskog, 

men tallskogen dominerar. I låglänta områden hittas sumpigare skogar, framförallt runt 

vattendrag som regelbundet svämmas över. Området utgör en skoglig koppling i både öst-

västlig riktning och nord-sydlig för djur med stora livsmiljöer.  

Naturlandskapet vid planområdet har i huvudsak tre karaktärsområden;  

• det kuperade sprickdalslandskapet med sjöar och skogsmark, från Jakobshyttan till 
Godegård,  

• odlingslandskapet på Godegårdsslätten, söder om Godegårds samhälle, 

• det skogsbeklädda, småkuperade moränlandskapet i planområdets södra del.   

Genom alla tre karaktärsområden rinner Godegårdsån i nord-sydlig riktning. Norr om 

Godegård meandrar ån fram mellan flertalet gölar/småsjöar och omgärdas av sankmark 

som regelbundet svämmas över av ån. Söder om Godegård blir gölarna färre och 

meandringen tydligare. 

Nedan följer en översiktlig beskrivning av de tre karaktärsområdena: 

Sprickdalslandskapet  
Sprickdalslandskapet i norra delen präglas av skog och sjösystem. Stora delar av skogen är 

hårt brukad och fragmenterad av järnväg och vägar. Barrskog med blåbärsris i fältskiktet är 

den dominerande vegetationstypen. Skogen är generellt likåldrig inom respektive skifte, 

med allt från nyligen kalhuggna ytor till äldre bestånd. Området är intressant ur geologisk 

synvinkel med formationer som åsar och dödisgropar. 

Insprängt i skogsmiljön finns rester av bland annat den gamla torpmiljön Äskedalen. I dess 

närområde syns spår i form av trädgårdsväxter och hävdgynnade växter längs de smala 

vägkanterna. Vid naturvärdesinventeringen observerades bland annat hagtorn, spireabuskar 

och rosenhallon vid vägkanterna. Enstaka äldre träd finns också kvar i området, bland annat 

noterades gamla aspar.  

Sjöarna utgör ett sammanhängande vattensystem där vattnet fungerar som transportled för 

olika organismer och på flera ställen finns översvämningsmarker där succession av död ved 

skapas. I sjösystemet finns häckningsmöjligheter för olika fåglar knutna till sjöar och 

våtmarker. I anslutning till sjöarna finns även skogar med naturvärden. 

Godegårdsslätten 
Söder om sprickdalslandskapet, med en start kring Godegårds samhälle, finns ett småskaligt 

odlingslandskap insprängt i skogslandskapet. Här finns främst brukad åkermark, men även 

en del ängs- och hagmark och spridd gårdsbebyggelse. Den öppna jordbruksmarken följer 

Godegårdsåns dalgång, och längs åstränderna växer lövskog (främst al och björk) som är 

relativt orörd.  
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Moränlandskapet 
Kring den sydligaste delen av planområdet finns skogsbevuxen moränmark. Området är 

relativt flackt och domineras av homogen barrskog. Naturvärden är främst kopplade till 

enstaka vattendrag som korsar järnvägen. 

3.3.2. Tidigare kända naturvärden i området 

Inga naturreservat, Natura 2000-områden eller riksintressen för naturvård finns inom eller 

i nära anslutning till planområdet. Däremot finns områden som omfattas av naturvårds-

program, sumpskogar utpekade av Skogsstyrelsen, nyckelbiotoper och biotopskydds-

områden (Figur 3.2). Dessa områden är främst knutna till Godegårdsån med dess 

intilliggande sumpskogar. Länsstyrelsen Östergötland har vid en trädinventering pekat ut 

vissa skyddsvärda träd inom planområdet. Bland dem finns en solitär ek i centrala 

Godegård, belägen direkt väster om befintligt järnvägsspår.  

Samtliga Sveriges vilda fågelarter är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Naturvårds-

verkets tolkning av bestämmelsen är att även om alla fågelarter omfattas bör arter 

markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen (därmed upptagen i bilaga 1 till 

fågeldirektivet), rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en negativ trend prioriteras 

i skyddsarbetet. I anslutning till järnvägsområdet finns ett antal rödlistade fåglar och fåglar 

upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 observerade (Artportalen 2000-2016) i närheten av 

Godegårdsån, om de är häckande i området framgår inte av uppgifterna. Det är dels arter 

kopplade till öppet landskap så som hussvala (VU), gulsparv (VU), sånglärka (NT), trana, 

sångsvan och ängspiplärka (NT) och dels arter kopplade till lövrik skog kring ån så som 

spillkråka (NT), flodsångare (NT), gröngöling (NT) och mindre hackspett (NT). Även 

rosenfink (VU), kungsfågel (VU), bivråk (NT), nattskärra, järpe, buskskvätta (NT), 

busksångare (NT), tornseglare (VU), stare (VU), sävsparv (VU), nötkråka (NT), orre, tjäder 

och duvhök (NT) finns noterade.  

Calluna har gjort en inventering 2006 där de bland annat har funnit en artrik bottenfauna, 

renvattensindikatorer samt elrista och nejonöga i Godegårdsån. 
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Figur 3.2. Naturmiljöförutsättningar Jakobshyttan-Degerön. 
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3.3.3. Landskapsobjekt 

Ett landskapsobjekt kan avgränsas när områden utanför naturvärdesobjekten tillsammans 

med de ingående naturvärdesobjekten skapar en helhet som har positiv betydelse för 

biologisk mångfald. Fem landskapsobjekt (Figur 3.3) har pekats ut bland annat för deras 

funktion som livsmiljö för olika organismer.  

 

Figur 3.3. Landskapsobjekt. 
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A: Sandig järnvägsmiljö 
De sandiga slänterna kring järnvägen som hålls öppna inom trädsäkringsmiljön utgör 

potentiellt viktiga biotoper för flertalet organismer och kan hysa en hög artrikedom (Figur 

3.4). Dessa blottade, solbelysta sandytor utgör potentiellt goda biotoper för sandlevande 

organismer. Många insekter kopplade till blottade, torra och varma sandytor är idag hotade 

då dessa miljöer minskat kraftigt de senaste 100 åren. Att marken slåttras regelbundet 

bidrar också till bättre förutsättningar för konkurrenssvaga, hävdgynnade ängs- och 

betesmarksväxter som kan bjuda på en stor artrikedom i fall förutsättningarna är 

gynnsamma. Det kan då samtidigt bli en fristad för pollinerande insekter som humlor samt 

fjärilar kopplade till de hävdgynnade kärlväxterna. Miljön korsas även av små vattendrag 

vilket också höjer biotopvärdet i form av den naturliga variation som vatten ger ett landskap. 

 

Figur 3.4. Landskapsobjekt A – Sandig järnvägsmiljö. 
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B: Sjösystem och strandmiljöer 
Vatten och strandmiljöer utgör en viktig variation i landskapet och utgör ofta viktiga habitat 

för många organismer. Sjöar utgör exempelvis viktiga häckningsplatser och 

födosöksområden för många fågelarter. Strandmiljöerna skapar en succession i landskapet 

då marker översvämmas och ny död ved skapas i det annars ganska monotona landskapet. 

(Figur 3.5). 

 

Figur 3.5. Landskapsobjekt B – Sjösystem och strandmiljöer. 
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C: Godegårdsån 
Vatten- och strandmiljöer utgör en viktig variation i landskapet och utgör ofta viktiga 

habitat för många organismer. Strandmiljöerna skapar en succession i landskapet då marker 

översvämmas och ny död ved skapas i det annars ganska monotona landskapet. Det rörliga 

vattnet ger förutsättningar för andra arter än i stillastående vatten och landskapet formas 

mer av vattendragets rörlighet och meandring. Vattendraget utgör en viktig ledlinje i 

landskapet och skapar ett sammanhang med översvämningsmarker och strandskog. 

Nyckelarten bäver förekommer längs vattendraget och skapar ny död ved och 

strandskogarna hyser ett rikt fågelliv. (Figur 3.6). 

 

Figur 3.6. Landskapsobjekt C – Godegårdsån. 
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D : Artrik järnvägsmiljö 
Den gräs- och örtklädda trädsäkringsmiljön som hålls slåttrad längs järnvägen utgör en 

viktig miljö för hävdgynnade kärlväxter (Figur 3.7). Banvallarna är solbelysta och torra och i 

denna del av landskapet går järnvägen genom öppet odlingslandskap. De brukade markerna 

har en lång kontinuitet och i dess kanter, som exempelvis banvallen, finns refuger för de 

gamla slåttermarkerna kärlväxtflora som blir allt ovanligare i dagens stor-

jordbrukssamhälle. En stor artrikedom av kärlväxter påträffades vid inventeringstillfället i 

anslutning till banvallen. Bland annat noterades fyrkantig johannesört, gulmåra, 

kärringtand, renfana, backnejlika, rölleka, getväppling, liten blåklocka, bockrot, ögontröst 

och åkervädd. Järnvägsmiljöns kanter kan också fungera som livsmiljö för pollinerande 

insekter som humlor samt fjärilar kopplade till de hävdgynnade kärlväxterna. Miljön korsas 

även av små vattendrag och åkerdiken vilket också höjer biotopvärdet i form av den 

naturliga variation som vatten ger ett landskap. 

 

Figur 3.7. Landskapsobjekt D – Artrik järnvägsmiljö. 
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E: Öppet odlingslandskap 
Kring Godegård har landskapet en lång kontinuitet av hävd i det småskaliga 

odlingslandskapet med åker och betesmark kring järnvägen (Figur 3.8). I det öppna 

odlingslandskapet finns även ett antal småbiotoper så som öppna diken och alléer som 

skapar variation i ett övrigt relativt homogent skogslandskap. Småbiotoper är tillsammans 

med bryn och kantzoner mellan skogar och jordbruksmark viktiga att bevara då de ofta 

utgör artrika miljöer med skydd för boplatser, föda för insekter och smådjur samt skapar 

korridorer för småvilt. Öppna landskap med tillhörande bryn- och buskmiljöer utgör ofta 

häckningslokaler och födosöksmarker för jordbruksbygdens rödlistade fågelarter. Grova, 

gamla träd i öppen, solbelyst miljö är betydelsefulla för insekter som lever under bark eller i 

ved, för åtskilliga bobyggande fågelarter och fladdersmöss samt som växtplats för 

stamlevande lavar. 

 

Figur 3.8. Landskapsobjekt E – Öppet odlingslandskap. 
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3.3.4. Naturvärdesobjekt 

Ett naturvärdesobjekt utgörs främst av en dominerande naturtyp och kan innefatta flera 

olika biotoper och element. Vid naturvärdesinventeringen avgränsades 35 naturvärde-

sobjekt varav 10 objekt innehar högt eller mycket högt naturvärde (Figur 3.9, 3.10, 3.11, 

3.12). Godegårdsån och dess strandmiljöer är de som är utpekade som mycket högt 

naturvärde. De objekt som är klassade som högt naturvärde utgörs av strandmiljöer, sjöar, 

översvämningsskog, hällmarkstallskog samt en skog med rester från gammal torpmiljö. I 

kolumnen Naturvårdsarter i nedanstående objektsbeskrivningar redovisas de arter som 

påträffats vid inventeringstillfället samt i kursiv text de arter som finns noterade på platsen 

sedan tidigare enligt Artportalen (2000-2016) eller från andra tidigare inventeringar. När 

det gäller vattendrag och sjöar har ingen inventering av fisk- eller bottenfauna genomförts i 

samband med denna inventering varför artvärdet för dessa utgör en preliminär bedömning 

där inte sedan tidigare dokumenterad information finns. 
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Figur 3.9. Naturvärdesobjekt karta 1, Jakobshyttan. 
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Figur 3.10. Naturvärdesobjekt karta 2, Anderstorp. 
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Figur 3.11. Naturvärdesobjekt karta 3, Godegård.  
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Figur 3.12. Naturvärdesobjekt karta 4, Degerön. 
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Ljust skogsparti med artrik flora  Naturvärdesklass: 2 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

1 2016-08-23 Skog och träd Blandlövskog av örtrik typ 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Påtagligt Påtagligt - Blåsippa, smultron, åkervädd, 

gullris, fyrkantig johannesört, 

artrikt område 

 

Objektsbeskrivning: 

Området utgörs av blandlövskog med björk, tall, hassel, lönn, rönn och enstaka uppväxande 

gran (Figur 3.13). Flera björkar är gamla och det finns stora hasselbuketter samt 

förekommer död ved. Fältskiktet utgörs av gräsmark med en artrik flora av bland annat 

smultron, nysört, åkervädd, gullris och fyrkantig johannesört. Skogen är luckig, flerskiktad, 

olikåldrig och med god variation då flertalet trädarter finns representerade. Området 

påminner lite om en lund med gläntor och det växer också rikligt med liljekonvalj och 

blåsippa på marken. Området bär troligen på rester från det närliggande gamla torpstället 

Äskedalen i form av enstaka kvarvarande lund- och ängsflora. Objektet fortsätter västerut 

utanför korridoren. 

 

Innehavande skydd/tidigare utpekat naturvärde:  

Nyckelbiotop (ädellövrik 102 år) 

 

Naturvärdesbedömning: högt naturvärde  

Objektet bedöms inneha ett högt naturvärde kopplat till flertalet strukturer och element som 

bygger upp området och variationen som finns tack vare områdets artrikedom i träd- och 

fältskiktet jämfört med omgivande landskap. 

 

Figur 3.13. Naturvärdesobjekt 1 – Ljust skogsparti med artrik flora. 
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Blandskog Naturvärdesklass: 3 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

2 2016-08-23 Skog och träd Blandskog av gräs/örttyp 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Visst Visst - Liten blåklocka, prästkrage, 

fyrkantig johannesört, artrikt 

område 

 

Objektsbeskrivning: 

Skogsobjekt uppdelat i flera områden. Utgörs delvis av björk-blandskog med granuppslag 

och ett fuktstråk med al samt av tall-blandskog med ganska stort inslag av asp, rönn och 

hassel (Figur 3.14). Gemensamt är frekvent förekomst av framförallt stående död ved, 

variation i form av viss luckighet samt gräsfältskikt med inslag av hävdgynnade örter så som 

liten blåklocka, prästkrage och fyrkantig johannesört. Mycket fågelliv. Den norra delen av 

området bär på rester från den gamla torparmiljön Äskedalen i form av hävdgynnade arter 

som fortfarande finns kvar i viss omfattning trots igenväxning. 

 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde  

Objektet bedöms ha ett påtagligt naturvärde kopplat till förekomst av substrat i form av död 

ved och strukturer som viss luckighet samt att trädslagsvariation och den stora mängden 

lövträd ger förutsättningar för ett rikt fågelliv. Skogen är artrikare än omgivande 

produktionsskog. 

 

Figur 3.14. Naturvärdesobjekt 2 – Blandskog. 
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Tallskog med lövinslag Naturvärdesklass: 4 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

3 2016-08-23 Skog och träd Tallskog av lågört/ristyp 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Visst Obetydligt - - 

 

Objektsbeskrivning: 

Tallskog med granuppslag och mycket lövuppslag (björk, hassel, rönn) samt god tillgång på 

stående död ved (Figur 3.15). En nötväcka noterades på platsen vid inventeringstillfället. 

 

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde  

Objektet bedöms ha ett visst naturvärde kopplat till god förekomst av substrat i form av 

stående död ved och förutsättningar för fågelliv. 

 

 

Figur 3.15. Naturvärdesobjekt 3 – Tallskog med lövinslag. 
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Artrika vägkanter Naturvärdesklass: 4 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

4 2016-08-23 Infrastruktur och 

bebyggd mark 

Vägkant 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Obetydligt Påtagligt - Ögontröst, bockrot, gulmåra, 

liten blåklocka, smultron, 

ängsklocka, fyrkantig 

johannesört, käringtand, 

åkervädd, ljung, harklöver, 

gulsporre, blodrot, renfana, 

röllika 

 

Objektsbeskrivning: 

Artrika vägkanter längs de smala vägarna (Figur 3.16). Längs vägkanterna påträffades 

gulmåra, ängsklocka, fyrkantig johannesört, käringtand, åkervädd, liten blåklocka, 

ögontröst, ljung, smultron, liljekonvalj, bockrot, skogsnoppa, harklöver, vitplister, 

gulsporre, blodrot, renfana, gråbo och röllika. På ett par ställen längs vägarna växer 

örnbräken som är en igenväxningsart. 

 

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde  

Objektet bedöms ha ett påtagligt artvärde kopplat till att vägkanterna är betydligt artrikare 

än omgivande landskap samt att hävdgynnade arter påträffats. Ögontröst-arter, bockrot och 

gulmåra är utpekade som signalarter för ängs- och betesmarker och flertalet arter finns 

upptagna i Trafikverkets artlista för artrika vägkanter. Örnbräken är en art som kan riskera 

att konkurrera ut många konkurrenssvaga arter. Förekomst av örnbräken är ett minus i 

artsammansättningen och biotopvärdet är ringa vilket medför ett visst naturvärde. 

 

Figur 3.16. Naturvärdesobjekt 4 – Artrik vägkant. 



30 

 

Lövblandskog Naturvärdesklass: 4 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

5 2016-08-23 Skog och träd Lövblandskog av ris/grästyp 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Visst Obetydligt - - 

 

Objektsbeskrivning: 

Lövskog med visst granuppslag och med stående död ved och klenare lågor (Figur 3.17). 

Området domineras av björk men även rönn förekommer samt buskar. I fältskiktet 

dominerar lingon och blåbär och det förekommer grästuvor, skvattram, odon och ljung och i 

bottenskiktet finns vitmossor.  

 

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde  

Objektet bedöms hysa ett visst naturvärde kopplat till biotopkvaliteter som död ved och en 

varierad struktur. 

 

Figur 3.17. Naturvärdesobjekt 5 – Lövblandskog. 

 

  



31 
 

Skog med litet vattendrag Naturvärdesklass: 4 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

6 2016-08-23 Skog och träd Granskog av blåbärsristyp, 

liten skogsbäck 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Visst Obetydligt  - Små förekomster av 

mattlummer, revlummer, 

kantvitmossa, blodrot 

 

Objektsbeskrivning: 

Granskog med blåbärsris och heltäckande mossmatta av bland annat kammossa, 

björnmossa och väggmossa (Figur 3.18). Blodrot och ekorrbär förekommer. Området har 

hög luftfuktighet, lite död ved förekommer  och det finns spår av gamla stubbar. Längre 

österut i objektet finns mer tallskog med björkinslag och det är bitvis något sumpigare och 

med vitmossa i bottenskiktet och mer gräsinslag i fältskiktet. Ett litet vattendrag rinner 

genom området. Vattendraget är lugnflytande med framförallt findetritus och lerbotten och 

det förekommer enstaka död ved. Längre österut blir fåran torrare, mer igenväxt av 

kärlväxter och nästan inget vatten rinner. Hydrologin i området har troligen påverkats av 

det närliggande hygget. Trumman under vägen i västra delen av området är förfallen. 

Betongtrumman som är under vägen som passerar vattendraget längre österut är i bättre 

skick. 

 

Innehavande skydd/tidigare utpekat naturvärde:  

Sumpskog 

 

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde  

Objektet bedöms ha ett visst naturvärde kopplat till biotopkvaliteter som förekomst av 

rinnande vatten, viss förekomst av död ved och den delvis sumpiga marken. Artvärdet 

bedöms vara obetydligt då förekomsterna av de påträffade arterna är små och inte kan anses 

indikera naturvärde i den ringa omfattningen.  

 

Figur 3.18. Naturvärdesobjekt 6 – Granskog med litet vattendrag. 
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Blandskog med stenmur Naturvärdesklass: 4 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

7 2016-08-23 Skog och träd Blandskog av blåbärsristyp 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Visst Obetydligt - - 

 

Objektsbeskrivning: 

Blandskog med främst gran och björk. Delvis är området sumpigt och med vitmossor och 

kammossa i bottenskiktet. Det finns en gammal stenmur som går längs med objektet (Figur 

3.19). 

 

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde  

Objektet bedöms ha ett visst naturvärde knutet till den gamla stenmuren som har potential 

att utgöra livsmiljö för vissa arter av exempelvis lavar samt grod- och kräldjur. Prång och 

skrevor i muren och den lövrika, flerskiktade skogen bidrar till variation i landskapet. 

 

Figur 3.19. Naturvärdesobjekt 7 – Blandskog med stenmur. 

 

  



33 
 

Bäckmiljö Naturvärdesklass: 3 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

8 2016-08-23 Vattendrag Liten skogsbäck 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Visst Visst  - Bäver 

 

Objektsbeskrivning: 

Skogsbäckmiljö i barrblandskog (Figur 3.20). Bäckmiljön uppströms är kraftigt påverkad av 

järnväg och kraftledning men i skogen har bäcken större naturlighet med klart, lugnflytande 

vatten. Bottensubstratet utgörs av findetritus, sten och block och det växer svalting, pors, 

blodrot, topplösa och nate i och kring bäcken. Mot vägen är bäckmiljön mer öppen, sumpig 

och omges delvis av säv och vass. I skogen är skuggningen större och det är högre 

luftfuktighet. Det växer tall, gran, björk och al och det är vanligt förekommande med död 

ved i området. Det finns ett gammalt bäverdämme och bäverfällda träd. 

 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde  

Objektet bedöms ha ett visst biotopvärde bland annat kopplat till viss naturlighet i 

skogsbäcken och den variationsrika strukturen och element som skapats i och med de 

bäverfällda träden. Bäver utgör en nyckelart och området har därför ett visst artvärde.  

 

Figur 3.20. Naturvärdesobjekt 8 – Bäckmiljö med bäverfällda träd. 
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Kuperad skog Naturvärdesklass: 4 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

9 2016-08-23 Skog och träd Barrblandskog av blåbärsris-

/grästyp 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Visst Obetydligt - - 

 

Objektsbeskrivning: 

I norra delen av objektet är skogen kuperad och blockig och utgörs främst av tall och gran 

med stora inslag av asp, björk, rönn och sälg. Det växer en, träjon, örnbräken och kruståtel. 

Blocken är mossbevuxna, skogen delvis luckig och det förekommer både stående och 

liggande död ved. Längre söderut mot Fiskgölen övergår marken gradvis till mer 

sumpskogskaraktär. (Figur 3.21). 

 

Innehavande skydd/tidigare utpekat naturvärde:  

Sumpskog 

 

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde  

Objektet bedöms ha ett visst biotopvärde kopplat till de skogliga strukturer och element som 

finns i skogen, bland annat den blockiga och kuperad marken med prång och gömslen samt 

den döda veden. Förekomst av sälg och rönn kan också fungera som en viktig födoresurs. 

 

Figur 3.21. Naturvärdesobjekt 9 – Kuperad lövrik barrblandskog. 
 



35 
 

Strandmiljö vid Fiskgölen Naturvärdesklass: 2 

(preliminär bedömning) 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

10 2016-08-23 Limnisk strand Sjöstrand 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Högt Påtagligt 

(preliminärt) 

- Artrikt område 

 

Objektsbeskrivning: 

Sjöstrand med en naturlig vegetationszonering (Figur 3.22). Delar av stranden utgör 

översvämningszon. I vattnet förekommer rikligt med vit näckros och i övergången mellan 

vatten och strand växer sjöfräken, starr, grenrör, topplösa och kråkklöver. Högre upp 

dominerar salix-buskar och pors. Strandskogen är lövrik med mycket al och björk och det 

finns en hel del stående och liggande död ved. 

 

Innehavande skydd/tidigare utpekat naturvärde:  

Sumpskog 

 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde  

Objektet bedöms ha ett högt naturvärde knutet till strandbiotopens kvaliteter som 

översvämningszon där en naturlig succession med skapande av ny död ved sker. 

Variationsrikedomen av substrat, hög luftfuktighet samt en naturlig vegetationszonering 

bidrar till naturvärdet. Beskuggningen från strandskogen och skydd mellan vegetationen i 

det grunda, varmare vattnet utgör också en viktig miljö för exempelvis många insektslarver. 

Flera sländor observerades vid inventeringen. Denna fuktiga, insektsrika miljö kan vara en 

viktig födosöksmiljö för exempelvis fåglar. Överhuvudtaget utgör övergången mellan vatten 

och terrester miljö en biologiskt väldigt viktig biotop för en stor mängd arter i naturliga 

strandmiljöer och därför bedöms artvärdet vara preliminärt påtagligt. 

 

Figur 3.22. Naturvärdesobjekt 10 – Strandmiljö. 
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Myrtallskog kring Kossbrunnsgölen Naturvärdesklass: 4 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

11 2016-08-23 Skog och träd Sumptallskog av ristyp, 

tallrismosse av skvattramtyp 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Visst Obetydligt - - 

 

Objektsbeskrivning: 

Myrtallskog kring Kossbrunnsgölen (Figur 3.23). Skogen är relativt likåldrig men det 

förekommer några torrakor och marken är något sumpig. Troligtvis har området tidigare 

präglats av blötare myrmark men områdets hydrologi är nu påverkad av järnvägen. 

 

Innehavande skydd/tidigare utpekat naturvärde:  

Sumpskog 

 

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde  

Objektet bedöms hysa ett visst naturvärde kopplat till den rest av myrmark som marken 

fortfarande utgör. Enstaka element i form av torrakor bidrar till biotopvärdet. 

 

Figur 3.23. Naturvärdesobjekt 11 – Myrtallskog vid Kossbrunnsgölen. 
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Kossbrunnsgölen Naturvärdesklass: 4 

(preliminär bedömning) 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

12 2016-08-23 Sjö Göl 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Visst Obetydligt 

(preliminärt) 

- - 

 

Objektsbeskrivning: 

Kossbrunnsgölen ligger på västra sidan av järnvägen och omges av mjukmattekärr (Figur 

3.24). Det finns en del skapad, död ved i gölen. I strandkanten växer kaveldun och knapptåg. 

Strandmiljön är påverkad och modifierad intill servicevägen som går längs järnvägen.  

 

Innehavande skydd/tidigare utpekat naturvärde:  

Sumpskog 

 

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde  

Sjöar har ofta minst ett visst naturvärde då vatten- och strandmiljöer utgör potentiella 

livsmiljöer för arter som exempelvis insekter och fåglar knutna till fuktiga eller blöta 

områden. Vattenmiljön erbjuder också en viktig variation i skogslandskapet. Den negativa 

påverkan som skett i samband med byggandet av servicevägen drar ner naturvärdet till 

enbart ett visst biotopvärde och artvärdet bedöms som preliminärt obetydligt då 

förutsättning för artrikedom är låg. 

Figur 3.24. Naturvärdesobjekt 12 –
Kossbrunnsgölen. 
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Skog vid Långgölen Naturvärdesklass: 4 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

13 2016-08-23 Skog och träd Barrblandskog av ris-grästyp 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Visst Obetydligt - Revlummer, tallört 

 

Objektsbeskrivning: 

Barrblandskog som utgörs av tall, gran och ett stort björkinslag (Figur 3.25). Det 

förekommer också rönn, häggmispel och en. Det finns god tillgång till stående och liggande 

död ved. Fältskiktet domineras av blåbär, lingon och smalbladiga gräs. Bottenskiktet 

domineras av väggmossa.   

 

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde  

Objektet bedöms ha vissa biotopkvaliteter knutna till de skogliga element och strukturer 

som finns. Artvärdet bedöms vara obetydligt då förekomsten av revlummer och tallört är 

ringa. 

 

Figur 3.25. Naturvärdesobjekt 13 – Skog vid Långgölen. 
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Strandmiljöer runt Långgölen, Ringgölen och 

Anderstorpagölen  
Naturvärdesklass: 2 

(preliminär bedömning) 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

14 2016-08-23 Limnisk strand Sjöstrand 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Högt Påtagligt 

(preliminärt) 

- Revlummer, artrikt område 

 

Objektsbeskrivning: 

Sjöstränder med naturlig vegetationszonering (Figur 3.26). Delar av stränderna utgör 

översvämningszon. I vattnet förekommer rikligt med vit näckros och i övergången mellan 

vatten och strand växer sjöfräken, starr, grenrör, topplösa, vattenklöver och kråkklöver. 

Högre upp dominerar salix-buskar och pors. Strandskogen är lövrik med mycket al och 

björk och det finns en hel del stående och liggande död ved. Vid inventeringstillfället 

observerades flera sländor längs stränderna. I Artportalen finns flertalet sländor 

rapporterade för Anderstorpagölen (guldtrollslända, bred kärrtrollslända, spjutflickslända, 

nordisk kärrtrollslända, myrflickslända, fyrfläckad trollslända och gulfläckad 

glanstrollslända). I södra delen av Anderstorpagölen är vass den dominerande 

strandvegetationen. 

 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde  

Objektet bedöms ha ett högt naturvärde knutet till strandbiotopens kvaliteter som 

översvämningszon där en naturlig succession med skapande av ny död ved sker. 

Variationsrikedomen av substrat, hög luftfuktighet samt en naturlig vegetationszonering 

bidrar till naturvärdet. Beskuggningen från strandskogen och skydd mellan vegetationen i 

det grunda, varmare vattnet utgör också en viktig miljö för exempelvis många insektslarver. 

Flera sländor observerades vid inventeringen. Denna fuktiga, insektsrika miljö kan vara en 

viktig födosöksmiljö för exempelvis fåglar. Överhuvudtaget utgör övergången mellan vatten 

och terrester miljö en biologiskt väldigt viktig biotop för en stor mängd arter i naturliga 

strandmiljöer och därför bedöms artvärdet vara preliminärt påtagligt. 

 

 

Figur 3.26. Naturvärdesobjekt 14 – Strandmiljö kring Långgölen. 
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Gransumpskog Naturvärdesklass: 2 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

15 2016-08-23 Skog och träd Sumpblandskog av 

starrtyp/lågört-ristyp 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Påtagligt Påtagligt - Revlummer, mattlummer, 

blodrot, artrikt område 

 

Objektsbeskrivning: 

Översvämningsområde/sumpskog med en dominans av äldre gran (ca 110 år enligt 

nyckelbiotopsangivelserna) och med ett stort inslag av björk och al (Figur 3.27). Det 

förekommer rikligt med både stående och liggande död ved och flertalet träd är förrötade av 

phellinus-tickor och fnöskticka. Fältskiktet närmast vattnet utgörs av starr, vattenklöver, 

topplösa och strandlysning. Längre in i skogen växer skogsfräken, ormbunkar, blodrot och 

blåbär. Vitmossor dominerar i bottenskiktet. Det rinner en liten bäck genom området som 

vid inventeringstillfället var i stort sett torrlagd. Området har förutsättningar för att vara 

artrikt med sina många olika strukturer och det förekommer rikliga mängder lummer. 

Förekomst av högväxta ormbunkar indikerar näringsrikare mark. 

 

Innehavande skydd/tidigare utpekat naturvärde:  

Nyckelbiotop 

 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde  

Objektet bedöms ha ett högt naturvärde knutet till sumpskogens kvaliteter som 

översvämningszon där en naturlig succession med skapande av ny död ved sker. 

Variationsrikedomen av substrat med hög andel död ved och hög luftfuktighet är bidragande 

biotopkvaliteter. Området har god potential att hysa naturvårdsarter kopplat till riklig 

förekomst av lämpliga substrat och objektet är artrikare än omgivande landskap. 

 

Figur 3.27. Naturvärdesobjekt 15 – Sumpskog. 
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Ringgölen och Anderstorpagölen Naturvärdesklass: 2 

(preliminär bedömning) 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

16 2016-08-23 Djup sjö Göl 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Påtagligt Påtagligt 

(preliminärt) 

- Goda förutsättningar för 

artrikedom 

 

Objektsbeskrivning: 

Sjöarna i området hör till ett sjösystem uppkomna i gamla dödisgropar och utgör myrgölar 

med humöst vatten (Figur 3.28). Dödisgropar har alltid branta sidor och kan vara mycket 

djupa och stora. Gölarna är förbundna med korta diken. Längre nedströms i sjösystemet 

finns två dämmen. Dämning samt förstärkningsarbeten kopplat till järnvägen är två faktorer 

som påverkat sjösystemet negativt (Calluna, 2006). Vattenförekomsten Godegårdsån 

(SE651724-146292) förbinder sjöarna och skapar ett långt sjö- och vattendragssystem från 

Jakobshyttan i norr till Godegårds samhälle i söder. Den ekologiska statusen har för 

Godegårdsån bedömts som måttlig eftersom det finns dammar i vattenförekomsten och då 

det i närområdet finns relativt stor andel brukad mark och/eller anlagda ytor (VISS, 2016).  

 

Det finns rikligt med vit näckros i gölarna och i Anderstorpagölen finns en liten ö med 

flertalet stående döda träd. Sjöstränderna beskrivs vidare i naturvärdesobjekt 14. I och kring 

vattenmiljöerna finns miljöer som ger häckningsmöjligheter åt olika fåglar. I Artportalen 

finns flertalet sländor rapporterade för Anderstorpagölen (guldtrollslända, bred 

kärrtrollslända, spjutflickslända, nordisk kärrtrollslända, myrflickslända, fyrfläckad 

trollslända och gulfläckad glanstrollslända). 

 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde 

Sjöar har ett naturvärde i sig kopplat till att de utgör en vattenmiljö som skapar 

förutsättningar och variation i landskapet. Dessa gölar har också naturvärden knutna till att 

de ingår i ett sammanhängande vattensystem och utgör en viktig ledlinje i landskapet och 

transportled för organismer. De utgör också fågelhabitat. Biotopvärdet är påtagligt och 

området bedöms därmed ha förutsättningar för att kunna hysa en stor artmångfald. 

Artvärdet bedöms därför preliminärt som påtagligt. Påverkan från dämmen och järnväg 

längre nedströms drar till viss del ner naturvärdet. 

 

Figur 3.28. Naturvärdesobjekt 16 – Sjösystemet, på bilden syns Anderstorpagölen och den lilla ö som 
finns i gölen. 
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Skog med vattendrag Naturvärdesklass: 3 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

17 2016-08-23 Skog och träd Granskog av 

lågörtstyp/blåbärsristyp, 

björkskog av fräkentyp 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Påtagligt Visst - Kranshakmossa 

 

Objektsbeskrivning: 

Söder om Anderstorpagölen fortsätter vattendraget genom granskog (Figur 3.29). Det finns 

block och död ved i vattendraget. Granskogen har ett lågörtsfältskikt med liljekonvalj, bitvis 

växer det blåbärsris och marken täcks av kranshakmossa. Mot Anderstorpagölen finns ett 

parti med sumpigare björkskog med skogsfräken-fältskikt och vitmossematta. I hela skogen 

förekommer allmänt med död ved i olika nedbrytningsstadier och stora aspar samt al och 

rönn. Det är hög luftfuktighet och delvis kuperad mark. 

 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde  

Objektet bedöms ha påtagliga biotopkvaliteter kopplade till skogliga element och strukturer 

så som död ved och stort inslag av olika lövträd. Hög luftfuktighet samt vattendraget i sig 

bidrar till biotopvärdet. Kalkindikatorn kranshakmossa påträffades och området har 

potential för artrikedom om det får fortsätta att utvecklas fritt. 

 

Figur 3.29. Naturvärdesobjekt 17 – Till vänster 
syns björkskog och till höger bäcken med död ved i granskog. 
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Sandmark Naturvärdesklass: 3 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

18 2016-08-23 Infrastruktur och 

bebyggd mark 

Öppen sandmark 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Visst Påtagligt - Ögontröst, färgkulla, 

harklöver, åkervädd, liten 

blåklocka, getväppling, 

röllika, fyrkantig johannesört, 

gulsporre, vitmåra 

 

Objektsbeskrivning: 

Området ligger invid järnvägen och utgör artrik ruderatmark (Figur 3.30). Det finns öppna 

solbelysta sandblottor och växer ögontröst, färgkulla, harklöver, åkervädd, liten blåklocka, 

getväppling, röllika, fyrkantig johannesört, vitplister, gråbo, gulsporre och vitmåra. Det 

förekommer rikligt med citronfjärilar. Den invasiva arten kanadensiskt gullris förekommer. 

 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde  

Objektet bedöms ha ett påtagligt artvärde kopplat till att området är artrikare än omgivande 

landskap samt att hävdgynnade arter påträffats. Ögontröst-arter är utpekade som 

signalarter för ängs- och betesmarker och flertalet arter förekommer som finns upptagna i 

Trafikverkets artlista för artrika vägkanter. Det finns också ett visst biotopvärde i de 

solbelysta sandblottorna som hålls öppna inom trädsäkringsmiljön vilka utgör potentiellt 

viktiga biotoper för flertalet organismer så som sandlevande organismer. Många insekter 

kopplade till blottade, torra och varma sandytor är idag hotade då dessa miljöer minskat 

kraftigt de senaste 100 åren. Att marken slåttras regelbundet bidrar också till bättre 

förutsättningar för konkurrenssvaga, hävdgynnade ängs- och betesmarksväxter som kan 

bjuda på en stor artrikedom i fall förutsättningarna är gynnsamma. Det kan då samtidigt bli 

en fristad för pollinerande insekter som humlor samt fjärilar kopplade till de hävdgynnade 

kärlväxterna. 

 

Figur 3.30. Naturvärdesobjekt 18 – Solbelysta sandblottor. 
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Kärrområde  Naturvärdesklass: 3 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

19 2016-08-23 Myr Öppet kärr/ 

översvämningsområde 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Påtagligt Visst  - Vanlig groda 

 

Objektsbeskrivning: 

Vattendraget som rinner från Anderstorpagölen mynnar här ut i ett öppet kärrområde 

(Figur 3.31). Området blir översvämmat vid högre vattenstånd men vid inventeringstillfället 

var det väldigt lite vatten. Kärrområdet domineras av starr, vass och sjöfräken och det 

förekommer vattenklöver, svalting, topplösa och fackelblomster. Det finns en del 

buskvegetation och al växer här och var. Området utgör grodhabitat. 

 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde  

Området är sedan tidigare kraftigt påverkat av järnvägen men våtområdet utgör ändå en 

viktig ekologisk funktion som bland annat transportled och habitat för flertalet organismer. 

Det finns minst ett visst artvärde då området hyser grodor och sammanslaget är naturvärdet 

därför påtagligt.  

 

Figur 3.31. Naturvärdesobjekt 19 – Öppet kärr med översvämningsområde. 
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Granskog med sumpinslag Naturvärdesklass: 4 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

20 2016-08-23 Skog och träd Granskog av blåbärsristyp 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Visst Obetydligt - - 

 

Objektsbeskrivning: 

Granskog i sluttning. Det finns ett stort inslag av björk och rönn. I sluttningens nederkant 

finns sumpskogsområden dominerade av starr, en del buskvegetation samt med vitmossa i 

bottenskiktet (Figur 3.32). 

 

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde  

Objektet bedöms ha ett visst naturvärde kopplat till biotopkvaliteter i form av variationen 

som uppstår i skogen i och med inslag av sumpskogsområdena. 

 

Figur 3.32. Naturvärdesobjekt 20 – Granskog med 
sumpinslag. 
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Skogsområde Naturvärdesklass: 3 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

21 2016-08-22 Skog och träd Hällmarkstallskog av 

lav/ristyp, myr, 

gransumpskog 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Visst Visst - Revlummer, kantvitmossa, 

grynig blåslav 

 

Objektsbeskrivning: 

Ett varierat skogsområde med främst hällmarkstallskog, men det förekommer även 

myrinslag samt granskog med sumpinslag (Figur 3.33). Hällmarkstallskogen dominerar i 

södra delen av objektet. Det finns en del tallar med spärrgreniga kronor på hällmarken samt 

förekommer torrakor och lågor. En större hackspett observerades i en av torrakorna. Det 

finns viss kontinuitet av äldre träd med grova grenar. Vissa partier är brantare och i 

lågpunkterna finns myrinslag. På marken växer bland annat odon och ljung. Längre norrut i 

objektet finns mer granskog med sumpinslag, här är luftfuktigheten högre och det finns 

allmänt med död ved. De skogliga signalarterna kantvitmossa och grynig blåslav 

observerades inom objektet.  

 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde  

Objektet bedöms ha vissa biotopvärden knutna till viss förekomst av skogliga element, 

strukturer och variation i biotoper. Det förekommer skogliga signalarter och en fridlyst art 

som innebär ett visst artvärde och sammantaget har skogen ett påtagligt naturvärde. 

 

 
Figur 3.33. Naturvärdesobjekt 21 – Skogsområde, bilden till vänster visar gransumpskog och till höger 
syns hällmarkstallskog med myrinslag. 
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Skogsområde Naturvärdesklass: 2 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

22 2016-08-22 Skog och träd Hällmarkstallskog av 

lav/ristyp, gransumpskog 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Påtagligt Påtagligt Taiga (9010) Violettgrå tagellav (NT), 

garnlav (NT), bollvitmossa 

 

Objektsbeskrivning: 

Hällmarkstallskog med grova tallar dominerar i området (Figur 3.34). Vissa partier är mer 

löv- och grandominerade och det förekommer björk, rönn, asp, oxel och lönn. Marken är 

delvis kuperad och blockig och med kammossemattor, kruståtelpartier samt lågor. Inslag av 

sumpdråg med stående och liggande död ved i granskog, det förekommer gamla träd, asp 

med bohål och strutbräken. 

 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde  

Objektet bedöms ha påtagliga biotopvärden kopplade till förekomst av element och 

variationsrik skoglig struktur. Artvärdet är påtagligt då det förekommer rödlistade 

naturvårdsarter inom området och det sammanslagna naturvärdet blir då högt. 

 

Figur 3.34. Naturvärdesobjekt 22 – Skogsområde med hällmarkstallskog på bilden till vänster och 
sumpgranskog till höger. 
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Tallbrant Naturvärdesklass: 2 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

23 2016-08-22 Skog och träd Hällmarkstallskog, granskog 

av blåbärsristyp 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Påtagligt Påtagligt Taiga (9010) Grynig blåslav, rovfågel 

 

Objektsbeskrivning: 

Hällmarktallskog i västlig brant (Figur 3.35). Äldre tallar med grövre bark, hänglav på 

stammarna och spärrgreninga kronor samt grova enbuskar förekommer i den blockiga 

sluttningen. På hällarna växer renlav, väggmossa, ljung och lingon. God tillgång på död ved, 

framförallt torrakor. Högre upp där terrängen planar ut är det mer gran- och 

blåbärsrisdominerat och flera av granarna är äldre. Tallbranten utgör troligen goda rovfågel-

marker och vid inventeringstillfället observerades en rovfågel cirkla över branten. 

 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde  

Objektet bedöms ha påtagliga biotopvärden kopplade till förekomst av element och 

variationsrik skoglig struktur. Artvärdet bedöms vara påtagligt då området troligen utgör 

viktiga marker för rovfågel samt hyser skoglig signalart och det sammanslagna naturvärdet 

blir då högt. 

Figur 3.35. Naturvärdesobjekt 23 – Hällmarkstallbrant med äldre tallar. 
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Sumpmark med orkidéer Naturvärdesklass: 3 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

24 2016-10-11 Myr Sumpblandskog 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Visst Visst - Jungfru Marie nycklar, 

revlummer 

 

Objektsbeskrivning: 

Ett långsträckt sumpmarksområde mellan en bergskant i öster och befintlig banvall i väster 

(Figur 3.36). Från flygfoton framgår att Godegårdsån tidigare haft sitt lopp här, men när 

järnvägen anlades har åns lopp dragits längs med banvallens västra sida på denna sträcka. 

Sumpmarken är således påtagligt påverkad av järnvägen. I området växer klibbal, björk, 

gran, tall och salix-buskar. I markskiktet finns främst vitmossor. Två lokaler med orkidén 

jungfru Marie nycklar påträffades inom objektet, liksom revlummer. I övrigt bedöms 

artrikedomen vara normal. Sumpskogen har en varierad struktur med ökad fuktighet i vissa 

partier. Död ved, såväl liggande som stående, förekommer.  

 

Innehavande skydd/tidigare utpekat naturvärde:  

Sumpskog 

 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde  

Objektet bedöms ha ett visst biotopvärde på grund av att fuktigheten medför variation i 

landskapet, samt förekomst av värdebärande strukturer och element. Värdet begränsas dock 

av den påverkan som järnvägen medför. Förekomst av naturvårdsarter medför visst 

artvärde, vilket sammantaget ger ett påtagligt naturvärde. 

 

Figur 3.36. Naturvärdesobjekt 24 – Sumpblandskog med jungfru Marie nycklar. 
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Artrika vägkanter Naturvärdesklass: 3 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

25 2016-08-22 Infrastruktur och 

bebyggd mark 

Vägkant 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Visst Påtagligt - Gulmåra, ängsvädd, skallra, 

ögontröst, liten blåklocka, 

blodrot, smultron, 

revlummer, mattlummer, 

ljung, brunört, vårbrodd, 

blåeld, getväppling, åkervädd, 

käringtand, fyrkantig 

johannesört  

 

Objektsbeskrivning: 

Artrika vägkanter som är solbelysta, torra och sandiga (Figur 3.37). Det förekommer 

gulmåra, ängsvädd, skallra, ögontröst, revlummer, mattlummer, ljung, smultron, 

skogsnoppa, brunört, vårbrodd, blåeld, getväppling, åkervädd, käringtand, fyrkantig 

johannesört, liten blåklocka och blodrot. Det förekommer rikligt med humlor och 

citronfjärilar i blommorna. Örnbräken breder ut sig på vissa platser.  

 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde  

De solbelysta, torra och sandiga vägkanterna bedöms utgöra ett visst biotopvärde då de har 

potential att ge förutsättning för en artrik flora och insektsfauna. Objektet bedöms ha ett 

påtagligt artvärde kopplat till att vägkanterna är betydligt artrikare än omgivande landskap 

samt att hävdgynnade arter påträffats. Ögontröst-arter, ängsvädd, skallre-arter och gulmåra 

är utpekade som signalarter för ängs- och betesmarker och flertalet arter förekommer som 

är upptagna i Trafikverkets artlista för artrika vägkanter. Revlummer och mattlummer är 

fridlysta. Örnbräken är en art som kan riskera att konkurrera ut många konkurrenssvaga 

arter vilket gör att förekomst av örnbräken är ett minus i artsammansättningen.  

 

Figur 3.37. Naturvärdesobjekt 25 – Artrika vägkanter, här syns en citronfjäril. 
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Godegårdsån/Hättorpsån med strandskog Naturvärdesklass: 1 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

26 2016-08-24 Vattendrag Vattendrag, svämlövskog 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Högt Högt Mindre vattendrag 

med 

flytbladsvegetation 

(3260), 

Svämlövskog 

(9750) 

Bäver 

Calluna (2006): Artrik 

bottenfauna och 

renvattensindikatorer, elrista och 

nejonöga 

Artportalen: Flertalet fågelarter, 

bl a: Mindre hackspett (NT), 

gröngöling (NT), spillkråka (NT) 

och flodsångare (NT) finns 

registrerade vid ån. 

 

Objektsbeskrivning: 

Godegårdsån/Hättorpsån (vattenförekomster SE651724-146292, SE651520-146007, 

SE650847-146550) följer inventeringskorridoren från norr till söder (Figur 3.38). Norr om 

Godegård meandrar ån fram mellan flertalet gölar/småsjöar och omgärdas av sankmark 

som regelbundet svämmas över av ån, där ån går inom inventeringskorridoren finns 

partierna beskrivna som naturvärdesobjekt (objekt 10, 14, 16, 17 och 19). Aktuellt 

naturvärdesobjekt utgörs av Godegårdsån kring Godegårds samhälle. Här och söder om 

samhället är det en tydlig å-miljö med tydlig meandring. 

Vattendragsmiljön vid Godegårds samhälle präglas av återkommande översvämning. Den 

översvämningspåverkade strandskogen utgörs främst av grov klibbal och sälg samt rönn och 

björk. I strandskogen och delvis i själva ån finns god tillgång på död ved, både högstubbar 

och lågor. Skogen är flerskiktad med en varierad åldersstruktur och marken är örtrik. 

Träden skapar beskuggning av vattendraget. Salix-buskar, älgört, skogsfräken, knapptåg, 

säv, grenrör och strandlysing är vanligt förekommande kring vattendraget. I vattnet växer 

kaveldun, svalting, sjöfräken och näckrosor. Vattendraget är lugnflytande och humusfärgat. 

Findetritus är den dominerande bottenbeskaffenheten. Bredden på vattendraget varierar 

från ca 4 m till 10 m. Vattenmiljön och de tillhörande sumpskogsmiljöerna har på denna 

sträcka de flesta naturliga strukturerna kvar förutom allra närmast järnvägsbron.  

Generellt för hela å-miljön: 

Ån har måttlig ekologisk status (VISS, 2016-02-18) vilket beror på bland annat dålig 

konnektivitet med två dammar uppströms, vilket försvårar spridningen i vattendraget, samt 

närområdets beskaffenhet med stor andel brukad mark.  
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Längs hela sträckan finns spår av bäver i form av bäverfällda träd. Enligt artportalen finns 

flertalet rödlistade fågelarter inom å-miljön, bl a mindre hackspett, gröngöling, spillkråka 

och flodsångare.  

Enligt Callunas inventering (2006) har provfiske med nät gjorts i Godegårdsån strax 

uppströms biflödet från Årsjön 2005-11-24. Ingen fisk erhölls. Biflödet från Årsjön 

elfiskades 2005-06-21 och där erhölls 5 elritsor, 1 gädda och 1 lake. Denna lokal elfiskades 

även 1995, då det förutom elritsa, gädda och lake, även erhölls nejonöga. Strax norr om 

Godegård ansluter ett biflöde från Höksjön i väster. Detta vattendrag elfiskades 2005 -06-21 

och de fiskar som erhölls var 75 elritsor, 5 gäddor och 3 lakar. Dessutom fångades 10 

signalkräftor. 

Vid Callunas inventering (2006) togs prov på bottenfauna på 2 platser och totalt noterades 

42 taxa. Renvattensindikatorer fanns på båda lokalerna, på en av lokalerna den tidigare 

rödlistade nattsländan Beraeodes minutus. Dessutom fanns flera arter som indikerar låg 

organisk belastning på samtliga lokaler. I Godegårdsån strax norr om samhället där 

järnvägen korsar ån noterades följande renvattenindikatorer: Gul forsslända (Heptagenia 

sulphurea), stor och liten vasslända (Leptophlebia marginata och L.vespertina), 

sjösandslända (Ephemera vulgata) och den husbyggande nattsländan Mystacides azurea. 

Följande arter visar på låg organisk belastning: Bäcksländan Nemoura avicularis, 

dykarskalbaggen Platambus maculatus och nattsländan Lype phaeopa. Den husbyggande 

nattsländan Agrypnia obsoleta indikerar både rent vatten och låg organisk belastning. Totalt 

noterades 33 taxa vilket var bland det högsta antalet arter av de undersökta lokalerna i 

utredningsområdet, enligt Calluna (2006). Strax uppströms biflödet från Årsjön hittades 

följande renvattenindikatorer: Stor och liten vasslända (Leptophlebia marginata och 

L.vespertina) och den husbyggande nattsländan Beraeodes minutus. Dykarskalbaggen 

Platambus maculatus visar att vattnet har låg belastning av organiska ämnen. Totalt 

noterades 27 taxa (Calluna, 2006).  

Innehavande skydd/tidigare utpekat naturvärde:  

Sumpskog, nyckelbiotop 

 

Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde 

Ån och dess strandskogsmiljöer har höga biotopvärden knutna till dess naturliga, 

meandrande lopp, även om konnektiviteten längre uppströms inte är helt tillfredsställande. 

De översvämningspåverkade strandskogarna med dess orördhet och höga och jämna 

luftfuktighet samt den rika mängd död ved som finns är värdefulla biotopkvaliteter. 

Artvärdet bedöms vara högt utifrån förekomst av flertalet rödlistade fågelarter, nyckelarten 

bäver samt den artrika bottenfaunan som har flera indikatorer på låg organisk belastning 

och flera renvattenindikatorer (Calluna, 2006). Elrista och nejonöga är typiska arter för 

Natura 2000-naturtypen 3260. 
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Figur 3.38. Naturvärdesobjekt 26 – Godegårdsån kring Godegård samhälle vid järnvägsövergången. 
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Lövskogsbård Naturvärdesklass: 3 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

27 2016-08-24, 2016-

10-12 

Skog och träd Asp/björkskog 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Visst Visst - Nattviol, Jungfru Marie 

nycklar, vätteros 

 

Objektsbeskrivning: 

Bortanför den öppna järnvägsmiljön, på dess östra sida, finns en lövskogsbård bestående av 

höga aspar och björkar samt enstaka granar (Figur 3.39). Utanför dessa växer en solbelyst 

buskbård. Orkidéerna nattviol och jungfru Marie nycklar växer i området. 

 

Innehavande skydd/tidigare utpekat naturvärde:  

Trädinventering 

 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde  

Objektet bedöms ha ett visst biotopvärde knutet till den solbelysta brynmiljön som utgör en 

naturlig övergång från öppen mark till buskmark och sedan till stora lövträd. Två fridlysta 

orkidé-arter innebär ett visst artvärde och sammanslaget är därför naturvärdet påtagligt. 

 

Figur 3.39. Naturvärdesobjekt 27 – Solbelyst brynmiljö och lövskogsbård. 
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Ädellövskogsbård Naturvärdesklass: 3 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

28 2016-08-24,  

2016-10-12 

Skog och träd Ädellövskog 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Påtagligt Visst - Lind, ask (EN), alm (CR), 

artrikt trädbestånd 

 

Objektsbeskrivning: 

På östra sidan av den öppna järnvägsmiljön, söder om lövskogsbården (objekt 27), finns en 

ädellövträdsdunge som även den fungerar som en bryn- och bårdmiljö (Figur 3.40). 

Ädelövträdsbården består av hassel, lind, lönn, sälg, björk, hästkastanj, ask, alm, hagtorn 

och rönn. Flera av träden är grova (framförallt lönn, lind och hästkastanj). Barken börjar bli 

grov, det finns vissa mindre håligheter och flera av träden ser hamlingspåverkade ut. Högre 

upp på en grov lönn finns ett vedsvamps-angrepp. Det förekommer också lite död ved i 

området. Inom objektets södra del, mellan bostadshusen och åkermarken, har det tidigare 

legat ett sågverk. Inom det f.d. sågverksområdet är markytan utfylld och plan, och äldre 

lövskog dominerar vegetationen (asp, björk, lönn). Den plana ytan sluttar i söder ner mot en 

liten ravin där det går ett dike i östvästlig riktning. I ravinen finns en del död ved. Nedanför 

sluttningen i öster rinner Godegårdsån. Genom det f.d. sågverksområdet går en gångstig, 

kallad ”Kärleksstigen”, som fortsätter österut över en träbro över Godegårdsån och vidare 

österut mot Hökavägen vid Godegårds säteri. 

 

Innehavande skydd/tidigare utpekat naturvärde:  

Trädinventering 

 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde  

Objektet bedöms ha ett påtagligt biotopvärde knutet till de grova träden som är ovanliga i 

dagens konventionellt brukade landskap. De grova lövträden har potential att kunna hysa 

hotade arter knutna till gamla, stora träd. Biotopvärdet är även knutet till den solbelysta 

brynmiljön som utgör en naturlig övergång från öppen mark till buskmark och sedan till 

stora lövträd. Förekomst av den skogliga signalarten lind bidrar till artvärdet. Ask och alm 

är starkt rödlistade men detta på grund av den utbredda askskottsjukan och almsjukan. 

Området är artrikare än omgivande mark tack vare de många trädslagen och utgör ett visst 

artvärde. 

 
 
 
 
 
 

Figur 3.40. Naturvärdesobjekt 28 – Grova ädellövträd och brynmiljö. 
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Artrik banvallsmiljö Naturvärdesklass: 3 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

29 2016-08-24 Infrastruktur och 

bebyggd mark 

Banvall 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Visst Påtagligt - Bockrot, gulmåra, ögontröst, 

liten blåklocka, åkervädd, 

käringtand, backnejlika, 

getväppling, fyrkantig 

johannesört, vitmåra, 

renfana, röllika 

 

Objektsbeskrivning: 

Solbelyst, torr och artrik banvallsmiljö (Figur 3.41). De arter som noterades vid 

inventeringen är bockrot, gulmåra, ögontröst, liten blåklocka, åkervädd, käringtand, 

backnejlika, getväppling, fyrkantig johannesört, vitmåra, renfana, röllika, tistel, hundkex, 

gråbo. Många fjärilar observerades. Den invasiva arten kanadensiskt gullris förekommer. 

 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde  

Objektet bedöms ha ett påtagligt artvärde kopplat till att området är artrikare än omgivande 

landskap samt att hävdgynnade arter påträffats. Ögontröst-arter, bockrot och gulmåra är 

utpekade som signalarter för ängs- och betesmarker och ett flertal arter finns upptagna i 

Trafikverkets artlista för artrika vägkanter. Det finns också ett visst biotopvärde i den torra, 

solbelysta marken som hålls öppen inom trädsäkringsmiljön, vilket utgör potentiellt viktiga 

biotoper för flertalet organismer, exempelvis insekter. Att marken slåttras regelbundet 

bidrar också till bättre förutsättningar för konkurrenssvaga, hävdgynnade ängs- och 

betesmarksväxter som kan bjuda på en stor artrikedom i fall förutsättningarna är 

gynnsamma. Det kan då samtidigt bli en fristad för pollinerande insekter som humlor samt 

fjärilar kopplade till de hävdgynnade kärlväxterna. 

 

Figur 3.41. Naturvärdesobjekt 29 – Artrik banvallsmiljö. 
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Våtmark vid Godegårdsån Naturvärdesklass: 2 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

30 2016-10-12 Myr Kärr  

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Påtagligt Påtagligt  Artportalen: Flertalet fågelarter, 

bl a: Mindre hackspett (NT), 

gröngöling (NT), spillkråka (NT) 

och flodsångare (NT) finns 

rapporterade vid Godegårdsån. 

 

Objektsbeskrivning: 

Våtmarken ligger i direkt anslutning till Godegårdsån, men redovisas som ett separat 

naturvärdesobjekt då vegetationen skiljer sig från övrig svämlövskog vid ån (objekt 26 och 

31), (Figur 3.42). Våtmarken begränsas i söder av en vägbank, som nu nyttjas som gångväg 

(Kärleksstigen). Vägbanken har sannolikt en dämmande effekt, vilket orsakar en fuktigare 

miljö norr om banken. Fuktigheten varierar sannolikhet över tid, från vattenfyllt vid högt 

vattenstånd i Godegårdsån till relativt torrt/fast mark. Våtmarken är till stor del öppen med 

ett stort inslag av död ved, främst stående döda björkar i olika stadier av nedbrytning och 

rikligt bevuxna av tickor. I den öppna ytan finns salix-buskar och starr (främst flaskstarr), 

samt andra fuktgynnade arter som pors, veketåg och strandlysing. Runt kanterna växer 

lövskog, främst björk och klibbal.  

 

Innehavande skydd/tidigare utpekat naturvärde:  

Sumpskog. 

 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde  

Objektets potential som fågellokal och det faktum att flertalet rödlistade fågelarter är knutna 

till miljön vid Godegårdsån medför att objektet bedöms ha ett påtagligt artvärde.  Även 

biotopvärdet bedöms som påtagligt på grund av den fuktiga, variationsrika miljön med stort 

inslag av död ved. Sammantaget ger detta ett högt naturvärde. 

   

Figur 3.42. Naturvärdesobjekt 30 – Våtmark vid Godegårdsån. 
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Godegårdsån/Hättorpsån med strandskog Naturvärdesklass: 1 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

31 2016-08-24 Vattendrag Vattendrag, svämlövskog 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Högt Högt Mindre vattendrag 

med 

flytbladsvegetation 

(3260), 

Svämlövskog 

(9750) 

Bäver 

Calluna (2006): Artrik 

bottenfauna och 

renvattensindikatorer, elrista och 

nejonöga 

Artportalen: Flertalet fågelarter, 

bl a: Mindre hackspett (NT), 

gröngöling (NT), spillkråka (NT) 

och flodsångare (NT) finns 

registrerade vid ån. 

 

Objektsbeskrivning: 

Godegårdsån/Hättorpsån (vattenförekomster SE651724-146292, SE651520-146007, 

SE650847-146550) följer inventeringskorridoren från norr till söder (Figur 3.43). Norr om 

Godegård meandrar ån fram mellan flertalet gölar/småsjöar och omgärdas av sankmark 

som regelbundet svämmas över av ån, där ån går inom inventeringskorridoren finns 

partierna beskrivna som naturvärdesobjekt (objekt 10, 14, 16, 17 och 19). Aktuellt 

naturvärdesobjekt utgörs av Godegårdsån nedströms Godegårds samhälle. Här är det en 

tydlig å-miljö med tydlig meandring. 

Vattendragsmiljön nedströms Godegårds samhälle präglas av återkommande översvämning. 

Den översvämningspåverkade strandskogen utgörs främst av grov klibbal och björk samt 

rönn, asp och sälg. I strandskogen och delvis i själva ån finns god tillgång på död ved, både 

högstubbar och lågor. Skogen är flerskiktad med en varierad åldersstruktur och marken är 

örtrik. Träden skapar beskuggning av vattendraget. Salix-buskar, älgört, skogsfräken, 

knapptåg, säv, grenrör, starr, fackelblomster, vattenklöver och strandlysing är vanligt 

förekommande kring vattendraget. I vattnet växer stora mängder näckrosor samt svalting, 

sjöfräken och vass. Vattendraget är lugnflytande och humusfärgat. Findetritus är den 

dominerande bottenbeskaffenheten. Bredden på vattendraget varierar från ca 4 m till 10 m. 

I vissa meandringskrökar har det bildats pool-liknande miljöer och näckrosutbredning är 

där riklig. Träden har socklar och rötterna har eroderats fram av regelbunden 

översvämning. Vattenmiljön och de tillhörande sumpskogsmiljöerna är på denna sträcka till 

det närmaste orörd. Vattenskorpion noterades vid besöket.  

På ett ställe i strandskogen mot åkermarken hittades två gamla husgrunder med prång, 

håligheter och död ved och det växte stora sälgbuketter och lönn intill. På marken fanns 

rikligt med ormbunkar. 
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Generellt för hela å-miljön: 

Ån har måttlig ekologisk status (VISS, 2016-02-18) vilket beror på bland annat dålig 

konnektivitet med två dammar uppströms, vilket försvårar spridningen i vattendraget, samt 

närområdets beskaffenhet med stor andel brukad mark.  

Längs hela sträckan finns spår av bäver i form av bäverfällda träd. Enligt artportalen finns 

flertalet rödlistade fågelarter inom å-miljön, bl a mindre hackspett, gröngöling och 

spillkråka. 

Enligt Callunas inventering (2006) har provfiske med nät gjorts i Godegårdsån strax 

uppströms biflödet från Årsjön 2005-11-24. Ingen fisk erhölls. Biflödet från Årsjön 

elfiskades 2005-06-21 och där erhölls 5 elritsor, 1 gädda och 1 lake. Denna lokal elfiskades 

även 1995, då det förutom elritsa, gädda och lake, även erhölls nejonöga. Strax norr om 

Godegård ansluter ett biflöde från Höksjön i väster. Detta vattendrag elfiskades 2005 -06-21 

och de fiskar som erhölls var 75 elritsor, 5 gäddor och 3 lakar. Dessutom fångades 10 

signalkräftor. 

Vid Callunas inventering (2006) togs prov på bottenfauna på två platser och totalt noterades 

42 taxa. Renvattensindikatorer fanns på båda lokalerna, på en av lokalerna den tidigare 

rödlistade nattsländan Beraeodes minutus. Dessutom fanns flera arter som indikerar låg 

organisk belastning på samtliga lokaler. I Godegårdsån strax norr om samhället där 

järnvägen korsar ån noterades följande renvattenindikatorer; gul forsslända (Heptagenia 

sulphurea), stor och liten vasslända (Leptophlebia marginata och L.vespertina), 

sjösandslända (Ephemera vulgata) och den husbyggande nattsländan (Mystacides azurea). 

Följande arter visar på låg organisk belastning; bäcksländan (Nemoura avicularis), 

dykarskalbaggen (Platambus maculatus) och nattsländan (Lype phaeopa). Den 

husbyggande nattsländan (Agrypnia obsoleta) indikerar både rent vatten och låg organisk 

belastning. Totalt noterades 33 taxa, vilket var bland det högsta antalet arter av de 

undersökta lokalerna i utredningsområdet, enligt Calluna (2006). Strax uppströms biflödet 

från Årsjön hittades följande renvattenindikatorer: stor och liten vasslända (Leptophlebia 

marginata och L.vespertina) och den husbyggande nattsländan (Beraeodes minutus). 

Dykarskalbaggen (Platambus maculatus) visar att vattnet har låg belastning av organiska 

ämnen. Totalt noterades 27 taxa (Calluna, 2006).  

Innehavande skydd/tidigare utpekat naturvärde:  

Sumpskog, biotopskydd, skogliga naturvårdsavtal 

Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde  

Ån och dess strandskogsmiljöer har höga biotopvärden knutna till dess naturliga, 

meandrande lopp, även om konnektiviteten längre uppströms inte är helt tillfredsställande. 

De översvämningspåverkade strandskogarna med dess orördhet och höga och jämna 

luftfuktighet samt den rika mängd död ved som finns är värdefulla biotopkvaliteter. 

Artvärdet bedöms vara högt utifrån förekomst av flertalet rödlistade fågelarter, nyckelarten 

bäver samt den artrika bottenfaunan som har flera indikatorer på låg organisk belastning 

och flera renvattenindikatorer (Calluna, 2006). Elrista och nejonöga är typiska arter för 

Natura 2000-naturtypen 3260. 
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Figur 3.43. Naturvärdesobjekt 31 – Godegårdsån med strandmiljö. Bilden uppe till vänster visar gamla 
husgrunder i utkanten av strandskogen. De andra bilderna visar vattendraget med dess rikliga mängd 
näckrosor och de nästan pool-lika meandringskrokarna. 
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Kultiverad betesmark Naturvärdesklass: 4 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

32 2016-08-24 Äng och betesmark Kultiverad betesmark 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Visst Obetydligt Öppen kultiverad 

betesmark (6911 – 

ej egentlig Natura-

naturtyp) 

Fyrkantig johannesört, röllika 

 

Objektsbeskrivning: 

Kultiverad betesmark (Figur 3.44) med framförallt blommande kanter. Fyrkantig 

johannesört, röllika och fibblor blommar rikligt längs hagens kanter men också inne i hagen. 

Flertalet citronfjärilar noterades också vid besöket.  

 

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde  

Betesmarker har alltid minst ett visst naturvärde då hävdade öppna gräsmarker är en snabbt 

minskade naturtyp och därför är ovanlig i dagens samhälle. Detta är en kultiverad, 

välhävdad betesmark som saknar viktiga värdeelement men som trots det har potential att 

erbjuda plats för pollinerande insekter i och med hagens solbelysta, blommande kantzoner. 

Artvärdet är i dagsläget lågt men några få arter som finns upptagna i Trafikverkets artlista 

för artrika vägkanter indikerar att det finns potential till mer artrikedom. 

 

Figur 3.44. Naturvärdesobjekt 32 – Kultiverad betesmark. 
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Godegårds kyrkogård Naturvärdesklass: 4 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

33 2016-08-24 Park och trädgård Kyrkogårdsmiljö 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Visst Obetydligt -  

 

Objektsbeskrivning: 

Inom Godegårds kyrkogård finns ett stort antal ädellövträd (Figur 3.45). Det finns grova, 

gamla lindar och lönnar samt yngre träd. Några av de äldre träden har håligheter och grov 

bark och flera av träden är solbelysta till stor del. 

 

Innehavande skydd/tidigare utpekat naturvärde:  

Trädinventering 

 

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde  

Objektet bedöms ha ett visst biotopvärde knutet till de äldre, grova träden som är ovanliga i 

dagens konventionellt brukade landskap. De grova lövträden har potential att kunna hysa 

hotade arter knutna till gamla, stora träd. Att det finns en bred spridning på 

åldersfördelning gör att det kommer kunna utvecklas naturvärden under en lång tid 

framöver. 

 

Figur 3.45. Naturvärdesobjekt 33 – Ädellövträd på Godegårds kyrkogård. 
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Lövskog Naturvärdesklass: 4 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

34 2016-08-24 Skog och träd Lövblandskog 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Visst Obetydligt - - 

 

Objektsbeskrivning: 

Yngre lövblandskog av björk, rönn, asp, sälg, ask samt med inslag av gran (Figur 3.46). 

Fältskiktet domineras av smalbladiga gräs och det förekommer ormbunkar. Det finns god 

tillgång på klen död ved. Mycket fågelliv noterades vid inventeringen. Skogen är troligen 

uppkommen på tidigare hävdad, öppen mark. 

 

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde  

Objektet bedöms ha ett visst biotopvärde kopplat till att den lövrika skogen skapar variation 

i det annars barrskogsdominerade landskapet samt dess funktion som fågelhabitat.  

 

Figur 3.46. Naturvärdesobjekt 34 – Lövblandskog. 
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Bäckmiljö uppströms järnväg Naturvärdesklass: 3 

(preliminär bedömning) 

Objekt-ID Inventeringsdatum Naturtyp Biotoper 

35 2016-08-24 Vattendrag Litet vattendrag, 

översvämningsmark 

Biotopvärde Artvärde Natura 2000-

naturtyp 

Naturvårdsarter/Artrikedom 

Påtagligt Visst (preliminärt) - Bäver 

Calluna (2006): Phryganea 

bipunctata, Leptophlebia 

marginata och L. vespertina, 

Lype sp 

 

 

Objektsbeskrivning: 

Uppströms järnväg: Bäckmiljö som är naturligt öppen på grund av att området 

översvämmas regelbundet (Figur 3.47). Närmast vattnet växer klibbal och björk och delar av 

området är trädlöst med högväxande gräs- och starrvegetation. I och intill vattendraget 

noterades svalting, igelknopp, säv, knapptåg, skogsnoppa, tuvtåtel, grenrör och vattenmöja. 

I barrskogen intill vattendraget finns spår av bäver i form av bäverfällda träd. I området som 

översvämmas finns partier med mycket stående död ved.  

 

Nedströms järnvägen: Fåran är mer samlad här och det förekommer knapptåg, grenrör, säv 

och vattenmöja (Figur 3.48). Skogen runtom utgörs av konventionellt brukad barrskog. 

 

Det var vid inventeringstillfället lite vatten i bäcken och väldigt lugnflytande. 

Bottensubstratet utgörs framförallt av findetritus och lera, delvis sand och lite grovdetritus. 

Vattendraget är delvis beskuggat och lite död ved finns i vattnet. 

 

Calluna (2006) har tidigare tagit bottenfaunaprover i bäcken och bottenfaunan indikerade 

då god vattenkvalité. Vid inventering av bottenfauna hittades bl. a. nattsländan Phryganea 

bipunctata samt dagsländorna Leptophlebia marginata och L. vespertina vilka visar på rent 

vatten. Nattsländan Lype sp visar att bäcken inte är organiskt belastad. Totalt noterades 21 

taxa. 

 

Naturvärdesbedömning: påtagligt naturvärde  

Biotopvärdet är högre uppströms än nedströms på grund av mer påverkad omgivning 

nedströms. Naturvärdet blir dock detsamma då det är ett visst artvärde (preliminärt) 

genomgående.  
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Figur 3.47. Naturvärdesobjekt 35 – Vattendrag uppströms, bäverfällda träd samt stående döda träd i 
översvämningsområde. 
 
 

Figur 3.48. Naturvärdesobjekt 35 – Bäck nedströms järnväg. 



66 

 

3.3.5. Naturvårdsarter 

I bilaga 1 redovisas naturvårdsarter som påträffats inom naturvärdesobjekten, både från 

fältinventeringar samt de som finns registrerade i Artportalen (2000-2016) och från 

Callunas inventering (2006). I bilagan redovisas vilken naturvårdskategori respektive art 

tillhör. Naturvårdskategorierna beskrivs nedan. 

Rödlistan 2015: 
Rödlistan ger en prognos över risken för respektive art att dö ut från Sverige. De arter som 

finns upptagna i rödlistan har klassats beroende på dess risk att dö ut enligt följande klasser: 

NT  – Nära hotad, VU – Sårbar, EN – Starkt hotad, CR – Akut hotad, RE – Nationellt utdöd. 

De rödlistade arter som kategoriseras som CR, EN eller VU benämns som hotade. 

Signalarter (Skogsstyrelsen): 
Skogliga signalarter som enligt Skogsstyrelsen är indikatorer på skogar med naturvärden. 

Signalarter (TUVA/AVK): 
Signalarter för ängs- och betesmarker (TUVA, Jordbruksverket) som visar indikation på 

kontinuitet av hävd. AVK är Trafikverkets artlista för artrika väg- och järnvägsmiljöer. 

Skyddade arter (Artskyddsförordningen) – Bilaga 1: 
Alla vilda fåglar i Sverige är fridlysta. Arter som är skyddade i bilaga 1 och som är markerade 

med B, N eller n samt rödlistade fågelarter är prioriterade i bevarandearbetet enligt 

Naturvårdsverket och redovisas i denna kolumn. 

B-arter har enligt EU:s fågeldirektiv 2009/14 och art- och habitatdirektiv 92/43/EEG ett 

sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden eller bevarandeområden behöver utses. 

Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet eller bilaga 2 till art- och habitatdirektivet.  

N-arter kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Arten finns upptagen i 

bilaga 4 till art- och habitatdirektivet.  

n-arter kräver noggrant skydd enligt en nationell svensk bedömning eller till följd av ett 

internationellt åtagande. 

Skyddade arter (Artskyddsförordningen) – Bilaga 2: 
Arter som är fridlysta enligt bilaga 2, paragraf 6, 8 och 9. 

Typiska arter Natura 2000: 
Typiska arter för Natura 2000-naturtyper. 

Nyckelarter: 
Nyckelarter avser arter som har en särskilt viktig ekologisk funktion för andra arter, direkt 

eller indirekt. 

Egna naturvårdsarter: 
Arter som man genom erfarenhet vet är knutna till strukturer viktiga för biologisk mångfald, 

exempelvis regionalt intressanta arter eller arter som indikerar en viss typ av mark. 
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3.3.6. Generellt biotopskydd 

Småvatten och stenmurar i jordbruksmark, åkerholmar och alléer är några av de små mark- 

och vattenområden som är så viktiga för att bevara den biologiska mångfalden att de är 

skyddade som biotopskyddsområden i hela landet. Dessa typer av biotoper har minskat 

starkt till följd av rationaliserad markanvändning i de öppna jordbrukslandskapen. De 

biotoper som fortfarande finns kvar utgör värdefulla livsmiljöer för växt- och djurarter i ett i 

övrigt påverkat landskap. 

Fyra objekt som klassats som generellt biotopskydd påträffades vid inventeringen i det 

öppna landskapet kring Godegård, två alléer och två öppna diken (Figur 3.49).  

Definitionen av småvatten i jordbruksmark i form av öppna diken är att de ständigt eller 

under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig yta samt är belägen i eller i gränsen 

till åkermark, kultiverad betesmark, naturbetesmark eller ängar. Öppna diken har ofta höga 

naturvärden genom att de fungerar som livsmiljöer, spridningskorridorer och ledlinjer i 

landskapet. De flesta groddjur, fåglar, insekter och smådäggdjur som är knutna till 

odlingslandskapet gynnas av såväl det skydd som den tillgång på föda som småvatten och 

våtmarker ger. 

Definitionen av en allé är att den ska bestå av minst fem, till övervägande del vuxna, lövträd 

planterade i en enkel eller dubbel rad längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i 

ett i övrigt öppet landskap. Alléer har stor betydelse som tillflyktsorter, spridningskorridorer 

och ledlinjer för olika växt- och djurarter. Det är främst äldre träd i alléer som har höga 

naturvärden då det råder brist på gamla träd i landskapet. Gamla allé-träd utgör ofta 

livsmiljö för ett stort antal arter av insekter, lavar, svampar och mossor samt ger goda 

häckningsmöjligheter och viloplatser för hålbyggande fåglar och fladdermöss. 

Även stenmurar har påträffats inom inventeringsområdet men dessa omfattas inte av det 

generella biotopskyddet då de är belägna i skogsmiljö. Diken där skog växer på båda sidorna 

omfattas inte heller av det generella biotopskyddet. 
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Figur 3.49. Generellt biotopskydd i öppet jordbrukslandskap vid Godegård. 
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1. Allé i Godegård 
Biotop: En lindallé bestående av sju stora lindar inne i Godegård (Figur 3.50). Det finns 

enstaka håligheter och träden har ingen synlig påväxt. Runt trädens stammar har det skjutit 

upp många höga skott och allén upplevs tät. 

 

Figur 3.50. Generellt biotopskydd 1 – Lindallé i Godegård. 
 
2. Allé vid gård 
Biotop: En björkallé bestående av sju vuxna björkar i vinkel kring en gård (Figur 3.51). 

Träden är i gott skick. 

 

Figur 3.51. Generellt biotopskydd 2 – Björkallé vid gård. 
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3. Dike i åkermark 
Biotop: Dike i åkermark samt längs solbelyst öppen skogskant (Figur 3.52). Det är ett öppet 

dike med gräsklädda kanter och med buskvegetation (mest Salix sp.) i partier. Det 

förekommer hallon, brännässlor, älgört och tistel vilket indikerar att diket är 

gödselpåverkat. Diket är inte permanent vattenförande. Det är delvis kulverterat under en 

liten traktorkörväg som går mellan åkrarna. En del död ved förekommer i diket mot skogen. 

 

Figur 3.52. Generellt biotopskydd 3 – Dike i åkermark. 
 
4. Dike vid åkermark 
Biotop: Solbelyst öppet dike i kanten mellan åker och skog (Figur 3.53). I partier finns block 

i dikeskanten och lite död ved förekommer. Det växer ljung, blodrot, fyrkantig johannesört, 

örnbräken samt lite salix-buskar i dikeskanten. 

 

Figur 3.53. Generellt biotopskydd 4 – Dike vid åkermark. 
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4. Landskapsekologisk analys 

4.1. Syfte 

Ett antal landskapsekologiska analyser har genomförts som underlag för bedömning av 

järnvägsplanens effekter och konsekvenser på spridningsvägar för växter och djur. 

Dubbelspår och en kapacitet för ökad tågtrafik på sträckan antas medföra barriäreffekter 

och en ökad generell omgivningspåverkan på omkringliggande natur, vilket motiverar en 

fördjupad utredning kring spridningssamband samt behov av eventuella skyddsåtgärder och 

anpassningar. Syftet med de fördjupade analyser som genomförts är att identifiera och 

avgränsa de arter och livsmiljöer som kan tänkas påverkas av ökade trafikvolymer och ett 

bredare järnvägsområde. Utifrån resultaten ska åtgärdernas påverkan samt behov av skydd 

och anpassningar framträda. 

4.2. Metod 

Arbete med landskapsekologiska analyser kan beskrivas som tre separata arbetspaket; 

förstudie, GIS-arbete och analys. På en övergripande nivå konstrueras en förenklad modell 

av hur olika arter lever och sprider sig i ett landskap. Utifrån kända orsakssamband mellan 

arter och olika naturtypers utbredning kan man med hjälp av modellen avgränsa och 

identifiera omfattning och rumslig fördelning  av livsmiljöer i ett landskap, samt kritiska 

områden med avseende på spridning och artrikedom. I huvudsak två typer av modeller finns 

tillgängliga för miljöbedömningsarbete; simuleringar av landskapets motstånd/friktion mot 

arters spridning och beräkningsmodeller för kritiska områden.  

4.2.1. Förstudie  

I detta skede studeras utredningsområdet och kringliggande landskap med avseende på dess 

ekologiska och biologiska innehåll. Detta förutsätter en förståelse för hur den historiska 

markanvändningen har format naturtypers omfattning, ålder och utbredning, utöver studier 

av nulägets artförekomst och aktuella beskrivningar av naturmiljön. Denna 

kunskapssammanställning ligger till grund för ett representativt urval av arter. Valda arter 

detaljstuderas och olika typer av GIS-kartor byggs upp utifrån artens ekologi och specifika 

krav på landskapet. Valet av arter ska följa det så kallade ”paraply-konceptet” (se Figur 4.1), 

vilket är ett vedertaget arbetssätt inom bevarandebiologin och bygger på antagandet att 

bevarandet av vissa arter automatiskt innebär att även andra arter bevaras. De arter som 

väljs ut kan därför betraktas som ”ekologiska profiler” för en viss naturtyp eller artgrupp.  
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Utifrån genomförd naturvärdesinventering (NVI) och utredningar kring områdets historiska 

markanvändning för den aktuella sträckan framgick att lämpliga naturtyper för 

landskapsekologisk analys var strandnära lövskogsdominerade skogar, samt artrika 

kulturmarker med spår av äldre tiders jordbruk. Lämpliga ekologiska profiler för dessa 

naturtyper är: 

Mindre hackspett (Dendrocpos minor), som är starkt knuten till lövskog med inslag av 

äldre och döda/döende lövträd. De krav mindre hackspett ställer på lövskogarnas 

ålderssammansättning, ytmässiga omfattning och rumsliga fördelning täcker in ett brett 

spektrum av vedlevande insekter, svampar, lavar och andra lövgynnade fåglar. 

Artgruppen dagfjärilar (Lepidoptera), som gynnas av en artrik kärlväxtflora vilket ofta 

påträffas i kulturlandskapet, men även kring banvallar och vägrenar. Dagfjärilar utför 

pollinering, vilket också ger dem rollen som vektorer för genetiskt utbyte för olika växter och 

som leverantör av ekosystemtjänsten pollinering.  

Älg, som en bredare ekologisk representation av klövdjur, valdes ut som ekologisk profil för 

analys av barriäreffekter och behov av passagelösningar och/eller skyddsåtgärder. 

Då spår av bäver observerades under fältarbete i järnvägens närhet valdes även bäver ut 

som ekologisk profil för ett bredare urval av mellanstora däggdjur, med syfte att analysera 

barriäreffekter och behov av passagelösningar för arter som är mindre kapabla att korsa 

järnvägen än klövdjur. 

4.2.2. GIS-arbete 

För dagfjärilar och mindre hackspett byggdes GIS-kartor som visar fördelningen av lämpliga 

livsmiljöer. För klövdjur och mellanstora däggdjur byggdes så kallade friktionskartor, som 

visar olika mark- och vegetationstypers uppskattade motstånd mot arternas rörelser i 

landskapet. Livsmiljöer är avgränsade utifrån tillgängliga GIS-data (Lantmäteriets 

klassificering av marktäcke samt olika biotop- och naturtypsinventeringar). I praktiken 

innebär arbetet att varje vegetations-/marktäckeklass tillskrivs ett värde på en bestämd 

Figur 4.1. Illustration av konceptet 
”paraplyart”. Arter med specifika krav 
på sin livsmiljö och låg anpassnings-
förmåga hamnar högt upp i triangel, 
medan arter med generella krav och 
god anpassning hamnar längre ner. 
Om förutsättningar för arter med 
specifika krav tillgodoses antas  även 
arter med god anpassningsförmåga 
gynnas. 
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skala, så att en relativ skillnad framträder i landskapet som svarar mot den bedömning som 

gjorts av artens förmåga att röra sig och vistas i olika marktäcke-/vegetationstyper. 

Eftersom arbetet sker i GIS-miljö, finns möjlighet att kombinera mängder med information 

enligt matematiska regler, och jobba fram en representation av landskapet som stämmer väl 

med de lokala förhållanden som råder för ett specifikt projekt. För varje ekologisk profil 

redovisas de grundläggande antaganden som gjorts vad gäller motståndsvärden och 

avgränsning av livsmiljöer i Tabell 4.1. 

Tabell 4.1. Förenklad beskrivning av ingångsvärden för landskapsekologisk analys. 

Ekologisk 

profil 

Livsmiljö Spridningsavstånd Index/beräkning Huvudsakligt 

motstånd 

Låg 

friktionsområden 

Dagfjärliar 

och 

pollinerande 

insekter 

Områden med hög 

förekomst av 

kärlväxter. Äldre 

kulturmarker, 

betesmarker, 

järnvägsområden i 

öppna landskap.  

1500 max, 

friktionsanalys 

300 m 

Probability of 

Connectivity (PC) 

Skog, större 

vägar, öppet 

vatten 

Ängar, betesmark, 

kulturmark, 

mindre vägar, 

solexponerade 

järnvägsområden 

Mindre 

hackspett 

Äldre lövskog och 

blandlövskog. Olika 

typer av lövskog 

klassades utifrån 

lämplighet. 

Territoriestorlekar 

för 50, 100 och 200 

Ha analyserades.  

Radie av cirkulärt 

territorium. 798, 

564 och 398 m.  

Probability of 

Connectivity (PC) 

Ingen friktion 

antagen 
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4.2.3. Analys  

Analys av kritiska områden 
De ekologiska profilerna mindre hackspett och dagfjärilar analyserades med avseende på 

kritiska områden. Utöver de GIS-kartor som visar på fördelningen av livsmiljöer för dessa 

arter, så görs antaganden kring arternas möjligheter att sprida sig mellan livsmiljöerna. För 

dagfjärilar, som ofta följer bestämda strukturer i landskapet, beräknades även sannolika 

spridningskorridorer mellan livsmiljöer via en förenklad motståndsanalys.  

För mindre hackspett beräknades kritiska områden utifrån ett par antagna revirstorlekar 

under fågelns reproduktionsperiod. Fågeln kan då inte röra sig särskilt långt från sin 

boplats, utan måste ha alla nödvändiga resurser inom ett visst antal hektar. Kritiska 

områden för mindre hackspett beräknades för revirstorlekar på 200, 100 och 50 Ha.  

För dagfjärilar antogs ett spridningsavstånd på 300 m, som representerar det avstånd 

artgruppen generellt förflyttar sig mellan livsmiljöer. Avståndet 300 är därtill representativt 

för flertalet andra pollinerande insekter som delar livsmiljö och resurskrav med dagfjärilar. 

Insekter med väl utvecklad flygförmåga har dock observerats röra sig betydligt längre än 

300 m, och flera pollinerande insekter kan tänkas röra sig ett par km mellan lämpliga 

livsmiljöer. Analysen avser därför järnvägsplanens påverkan på de processer – t.ex 

pollinering och genetisk utbyte för kärlväxter, som verkar lokalt kring järnvägen.  

Motståndsanalyser 
För profilerna klövdjur och mellanstora däggdjur analyserades landskapet utifrån 

nuläget, med aktuellt järnvägsområde och trafikvolymer, samt för klövdjur även utifrån ett 

framtida scenario med en verkställd järnvägsplan med full kapacitet (70-80 tåg/dygn).  

Skillnaden mellan nuläge och framtida scenario illustreras som förändringar i det beräknade 

flödet till följd av de ökade friktionsvärden som läggs in i scenariot.  

4.3. Resultat 

4.3.1. Analys av kritiska områden 

Mindre hackspett 
Resultaten av analys av livsmiljöer och spridningssamband för mindre hackspett, som 

ekologisk profil för arter knutna till äldre lövskogsmiljöer, är illustrerade i Figur 4.2.  

Kartbilden visar lövskogsmiljöer större än fyra hektar (ytterligare ca 800 områden kring 1 

Ha finns utspridda i landskapet). I utredningskorridorens närhet finns det  gott om lämpliga 

livsmiljöer. Dessa är fläckvis utspridda, men inom artens antagna territoriestorlekar (200 

Ha i Figur 4.2). Områden där betydelse för artens bevarandestatus beräknades till särskilt 

hög är illustrerade från gult till rött. Dessa områden utgör ca 80 % av landskapets totala 

utbud av lämpliga livsmiljöer, och är med stor sannolikhet ekologiskt sammankopplade av 

unga individer som emigrerar för att söka etablera egna revir. Övriga områden, visualiserade 

som grönt, utgör områden som inte kan antas ha enskild stor betydelse för arters bevarande 

status, men som länkar ihop de större mer betydelsefulla områdena och ökar det totala 
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utbudet av livsmiljöer. Ett par regionalt sett mycket viktiga miljöer för arter knutna till äldre 

lövskog angränsar till utredningskorridoren, varav delar av dessa har inventerats i fält. 

Dessa områden bör inte avverkas, eller ytmässigt minska i storlek, men i övrigt tyder inte 

resultaten på något särskilt behov av åtgärder. 

Dagfjärilar 
Resultaten av analys av livsmiljöer och spridningssamband för dagfjärilar, som ekologisk 

profil för andra pollinerande arter, spridningsvektor för vissa växter samt för ekosystem-

tjänsten pollinering, är illustrerade i Figur 4.3. Livsmiljöerna är fläckvis utspridda kring 

Godegård, och ytmässigt små i det överlag starkt kultiverade landskapet, såväl i skog som i 

åkermark. Det geografiska avståndet mellan dessa livsmiljöer tangerar i många fall gränsen 

till det antagna spridningsavståndet för denna artgrupp, och täta produktionsskogar utgör 

starka barriärer i landskapet. Då trädsäkring planeras kommer banområdet bli mer 

solexponerat än idag, och i de fall dessa öppna ytor regelbundet slåttras skapas goda 

Figur 4.2. Karta över de mest betydelsefulla livsmiljöerna för mindre hackspett, och andra arter som ställer 
liknande krav på landskapet. De färgkodade områdena kan förstås som de områden som i huvudsak skapar 
förutsättningar för arter beroende av denna miljö. Utöver dessa större områden syns livsmiljöer med en 
sammanhängande storlek av minst 4 ha. Ej redovisade i kartan är även ca 800 livsmiljöer mindre än 4 ha, 
vilka tillsammans är betydelsefulla, men enskilt inte utgör några avgörande bidrag för arters förutsättningar 
att existera i landskapet.  
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förutsättningar för en variation av kärlväxter, vilka gynnar dagfjärilar och pollinerande 

insekter. Sannolikt kommer det nya banområdet fungera som spridningskorridor snarare än 

barriär för de arter som passar in i den ekologiska profilen. Kritiskt för dessa arter är att  

livsmiljöerna inte minskar ytmässigt, och tillskott av livsmiljöer till följd av ytterligare 

banområde kan betraktas som en positiv effekt. Det är dock svårt att uttala sig om 

järnvägens verkliga nytta för arterna, och hur trafikvolymerna kan tänkas påverka kvalitén 

på dessa livsmiljöer. Resultaten visar att det inte föreligger något särskilt behov av åtgärder 

för denna artgrupp. 

4.3.2. Motståndsanalyser 

Klövdjur 
Resultaten visar de områden som innehåller de 20% högsta beräknande viltrörelserna i 

nuläge (blått) och scenario (rött, 70-80 tåg per dygn, Figur 4.4). Resultaten är lagda 

”ovanpå” varandra, och där blått framträder under rött ser vi en skillnad (minskning) av det 

förväntade antalet viltrörelser. Förenklat kan resultaten tolkas som att blått visar var djuren 

rör sig ”idag”, och rött som var djuren kommer röra sig i scenariot. Styrkan i färgen kan 

tolkas som ”antalet” djur just där. Resultaten är på många sätt en visualisering av 

viltekologisk kunskap – var djuren rör sig och hur de kan tänkas bli hindrade av 

järnvägsplanen. 

Figur 4.3. Karta över hur områden för dagfjärilar och andra pollinerande insekter hänger ihop ekologiskt. 
Färger på livsmiljöer anger hur viktiga de är ur ett bevarandeperspektiv, för att artgruppen ska kunna existera i 
landskapet. Barriärer mellan livsmiljöer är framförallt täta produktionsskogar. Delar av järnvägen som går 
genom öppet landskap antas kunna vara funktionella livsmiljöer för dagfjärilar. Det är även möjligt att 
resultaten är aningen underskattade och att fler livsmiljöer kan bli ekologisk sammanhängande via 
järnvägskorridoren. Detta på grund av trädsäkring som skapar en bred solexponerad korridor, vilken kan 
fungera som livsmiljö och underlätta spridning i nord-sydlig riktning.   
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För klövvilt kommer järnvägsplanen innebära en viss ökning av järnvägens befintliga 

barriäreffekt. Högre trafikvolymer, breddning, trädsäkring och delvis parallella nya sträckor 

kommer påverka djurens benägenhet att korsa järnvägen, och det är sannolikt att 

rörligheten gentemot idag begränsas. Utan stängsling finns dock inget behov av åtgärder för 

Figur 4.4. Visualisering av hur järnvägsplanens barriäreffekt. Blåa nyanser visar hur rörelsemönstret för älg 
(och övriga klövdjur) kan tänkas se ut i dagsläget, medan röda nyanser visar hur det kan se ut i ett utbyggt 
alternativ om full kapacitet uppnås. Gula rektanglar ringar in sannolika konfliktområden med naturliga 
viltstråk, samt områden där antalet viltrörelser minskar påtagligt.  

Konfliktområden 

Antal viltrörelser 

Antal viltrörelser 

Högt 

Högt 
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att minska denna barriäreffekt. En ostängslad järnväg med låga trafikvolymer är i alla 

avseenden mer genomsläpplig än en stängslad järnväg med utplacerade passagelösningar. 

Utifrån prognosticerade trafikvolymer, vilka inte skiljer sig från dagens i absoluta tal, 

föreligger inte heller något behov av att stängsla för att motverka viltolyckor. Skulle dock 

volymerna öka uppåt järnvägsplanens fulla kapacitet (70-80 tåg/dygn), kan antalet 

viltolyckor komma att öka och motivera stängsling av järnvägen. I ett stängslat scenario 

skulle barriäreffekt bli högst påtaglig, och passagelösningar skulle behövas för att motverka 

isolering av viltstammarna.  

Bäver 
De motståndsanalyser som gjordes utifrån bäverns ekologi visar att större 

sammanhängande livsmiljöer korsar järnvägen vid tre lokaler (Figur 4.5). Idag är det 

sannolikt att bävern, eller de arter som faller inom den ekologiska profilen, inte har några 

större problem med att korsa banområdet för att fortsätta rörelser kring vattendrag. 

Dubbelspår och högre trafikvolymer kan dock påverka detta negativt, och samtliga 

konstruktioner som hanterar korsande vattendrag bör därför anpassas för att kunna 

användas av bäver, mindre och mellanstora fauna. 
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4.3.3. Slutsatser 

Genomförda landskapsekologiska analyser visar följande, med avseende järnvägsprojektets 

genomförande: 

Järnvägsplanen förväntas inte påverka några landskapsekologiskt kritiska områden. 
Pollinerande insekter och blommande kärlväxter kan eventuellt gynnas av att skog 
skall avverkas i och med trädsäkring kring banområdet om de öppna ytorna 
regelbundet slåttras och bekämpningsmedel inte används för områdets skötsel.  

Ekologiska processer och samband kopplade till äldre lövskogsmiljöer med höga 
naturvärden förväntas inte påverkas i någon större omfattning, sett till hela 

Figur 4.5. Analys av hur bäver kan röra sig i landskapet kring utredningsområdet. Resultaten visar att 
livsmiljöerna fragmenteras av järnvägen vid flera ställen, och samtliga konstruktioner för vattenföring bör 
därför anpassas så att de kan användas som passager för mellanstora och mindre fauna.  

Antal rörelsers, bäver 
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landskapet. Generella hänsynsåtgärde bör tas utifrån de områden som inventerats i 
fält och redovisas i Naturvärdesinventeringen.  

Olycksreducerande åtgärder för vilt rekommenderas inte utifrån prognosticerade 
trafikvolymer, men bör övervägas ifall viltolyckstalen på den aktuella sträckan redan 
idag är höga. Problem med viltolyckor kan komma att öka ifall de faktiska 
trafikvolymerna ökar över de prognosticerade. Olika strategier kan utredas vid 
senare tillfälle, om problematik kring viltolyckor uppträder.  

Samtliga konstruktioner för hantering av korsande vattendrag bör faunaanpassas, 
vilket innebär en tillräcklig öppenhet, torra delar som inte översvämmas samt 
kompletterande finmaskigt stängsel som hindrar de tilltänkta arterna att ta sig upp 
på banområdet.  

Förslag på åtgärder redovisas i kapitel 5. 
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5. Passageplan 

5.1. Bakgrund - vilt och järnväg 

Älg-tågkollisioner är dyra historier för operatörerna, framförallt på grund av fordonsskador 

och förseningar. Uppskattningsvis sker ca 3000 viltolyckor på järnväg varje år i Sverige, 

med viss variation utifrån årstid och klimatförhållanden såsom snömängder. Järnvägar och 

även vägar är barriärer för vilt, där större motortrafikleder och höghastighetsbanor har 

tydlig påverkan på viltstammarnas demografi och förmåga att röra sig mellan olika delar av 

landskapet. Vid stängslade större vägar har man sett att viltstammar på ena sidan barriären 

blir större än tidigare, vilket kan öka betestrycket på till exempel tallodlingar (Seiler & 

Helldin, 2004).  

Barriäreffekter och trafikdödlighet styrs på en övergripande nivå av fordonsflöden (Tabell 

5.1) och hastighet, samt infrastrukturens bredd och läge i förhållande till annan linjär 

infrastruktur. På en lokal nivå styrs barriäreffekter och viltolyckor av lokala förutsättningar. 

Landskapets topografi och markanvändning skapar ledstrukturer som används av vilt. 

Banvallens vegetation och läge i förhållande till ledstrukturer för vilt påverkar 

olycksfrekvenserna, och antalet olyckor ökar och minskar med viltstammarnas storlek 

(Helldin m. fl.., 2011; Seiler m.fl. 2015).  

Den prognosticerade trafikökningen längs sträckan Jakobshyttan-Degerön förväntas bli 

mycket begränsad, från nuläget 51 tåg per dygn 2015 till 52 tåg per dygn år 2040.  

Järnvägsplanen syftar i första hand till att jämna ut befintlig trafik och minska spårnätets 

störningskänslighet. Sträckan Jakobshyttan-Degerön dimensioneras dock för att klara en 

kapacitet av ca 70-80 tåg/dygn. Järnvägar med dessa trafikvolymer (<120 tåg/dygn, Tabell 

5.1) uppskattas ha liten barriäreffekt, men faller inom den kategori av järnvägar som 

uppvisar höga olyckstal (Seiler m.fl., 2015). Stängsling av järnvägen är en effektiv åtgärd 

mot viltolyckor, men också en kraftig barriär med tydlig påverkan på viltets demografi. Det 

är också vanligt att vilt forcerar stängsel vid behov, och stängsel reducerar inte 

olycksfrekvenserna till mer än uppskattningsvis 80% för älg och 60% för rådjur (Seiler m.fl., 

2015). Om stängsel är aktuellt bör också planskilda passagelösningar för klövdjur anläggas, 

för att erbjuda viltet alternativ till att forcera stängsel.  

Områden där järnväg går parallellt med andra vägar eller järnvägar kan betraktas som 

mycket svåra att korsa, troligtvis ogenomträngliga för de flesta djur. Trafikverket bedömer 

att områden med parallella vägar/järnvägar inom en km från varandra, fyra km eller längre 

Tabell 5.1. Riktlinjer för  barriäreffekter utifrån trafikvolymer, samt åtgärdsbehov. Från ”Vägar och 
järnvägar, barriärer i landskapet”, Helldin et al., 2010.  
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med 50 eller fler tåg per dygn utgör mycket starka barriärer (Seiler m.fl., 2015). 

Järnvägsplanen innebär två sektioner med 2 respektive 3 km parallella barriärer, vilka trots 

låga trafikvolymer sannolikt kommer korsas mindre regelbundet i och med järnvägsplanen, 

än idag. 

5.2. Barriäreffekter på mellanstor och mindre fauna 

Mindre fauna är generellt mindre påverkade av barriäreffekter och trafikdödlighet. De har 

ett mindre rörelsebehov och reproducerar sig vanligen snabbare, vilket minskar 

konsekvenserna på artnivå relativt större djur, där förlust av individer (via viltolyckor) kan 

ha stor betydelse för artens utsikter lokalt och även regionalt. Vissa mindre däggdjur utgör 

dock undantag. Grävling och igelkott är exempel på arter som bevisligen påverkas mycket 

negativt av höga trafikvolymer, på grund av hög dödlighet. Groddjur är ett annat exempel. 

Åtgärder för att minska barriäreffekter och trafikdödlighet på mellanstora och mindre fauna 

har till stor del utformats efter arten utter, vilket kan antas fylla samma funktion som älg 

fyller för större däggdjur.  

Passagelösningar för mindre och mellanstora fauna är enkelt och billigt att anlägga, och 

handlar i stort om att göra mindre förändringar i konstruktioner som anläggs primärt för 

andra ändamål. För mindre och mellanstora fauna kan man nå stor naturvårdsnytta med 

relativt enkla medel, relativt större däggdjur som i många fall kräver en egen kategori av 

passager. 

5.3. Åtgärdsbehov och rekommendationer 

Fem konstruktioner längs befintligt spårområde är i utpekat behov av riktade åtgärder för 

bättre faunaanpassning (Figur 5.1). Där till finns fyra trummor med lägre åtgärdsbehov. 

Dessa är konstruktioner för att leda vatten tvärs väg, varav två är broar och resterande 

trummor. Behoven består i att säkerställa strandpassager eller andra torra 

passagemöjligheter för småvilt och mellanstora däggdjur (Figur 5.2). Då barriäreffekter, och 

även trafikdöd, bedöms bli ett större problem för mellanstora och mindre fauna än för 

klövvilt, rekommenderas att samtliga dessa konstruktioner faunaanpassas. 
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Jakobshyttan 

Trumma, låg prioritet. 

Anpassning mot medelstora 

däggdjur 

Bro över vattendrag vid Anderstorp, hög 

prioritet. Anpassning mot medelstora 

däggdjur 

Bro över vattendrag vid Godegård, 

mycket hög prioritet, anpassning 

mot medelstora däggdjur 

Trumma, mycket låg prioritet, 

anpassning mot medelstora 

däggdjur 

Trumma, hög prioritet, 

anpassning mot medelstora 

däggdjur 

Trumma, medelprioritet, 

anpassning mot medelstora 

däggdjur 

Figur 5.1. Objekt inom utredningsområdet listade i Trafikverkets databas för 
landskapsobjekt.  

Figur 5.2. Torrtrumma anpassad för 
mellanstora och mindre däggdjur. Ur 
Vägverket publikation 2005:72, 
”Vilda djur och infrastruktur”.  
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5.3.1. Mellanstora och mindre djur 

Trummor bör anläggas som torrtrummor, och broar bör förses med strandpassage enligt 

VGU (Trafikverket, 2015). Ifall strandpassage inte är möjligt att anlägga eller en bro inte är 

aktuell att bygga om, kan torr passagemöjlighet säkerställas genom att en list eller spång 

monteras ca 2 dm ovan högsta vattenstånd. Se Tabell 5.2 för detaljerade krav på 

faunaanpassade konstruktioner enligt VGU. Anpassning mot mellanstora och mindre 

däggdjur riktar sig främst mot djur i storleksordningen räv, grävling, hare, utter och igelkott. 

Generellt ställer dessa arter lägre krav på passagernas öppenhet och dimensioner än större 

däggdjur som klövdjur och rovdjur. Relativt små och trånga passager används, men kraven 

på gestaltning är ändå höga. Passagerna, ofta trummor, ska smälta in i omgivningen i så hög 

utsträckning som möjligt. Krossten ska täckas med jord och sås med kringliggande 

vegetation.  

Marksubstratet i själva trumman ska vara jord eller sand. Singel eller krossten gör att djuren 

undviker passagen. Tydliga ledstrukturer, buskage och annan skyddande vegetation behövs, 

då skydd mot större rovdjur och fåglar är viktigt för dessa arter. Faunastängsling (stängsel 

riktade mot mellanstora däggdjur, med mindre maskstorlek) rekommenderas i anslutning 

till broar och trummor, för att styra djur mot anpassade passager och säkerställa att de 

används. I övrigt rekommenderas inte stängsling.  

 

 

Tabell 5.2. Krav på faunaanpassade konstruktioner enligt VGU. 

Typ passage Dimensioner Målgrupp Beskrivning 

Faunaanpassad bro Varierar Små-

mellanstora 

djur 

Avgörande är förekomsten av minst 0.4 m 

bred torrlagd  strandpassage, 2 dm ovan 

högsta vattenstånd. Fri höjd bara vara minst 

0.4 m. Samma gäller för montering av 

spång/list som alternativt till strandpassage.  

Vattenförande vägtrumma Diameter ca 

800 mm 

Små – 

mellanstora 

djur, fisk.  

Avgörande är en fri höjd på ca 0.4 m, samt 

förekomst av torr passagemöjlighet minst 

0.4 m bred. Trumman ska inte vattenfyllas.  

Groddjurspassage Diamter > 400 

mm, alt. höjd; 

bredd > 400 

mm.  

Groddjur, 

reptiler, 

mindre 

däggdjur 

Kan anläggas med eller utan fångstarmar. 

Om vattenförande skall säkerställas att 

trumman inte vattenfylls vid högsta 

vattenstånd. Tydliga ledstrukturer krävs (ex. 

kort mur, bräder eller liknande). Substratet i 

trumman bör vara fuktig jord, gräs eller 

dylikt.  
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5.3.2. Klövvilt och större däggdjur 

Utifrån prognosticerade trafikvolymer bedöms planskilda passagelösningar för klövvilt inte 

behöva anläggas, och viltstängsel rekommenderas inte. I de fall de reella trafikvolymerna 

blir högre, och/eller kollisioner med vilt blir ett reellt problem, bör i första hand 

möjligheterna till bitvis stängsling och passagemöjligheter i plan utredas vidare.  Skulle 

komplett stängsling bli aktuellt bör uthopp eller viltslussar inkluderas, så att djur som tar sig 

in i banområdet har en möjlighet att ta sig ut oskadda. Vid en komplett stängsling bör även 

planskilda passager anläggas. Detta kan utredas vidare vid behov. 

5.3.3. Groddjur 

Strax öster om Godegård (Godegårds hälla) ska en lokalväg dras om genom och mellan två 

våtmarksområden och vidare på bro över järnvägen. Den nya lokalvägen kommer ligga på 

bank, och fragmentera ett våtmarksområde söder om befintlig lokalväg, samt bilda en 

barriär för framförallt groddjur att röra sig mellan de två våtmarkerna i nord-sydlig riktning. 

För att minimera påverkan på vattenflöden samt barriäreffekter för groddjur och andra 

mindre djur bör den del av vägen som löper genom våtmarksområdet innehålla 3 trummor 

med ca 50 meter emellan. Trummorna bör ha en minsta diameter större 0.4 m, alternativt 

höjd och bredd större än 0.4 m. Trummorna får inte vattenfyllas vid högsta vattenstånd, 

utan bör ha en frihöjd av 0.4 m.  

Trafikdöd är ett stort hot mot groddjur, och även lågt trafikerade vägar kan leda till att 

groddjurspopulationer lokalt dör ut. Det rekommenderas därför att fångstarmar anläggs 

längs den sträcka av vägen som går genom våtmarksområdet (se typillustration, Figur 5.3).  

Fångstarmar ska ha en negativ lutning och en minsta höjd av 50 cm. Då groddjur är 

skickliga klättrare är det viktigt att material med låg friktion används, såsom plast eller slät 

betong.  

 

 

 

 

  

Figur 5.3. Exempel på groddjurspassage (Vägverket rapport 2005:72) och typillustration av fångstarmar för att 
förhindra trafikdöd av groddjur och reptiler (VGU, Trafikverket publikation 2015:086.  
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