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Rutvik arbetsplatsområde - naturvärden 
 
 
Bakgrund 
 
Denna PM redovisar en sammanställning av områden med naturvärden inom 
området för detaljplanen för Rutvik arbetsplatsområde.  
 
Konsulten Tyréns har gjort en naturvärdesinventering av området, vilken 
redovisas i en rapport, ”Naturvärdesinventering Rutvik 2021-08-31”. Tyréns 
har identifierat 15 naturvärdesobjekt inom området, fördelade på 
naturvärdesklasserna 2-4 enligt SIS-standarden Naturvärdesinventering avseende 
biologisk mångfald (SS 199000:2014). Inget område har bedömts hysa 
naturvärden motsvarande klass 1. 
 
Resultatet visar att stora delar av planområdet har naturvärden så att de 
kvalificeras som naturvärdesobjekt enligt NVI-standardens definition. 
Merparten av ytan har förts till klass 3, påtagligt naturvärde. Endast en 
mindre del längst i väster har bedömts sakna kvaliteter som 
naturvärdesobjekt. Naturtyperna inom området är huvudsakligen skog av 
varierande karaktär. Även ytor med igenväxande före detta odlingsmarker 
upptar en viss yta samt i mindre omfattning myrmark.  
 
Ett av de utpekade naturvärdesobjekten i de centrala delarna av området är 
särskilt stort och upptar ca 14 ha. Objektet är en barrblandskog som är 
varierad i struktur och innehåll, bland annat sett till trädslagsblandning, 
trädåldrar och markfuktighet. Tyréns har delat upp det nämnda 
naturvärdesobjektet i olika skogsbiotoper, men fortfarande hänfört till samma 
naturvärdesobjekt och klassning. Efter fältbesök av undertecknad framstår 
dock att naturvärdet varierar inom området. 
 
Stora delar av skogen kommer antagligen utifrån andra planeringsparametrar, 
utöver naturvärde, att bli föremål för markanspråk i enlighet med 
detaljplanens syfte. För att fungera som ett verkningsfullt planeringsunderlag 
finns därför ett behov av vidareutveckling och differentiering av utpekade 
ytor utifrån innehåll och naturvärde. 
 
Nedan redovisas en sådan mer detaljerad indelning. Med Tyréns material som 
utgångspunkt har bedömningarna vidareutvecklats efter fältbesök i området 
2021-08-31 av undertecknad och kommunens skogsförvaltare. 
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Förutom en finare indelning har även en viss justering av 
naturvärdesbedömningarna och klassningarna gjorts. Det största 
naturvärdesobjektet framstod som schablonmässigt behandlat. Skogsstruktur 
och naturvärde varierar och framför allt har fynden av naturvårdsarter fått 
representera objektet som helhet fastän de är knutna till biotoper på 
marginalen i objektet. I flertalet fall är de dessutom inte goda och relevanta 
indikatorer på naturvärde i de ingående naturtyperna, varför de inte uppfyller 
bedömningsgrunderna för art i NVI-standarden. Det objektet har därför här 
begränsats till några kärnområden som bedömts kvalificera sig som 
naturvärdesobjekt. 
 
Den geografiska indelningen följer Tyréns rapport i stort, men till viss del har 
andra gränsdragningar gjorts här. En kortfattad beskrivning ges för varje 
objekt. För utförligare information hänvisas till rapporten.  
 
 
 
Naturvärdesobjekt 
 
1. 
Ung, klen björksumpskog med inslag av tall och gran. Sparsamt med död ved. 
Naturvärdesklass: 4 
 
2. 
Frisk-fuktig barrblandskog med tall, gran och björk. Flerskiktat. 
Naturvärdesklass: 4 
 
3. 
Kärr med dungar av björk, sälg och asp. Gott om död ved, främst av sälg. 
Örtrikt. 
Naturvärdesklass: 3 
 
4. 
F.d. odlingsmark som nu har myrkaraktär. 
Naturvärdesklass: 4 
 
5. 
Näringsrikt kärr med löv i kanterna. Artrikt med örter och starr. 
Naturvärdesklass: 3 
 
6. 
Ung lövskog med inslag av sälg och asp. Rikligt med död ved. 
Naturvärdesklass: 3 
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7. 
Granskog med inslag av björk och tall, med en viss skiktning. 
Naturvärdesklass: 4 
 
8. 
Öppen gräsmark. 
Naturvärdesklass: 4 
 
9. 
Gransumpskog med inslag av björk. 
Naturvärdesklass: 4 
 
10. 
Blandsumpskog, med bland annat sälg och mycket död ved, huvudsakligen 
fritt utvecklad. 
Naturvärdesklass: 2 
 
11. 
Blandsumpskog, med bland annat sälg och mycket död ved, huvudsakligen 
fritt utvecklad 
Naturvärdesklass: 2 
 
12. 
Grov, gles tallskog på frisk mark med lingon. Ca 150 år. (höga sociala värden) 
Naturvärdesklass: 4 
 
13. 
Variationsrikt bryn med asp och annat löv, luckigt med solexponerade 
strukturer. Granticka. 
Naturvärdesklass: 3 
 
14. 
Igenväxande f.d. odlingsmark med bryn och solitära lövträd. Ännu ungt. 
Naturvärdesklass: 4 
 
15. 
Ung-medelålders gles, luckig björkskog med inslag av sälg. Visst inslag av 
död ved. 
Naturvärdesklass: 4 
 
16. 
Medelålders lövskog med asp, sälg och björk. Inslag av tall, gran och rönn. 
Artrik flora och allmänt med död ved. 
Naturvärdesklass: 3 
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17. 
Frisk-fuktig barrblandskog. Flerskiktad med äldre tallöverståndare. 
Naturvärdesklass: 4 
 
 

 
 
 
Örjan Spansk 
kommunekolog 
 


	Rutvik arbetsplatsområde - naturvärden
	Naturvärdesobjekt


