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SAMMANFATTNING 

 

Luleå kommun avser att upprätta en detaljplan för ett område omfattande ca 35 ha, 

kallat ”Arbetsplatsområde Rutvik”. Planområdet ligger söder om Rutvik samhälle och 

saknar bebyggelse i dagsläget. Inför framtagandet av detaljplanen har Tyréns AB gjort 

en naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald inom området. Inventeringen 

utfördes av Louise Berglund och Frida Snell (Tyréns) enligt svensk standard för 

naturvärdesinventering, och fältarbetet genomfördes i juli 2021. Under fältarbetet 

deltog även Mats Bergquist, ornitolog och naturinventerare. 

 

Det aktuella området är skogsdominerat och en mindre del överlappas av ett av 

Skogsstyrelsens identifierade sumpskogar. Inga övriga kända naturvärden finns i 

området, inte heller några artfynd enligt Artportalens eller ArtDatabankens källor. I 

östra delen finns marker som tidigare brukats för slåtter eller odling, med inslag av 

diken, odlingsrösen och gamla lador. Enligt Luleå kommuns skogsbruksplan för 

området finns flera avdelningar med äldre skog i området, främst i den centrala delen. 

 

Vid naturvärdesinventeringen avgränsades 15 naturvärdesobjekt. Det största objektet 

(14 ha) ligger centralt i området och utgörs av talldominerad barrblandskog med 

påtagligt naturvärde (klass 3). Övriga objekt består av fuktig barrblandskog, ung 

björksumpskog, lövdominerade skogar på gamla odlingsmarker, och några objekt 

utgörs av öppen före detta slåtter-/odlingsmark på fuktig eller blöt mark med gräs 

eller starr och varierat inslag av örter. I östra delen finns även ett par 

naturvärdesobjekt med granskog.  

 

Flera odlingsrösen påträffades i skogsmark i anslutning till gammal slåtter- och 

odlingsmark i östra delen av området. Odlingsrösen i eller i nära anslutning till 

jordbruksmark är skyddade enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (generellt biotopskydd), och 

det är möjligt att de rösen som finns i inventeringsområdet är skyddade enligt det 

generella biotopskyddet. 

 

Drygt 30 naturvårdsarter observerades under inventeringen varav majoriteten utgörs 

av fåglar. Naturvårdsarterna utgörs av rödlistade arter, skyddade arter, signalarter, 

typiska arter samt nyckelarter. Tio rödlistade arter påträffades; granticka, 8 fågelarter 

varav två är hotade (hussvala och grönfink) samt skogshare. Samtliga fåglar är 

fridlysta. Utöver fåglar noterades fem skyddade arter av växter i området; revlummer, 

mattlummer, plattlummer, fläcknycklar och korallrot, obestämda grodor (åker- eller 

vanlig groda) samt en skogsödla. 

 

Två landskapsobjekt har avgränsats med värden för fågellivet, groddjur, insekter och 

vedsvampar. Landskapsobjekten består av lövrika öppna till slutna miljöer i tidigare 

hävdade marker, respektive barrdominerat skogslandskap (taiga) och omfattar 

tillsammans majoriteten av naturvärdesobjekten i området samt en del trivial, ung 

barrskog. 
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1 INLEDNING 

1.1 UPPDRAG 

Luleå kommun avser att upprätta en detaljplan för Arbetsplatsområde Rutvik. 

Planområdet ligger söder om byakärnan i Rutvik och Rutviksvägen samt väster om väg 

E4, Luleå kommun (Figur 1). Området omfattar ca 35 ha och är i kommunal ägo. 

 

Tyréns AB har fått i uppdrag av Luleå kommun att utföra Naturvärdesinventering 

avseende biologisk mångfald (NVI) enligt svensk standard (SS 199000:2014) inom 

aktuellt område för planerad detaljplan. En NVI ger kunskap om hur förutsättningar för 

biologisk mångfald ser ut och vilka skyddsvärda arter och habitat (livsmiljöer) som 

finns inom ett givet område. Den möjliggör på så sätt för kommunen att efterleva 

miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtagande samt de av riksdagen antagna 

miljömålen. Resultat från en inventering av naturmiljöer och arter är ett viktigt 

underlag vid val av lämpligaste utformning, eventuella dispensansökningar och inte 

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

habitat. 

 

 

Figur 1. Översiktskarta. 
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1.1 BIOLOGISK MÅNGFALD 

Med biologisk mångfald avses variationsrikedomen bland levande organismer i olika 

miljöer; såsom terrestra, marina och andra akvatiska system samt de ekologiska 

komplex i vilka de ingår. Detta innefattar mångfald inom och mellan arter såväl som av 

ekosystem.  

 

Till följd 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. Förlusten av arter gör att ekologiska processer 

påverkas. Det i sin tur ger negativ påverkan på de ekosystemtjänster som vi människor 

drar nytta av, såsom exempelvis pollinering, vattenreglering och luftrening.   

 

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. 
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2 METOD 

2.1 NATURVÄRDESINVENTERING AVSEENDE BIOLOGISK MÅNGFALD 

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

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald samt med stöd från Teknisk 

rapport SIS-TR 199001:2014.  

 

Vid en naturvärdesinventering (NVI) eftersöks biotopkvaliteter och naturvårdsarter som 

är av positiv betydelse för biologisk mångfald inom respektive naturtyp. Typiska 

biotopkvaliteter är exempelvis kontinuitet, strukturer, funktioner, element, naturlighet, 

storlek samt konnektivitet. Som naturvårdsarter räknas bland annat signalarter, 

rödlistade arter samt arter fridlysta enligt artskyddsförordningen (2007:845).  

 

Naturvärdesobjekt kan utifrån detta avgränsas samt tilldelas en naturvärdesklass 

(Tabell 1). Ett naturvärdesobjekt utgörs främst av en dominerande naturtyp och kan 

innefatta flera olika biotoper och element. I fält dokumenteras identifierade objekt med 

foto. Vid bedömning av naturvärdesobjekt används bedömningsgrunder för respektive 

naturtyp enligt Teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014). 

 

Tabell 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. 

 

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. 
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Hotade arter 

2.1.1 NATURVÅRDSARTER 

I begreppet naturvårdsarter ingår bland annat rödlistade arter. Rödlistan 

(ArtDatabanken 2020) ger en bedömning av 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 (se nedan). De rödlistade arter som kategoriseras 

som CR, EN eller VU benämns som hotade. 

 

RE – Nationellt utdöd 

CR – Akut hotad 

EN – Starkt hotad 

VU – Sårbar 

NT – Nära hotad 

 

Naturvårdsarter omfattar även signalarter (s) och nyckelarter (n). Signalarter är arter 

som indikerar naturområden med höga naturvärden. Många signalarter trivs bara i 

sällsynta miljöer eller miljöer med lång kontinuitet. Finns flera signalarter på en plats 

finns ofta förutsättningar för rödlistade arter (vissa signalarter är själva rödlistade). Det 

finns listor framtagna för signalarter i olika miljöer, till exempel för skogliga arter och 

för ängs- och betesmarker. Begreppet nyckelart används för arter som har stor 

betydelse för andra arters överlevnad i ett ekosystem. Exempel på nyckelarter är bäver, 

sälg och varg.  

 

Indikatorarter (i) och typiska arter (t) är sådana som indikerar vilka förutsättningar som 

råder inom deras respektive naturtyp (exempelvis rikkärrsarter) samt visar på naturlig 

artsammansättning inom naturtypen. Typiska arter finns utpekade för respektive 

Natura 2000-naturtyp. 

 

Arter som är fridlysta (§) enligt Artskyddsförordningen ingår också i begreppet 

naturvårdsarter. Enligt artskyddsförordningen är alla fåglar, grod- och kräldjur och 

ytterligare cirka 300 djurarter, växter, svampar och lavar fridlysta. Fridlysningen 

regleras på olika sätt beroende på enligt vilken paragraf som arten är skyddad. Vad 

gäller de flesta fridlysta arter är det förbjudet att döda, skada, fånga eller störa dem 

och för vissa arter är det även förbjudet att skada eller förstöra arternas 

fortplantningsområden eller viloplatser.  

 

2.2 METODIK OCH NOGGRANNHET 

Innan fältinventeringen studerades både nutida och historiska ortofoton samt andra 

kartor över området och befintlig information om naturvärden sammanställdes. 

Material från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen samt Artportalen har 

nyttjats som underlag.  

 

Inventeringen utfördes i fält på medelnivå vilket innebär att en yta av 0,1 ha eller mer 

samt ett linjeformat objekt med en längd av 50 m eller mer och en bredd av 0,5 m eller 

mer utgör minsta möjliga karteringsenhet. Följande tillägg ingår i inventeringen:  

 

• Naturvärdesklass 4. Innebär att även naturvärdeobjekt med naturvärdesklass 4 

identifieras och avgränsas. 

• Detaljerad redovisning av artförekomst. Innebär att förekomster av 

naturvårdsarter redovisas på karta eller med koordinater. 
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Som referenslitteratur användes Skyddsvärd skog – Naturvårdsarter och andra 

kriterier för naturvärdesbedömning (Nitare och Skogsstyrelsen, 2019) samt Nordens 

flora (Mossberg & Stenberg, 2018).  

 

Till denna rapport bifogas shapefiler med naturvärdesobjekt, landskapsobjekt, 

naturvårdsarter samt kända odlingsrösen i koordinatsystem Sweref 99 TM. Som ett 

tillägg till naturvärdesinventeringen levereras även en shapefil med biotopindelning för 

det största naturvärdesobjektet som avgränsades i området (naturvärdesobjekt 4), 

enligt önskemål från Luleå kommun. Förekommande biotoper i naturvärdesobjekt 4 

redovisas även på karta i objektbeskrivningen. 

 

2.3 INVENTERING OCH AVGRÄNSNING 

Naturvärdesinventeringen utfördes i fält den 1 samt 21 - 22 juli 2021 av biolog Louise 

Berglund och jägmästare Frida Snell (Tyréns AB). Under fältarbetet deltog även Mats 

Bergquist, ornitolog och naturinventerare med stor erfarenhet av olika slags 

inventeringar i Norrbottens län. Vädret var under samtliga fältdagar främst soligt och 

med en temperatur av ca 19 - 23 grader C. 

 

Inventeringsområdet utgörs av planerat planområde (Figur 2). 

 

 

Figur 2. Karta över inventeringsområdet.  
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3 RESULTAT 

3.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Skog är den dominerande naturtypen inom inventeringsområdet och dess närområde, 

och en stor del utgörs av sumpskog. På andra sidan vägen norr om 

inventeringsområdet ligger Rutvik samhälle och östra delen av området är påverkat av 

historisk slåtter och odling med ett flertal diken och gamla körvägar. 

3.2 OMRÅDESSKYDD OCH ANDRA NATURMILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR 

Det finns inga skyddade områden inom inventeringsområdet, enligt kartjänst Skyddad 

natur (Naturvårdsverket, 2021). Ca 1,5 km söder om området ligger 

Gammelstadsvikens naturreservat och Natura 2000-område (Figur 3). 

Gammelstadsviken är även utpekad i Våtmarksinventeringen (VMI) som mycket högt 

naturvärde. På andra sidan E4 ingår hela kuststräckan i riksintresse för Rörligt 

friluftsliv. Sumpskog finns utpekat av Skogsstyrelsen (Skogens Pärlor, 2021) i en liten 

del av nordvästra hörnet av inventeringsområdet, samt söder om området. 

 

 

Figur 3. Områdesskydd och andra utpekade naturförutsättningar i närområdet. 

Inom själva inventeringsområdet finns inga rapporterade arter enligt Artportalen 

(sökning för åren 2000-2021, juni 2021). I anslutning till Trafikplats Rutvik finns råka, 

korp, tornfalk, ormvråk och ladusvala samt älg, rådjur och ekorre rapporterat. 

Information om skyddsklassade arter har eftersökts. Inga förekomster av 

skyddsklassade arter är kända inom inventeringsområdet enligt ArtDatabankens källor. 



 
 

 
 

Uppdrag: 315833, Naturvärdesinventering Rutvik arbetsplatsområde 2021-08-31 

Beställare: Luleå kommun  

 

11 (37) 

 

Enligt historiskt ortofoto (1960, Lantmäteriet) fanns det öppen jordbruksmark med 

åkerholmar i östra delen av inventeringsområdet på 1960-talet. Stora delar är i 

dagsläget igenvuxet med skog. Resterande del av området var till största delen 

skogsbeklätt 1960, med små inslag av myrmark. Luleå kommuns skogsbruksplan 

anger, förutom flera områden med låg ålder på trädbestånden, att det även finns äldre 

skogsbestånd på ca 120 – 150 år i framförallt centrum av inventeringsområdet. 

 

3.3 NATURVÄRDESOBJEKT 

Under naturvärdesinventeringen avgränsades 15 naturvärdesobjekt. Objekten 

redovisas i nedanstående objektsbeskrivningar samt på karta i Figur 4. De delar av 

inventeringsområdet som inte indelats i naturvärdesobjekt bedöms ha lågt eller inget 

naturvärde. Dessa områden utgörs av en öppen före detta kraftledningsgata samt ung 

talldominerad skog i västra delen av inventeringsområdet, samt en kraftledningsgata 

och en skogsbård av ung björk, tall och gran längs med väg E4 i öst. 

 

På skogsmark i östra delen av inventeringsområdet invid de gamla slåtter- och 

odlingsmarkerna finns flera gamla odlingsrösen (minst ca 100 år) med olika grad av 

igenväxning. De rösen som noterades i fält har koordinatsatts och är markerade på 

karta i Figur 4. Odlingsrösen på eller i nära anslutning till jordbruksmark kan utgöra 

livsmiljö för många arter av insekter, groddjur, kräldjur, fåglar och små däggdjur, och 

är skyddade enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (så kallat generellt biotopskydd). Det kan 

inte uteslutas att rösena inom inventeringsområdet är skyddade enligt det generella 

biotopskyddet, eller eventuellt som kulturminnen. 

 

Figur 4. Kartan visar naturvärdesobjekt som avgränsats under inventeringen, angivna med objektnummer, 

samt noterade odlingsrösen. Inga naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde) 

avgränsades. 



 
 

 
 

Uppdrag: 315833, Naturvärdesinventering Rutvik arbetsplatsområde 2021-08-31 

Beställare: Luleå kommun  

 

12 (37) 

Naturvärdesobjekt 1.  

Ung björksumpskog 

Naturvärdesklass 4.  

Visst naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-07-01 Skog 1,2 Björksumpskog Korallrot (§,s), missne (s) 

 

 

Figur 5. Blöt, ung lövsumpskog i östra delen av objekt 1. 

Beskrivning 

Ung, klen björksumpskog med litet inslag av gran och tall. Klen död ved förekommer 

sparsamt. I västra delen av objektet är marken fuktig med blåbär, klotstarr, 

skogsfräken, ekbräken, ekorrbär, skogsstjärna, ängskovall, hjortron och i bottenskiktet 

björnmossa och granvitmossa. Markfuktigheten ökar mot sydost och i östra delen är 

marken blöt med flaskstarr, tuvstarr, gråstarr, kråkklöver, skvattram, vattenklöver, 

missne och höga gräs, samt spärrvitmossa och andra vitmossor (Figur 5). I den 

blötaste delen av sumpskogen finns brunfärgad vattenspegel mellan trädens socklar, 

och här växer även gråal och enstaka äldre björkar.  

 

Objektet korsas av en öppen före detta kraftledningsgata och består därför av två ytor. 

 

Motivering 

Den fuktiga till blöta miljön samt att skogen nästan helt utgörs av lövskog innebär ett 

visst biotopvärde, även om träden är unga och klena och inslaget av död ved är litet. 

Missne indikerar naturvärde i alsumpskog enligt Skogsstyrelsens handbok för 

nyckelbiotopsinventering, vilket är en annan slags biotop även om den har likheter 

med björksumpskogen i naturvärdesobjektet. Korallrot har ett medelgott signalvärde 

enligt Skogsstyrelsens Skyddsvärd skog. Sammantaget bedöms artförekomsterna 

innebära ett förhållandevis lågt artvärde i biotopen ifråga, på gränsen till ”visst 

artvärde”. 
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Naturvärdesobjekt 2. Barrblandskog Naturvärdesklass 3. Påtagligt naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-07-01 Skog 0,6 Barrblandskog av 

tall, gran och björk 

- 

 

 

Figur 6. Flerskiktad barrblandskog. 

Beskrivning 

Frisk till fuktig barrblandskog med tall, gran och glasbjörk (Figur 6). I fältskiktet växer 

främst blåbär och skogsfräken, samt skvattram och klotstarr. Skogen är flerskiktad 

med tallöverståndare (drygt 100 år) och har en viss variation i skuggighet och 

luckighet, och gott om hänglavar ses på de äldre barrträden. Det råder brist på död 

ved men enstaka inslag finns av björkhögstubbar och klena granlågor. 

 

Motivering 

Den flerskiktade äldre barrblandskogen med tallöverståndare bedöms ha ett påtagligt 

biotopvärde, delvis tack vare ett ganska rikligt inslag av björk samt att marken delvis 

är fuktig. Inga naturvårdsarter noterades, möjligen för att objektet är litet, artvärdet är 

därmed obetydligt. 
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Naturvärdesobjekt 3. Liten våtmark Naturvärdesklass 4. Visst naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-07-01 Myr 0,4 Liten våtmark 

omgiven av skog 

Obestämd groda (§) 

 

 

Figur 7. Fuktstråk omgivet av barrblandskog och ung björkskog. 

Beskrivning 

Liten blöt, frodvuxen våtmark som löper som ett fuktstråk genom skogsmark (Figur 7). 

Vitmossor, tuvull, kråkklöver, flaskstarr, skvattram och skogsfräken växer på 

våtmarken, som kantas av buskar av björk och viden. I östra delen av objektet löper ett 

stort dike från vägen och genom objektet i sydöstlig riktning, vid inventeringstillfället 

med förhållandevis lite brunfärgat, grumligt vatten. En årsunge av obestämd groda 

påträffades i våtmarken (Figur 8) och det är möjligt att diket är lokal för grodlek. 

 

I norra delen intill vägen finns en liten yta med ung, likåldrig björk och ett tätt 

granuppslag på torr mark (Figur 9). Ytan är troligen hydrologiskt påverkad av vägdiket 

och möjligen diket som korsar objektet, och fältvegetation saknas i det närmaste tack 

vare den täta granskärmen. 

 

 

Figur 8. Årsunge av groda (ca 1,5 cm) i naturvärdesobjekt 3. 
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Figur 9. Ung björk med tätt uppslag av gran. 

Motivering 

Den blöta miljön och inslaget av ung björkskog innebär ett visst biotopvärde även om 

våtmarken är liten och kraftigt påverkad i och med diket som löper genom objektet 

och vägen i norr. Grodor finns i objektet vilket innebär ett visst artvärde, men då 

objektet är litet och kraftigt påverkat bedöms det inte hysa mer än ett visst naturvärde 

(naturvärdesklass 4). 
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Naturvärdesobjekt 4.  

Talldominerad barrblandskog 

Naturvärdesklass 3.  

Påtagligt naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-07-01 

2021-07-22 

Skog 14 Talldominerad 

barrblandskog, 

blandsump-

skog 

Revlummer (§), mattlummer 

(§), spädstarr (s), fläcknycklar 

(§,s), korallrot (§), sälg (n), 

obestämd groda (§), tofsmes 

(§,t), talltita (NT,§) 

 

 

Figur 10. Talldominerad barrskog. 

 

Figur 11. Blandsumpskog med sälg i södra delen av objektet. 
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Beskrivning 

Barrblandskog med stor variation i markfuktighet och trädslagsblandning. Huvuddelen 

av objektet utgörs av flerskiktad, talldominerad barrblandskog på frisk till fuktig mark 

med tallöverståndare (Figur 10). Gran och glasbjörk förekommer i större delen av 

objektet, sälg i fuktiga delar (se Figur 11) och även enstaka aspar. Ett visst inslag finns 

av död ved av främst tall, både som torrakor och enstaka lågor (Figur 12), även klena 

granlågor. Violtagging, citronticka och stiftsvamp noterades. Två av de äldsta tallarna 

borrades i fält och beräknades vara drygt 150 år respektive 110 år, och bedömningen 

görs att de äldsta tallöverståndarna i objektet är ca 150 år gamla. På de friska 

partierna står öppen, högstammig tallskog med ganska grova träd och här finns 

potentiell livsmiljö för duvhök (Figur 10). På flera håll i objektet är marken fuktig och 

gran dominerar fläckvis. Objektet är delvis underröjt (smågranar) och korsas av 

körstråk efter maskiner. Två odlingsrösen noterades i objektet, se Figur 13 och Figur 

14. 

 

I sydvästra delen av objektet löper ett större fuktstråk som i väst ansluter till 

naturvärdesobjekt 1, men med något äldre skog och med större trädslagsblandning än 

i objekt 1. Här finns blöt blandsumpskog med tall, gran, björk och sälg och rikligt med 

främst klen, död ved (Figur 11). Spädstarr och en obestämd groda noterades i 

sumpskogen.  

 

Objektet fortsätter i sydlig riktning utanför inventeringsområdet. 

 

 

Figur 12. Död ved av tall finns både som enstaka lågor, här med stiftsvamp (t.v.) samt som sparsamt inslag 

av döda stående träd och torrakor (t.h.). 

Motivering 

Objektet utgör en ganska stor, sammanhängande yta med flerskiktad äldre skog med 

inslag av grova tallar. Stor variation ses i markfuktighet och trädslagsblandning och 

inslag finns av blöt blandsumpskog. Det råder dock generellt en tydlig brist på död ved 

och gamla träd, och viss hydrologisk påverkan ses i och med diken som korsar 

objektet. Inslaget av odlingsrösen innebär ett potentiellt värde för främst groddjur och 

reptiler, även om rösena är tämligen övervuxna. Sammantaget bedöms objektet hysa 

ett påtagligt biotopvärde.  

 

Flera naturvårdsarter noterades i det förhållandevis stora objektet, dock inga 

rödlistade arter med direkt koppling till objektet. Naturvårdsarter kopplade till död ved 
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såsom vedsvampar eller artvärden kopplat till gamla träd saknas. Objektet bedöms 

därför ha ett visst artvärde. 

 

 

Figur 13. Gammalt mossbevuxet odlingsröse i östra delen av naturvärdesobjekt 4 i 

anslutning till före detta slåtter/odlingsmark i naturvärdesobjekt 12. 

 

Figur 14. Gammalt, tämligen övervuxet odlingsröse i norra delen av naturvärdesobjekt 4 i  

anslutning till naturvärdesobjekt 6 (tidigare hävdad slåttermark). 
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Biotopindelning 

På kartan i Figur 15 nedan redovisas utbredningen av de biotoper (skogstyper) som 

förekommer i naturvärdesobjekt 4.  

 

 
Figur 15. Fördelning av biotoptyper i naturvärdesobjekt 4.  

A: Tallskog med inslag av gran och björk med tallöverståndare på frisk mark med blåbär. 

B: Barrskog med gran, tall och björk, sparsamt sälg och asp, med tallöverståndare. Frisk till fuktig mark 

med inslag av blöta partier. Blåbär och fräken dominerar i fältskiktet. 

C: Grov, gles tallskog med tallöverståndare på frisk mark med lingon. 

D: Fuktig till blöt blandsumpskog med björk, gran, tall och sälg. Gräs och starr dominerar i fältskiktet. 
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Naturvärdesobjekt 5. Litet kärr Naturvärdesklass 3. Påtagligt naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-07-01 

2021-07-22 

Myr 0,2 Liten före detta 

slåttermyr med lövträd 

Sälg (n) 

 

 

Figur 16. Naturvärdesobjekt 5; liten före detta slåttermyr med lövträd. 

Beskrivning 

Litet kärr där slåtter bedrivits historiskt med dungar av lövträd i form av glasbjörk, asp 

och sälg samt videbuskar, se Figur 16. En del högvuxna sälgar finns och gott om död 

lövved av främst sälg. På myren växer rikligt med kråkklöver och ett stort antal 

födosökande humlor, andra bin och insektsarter observerades på blommande 

kråkklöver (Figur 17). Andra växter som förekommer i objektet är brunrör, flaskstarr, 

gråstarr och sumpmåra. I bottenskiktet finns spärrvitmossa och granvitmossa. Ett dike 

korsar objektet. 

 

Motivering 

Den fuktiga miljön, inslaget av sälgar, död ved av sälg samt andra lövträd och rikligt 

med blommande örter med betydelse för pollinerare bedöms medföra ett påtagligt 

biotopvärde. En viss artrikedom finns bland pollinerande insekter, varför objektet 

bedöms ha ett visst artvärde.  

 

 

Figur 17. Kråkklöver förekommer rikligt i naturvärdesobjekt 5 med ett stort antal 

humlor, bin och andra insekter. 
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Naturvärdesobjekt 6.  

Igenväxande kärr 

Naturvärdesklass 4.  

Visst naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-07-01 

2021-07-22 

Myr/igen-

växningsmark 

0,3 Före detta slåttermyr, 

igenväxande 

Obestämd 

sileshår (t) 

 

 

Figur 18. Före detta slåttermyr under igenväxning av gran, tall, björk och viden. 

Beskrivning 

Fuktig till blöt myr där slåtter bedrivits historiskt (Figur 18). Marken är under 

igenväxning och i de torrare delarna i nordväst finns björnmossa, tranbär, sileshår och 

ett stort uppslag av gran, tall, björk och viden. Den sydöstra delen av ytan är blötare 

och här dominerar höga gräs, starr och björksly. Objektet korsas av diken med ridåer 

av ung björk. En del insekter sågs i fält, bland annat flera arter av trollsländor. 

 

Motivering 

Den fuktiga till blöta miljön innebär ett visst biotopvärde. Objektet är dock kraftigt 

hydrologiskt påverkat och troligen i en övergångsfas från myr till skog. Artvärdet 

bedöms som ringa. 
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Naturvärdesobjekt 7. Blött kärr Naturvärdesklass 3. Påtagligt naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-07-22 Våtmark 0,2 Blött, öppet kärr - 

 

 

Figur 19. Blött starr- och gräsdominerat kärr. 

Beskrivning 

Litet blött och öppet, näringsrikt kärr, dominerat av höga gräs och starr, se Figur 19. 

Våtmarken är omgiven av barrskog och trädridåer med björk, sälg och asp. Brunrör, 

flaskstarr, tuvstarr, gråstarr, ängsull, trådtåg, kråkklöver, sprängört, missne, sjöfräken 

och hästsvans växer i kärret. Spärrvitmossa och andra vitmossor finns i bottenskiktet. 

Kärret är blött även under torra förhållanden och kan utgöra en möjlig grodmiljö. Viss 

artrikedom råder bland kärlväxter och inslag av blommande växter, och våtmarken har 

även ett värde för insekter. Brun mosaikslända noterades och en stor aktiv myrstack 

finns i västra hörnet av myren.  

 

Den lilla våtmarken är påverkad av äldre dikning och rätning av rinnstråk i området, 

och har tydligt grävda, räta kanter med diken/vallar mot omgivande skog. Ett gammalt 

dike löper längs med objektets sydvästra gräns och naturvärdesobjekt 6, och 

ytterligare ett dike finns i anslutning till objektets nordöstra gräns (inom 

naturvärdesobjekt 8). De gamla dikena är förhållandevis torra och våtmarken uppvisar 

trots allt en låg hydrologisk påverkan i nuläget.  

 

Motivering 

Våtmarken bedöms hysa ett visst biotopvärde tack vare den blöta miljön, samt att få 

tecken kan ses på hydrologisk påverkan trots historiska dikningsingrepp. Kärret är 

ganska artrikt avseende kärlväxter och sannolikt även insekter, och objektet bedöms 

därmed ha ett visst artvärde. 
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Naturvärdesobjekt 8.  

Medelålders blandlövskog 

Naturvärdesklass 2.  

Högt naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-07-22 Skog 0,5 Blandlövskog Revlummer (§), sälg 

(n), skogshare (NT) 

 

 

Figur 20. Lövskog med stor trädslagsblandning i naturvärdesobjekt 8. 

Beskrivning 

Medelålders lövskog på frisk till fuktig mark med asp, sälg och glasbjörk samt inslag 

av gran, tall och rönn (Figur 20). Floran är tämligen artrik med enbuskar, hägguppslag, 

lingon, blåbär, gullris, ekorrbär, hässlebrodd och kruståtel. Skogen är flerskiktad och 

död lövved förekommer allmänt, även granlågor. Ett flertal vedsvampar noterades i 

objektet; sprängticka, björkticka och fnöskticka på död björkved, aspticka på asp, 

kantöra på död sälg samt vedmussling på granlåga. På en grov asplåga sågs gnag av 

skogshare (även spillning). Ett färskt samt äldre bohål från större hackspett noterades i 

en tämligen grov asp. 

 

Ett gammalt, delvis övervuxet odlingsröse noterades och fler stenhögar finns i objektet 

som eventuellt kan vara gamla, raserade odlingsrösen. 

 

Motivering 

Flerskiktad, medelålders lövskog med stor trädslagsblandning och allmänt med död 

lövved är en bristbiotop i skogslandskapet med betydelse för ett stort antal 

organismer. Odlingsrösen är gynnsamt för groddjur och reptiler. Lövträd med bohål 

kan nyttjas av flertalet andra fågelarter exempelvis talgoxe, blåmes och svartvit 

flugsnappare, och är ett värdeelement i biotopen. Biotopvärdet bedöms därav som 

högt. Viss artrikedom i floran samt bland vedsvampar och förekomst av enstaka 

rödlistade arter innebär ett påtagligt artvärde. 
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Naturvärdesobjekt 9. Ung lövskog Naturvärdesklass 3. Påtagligt naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-07-22 Skog 0,8 Ung björkdominerad 

lövskog 

Sälg (n), obestämd 

groda (§) 

 

 

Figur 21. Ung björkdominerad lövskog på tidigare hävdad mark. 

Beskrivning 

Övervägande ung lövskog av glasbjörk med inslag av sälg och asp på gammal slåtter-

/odlingsmark, se Figur 21. Ganska grov, medelålders asp och björk finns i södra delen 

av objektet. I lövskogen finns rikligt med klen, död lövved och vedsvampar noterades. 

Ett ganska sparsamt skikt finns med underväxande smågranar samt buskar av hägg 

och rönn. Marken är frisk och vegetationen ganska varierad med tuvtåtel, brunrör, 

timotej, hundstarr, skogsbräken, skogsstjärna, åkerbär samt fläckar med björnmossa. 

En årsunge av obestämd groda (ca 3 cm) observerades. En gammal lada med äldre 

jordbruksredskap finns i objektet samt äldre diken. 

 

Motivering 

Rena lövskogar är en bristbiotop i skogslandskapet, och framför allt lövskogar med 

inslag av både sälg och asp är värdefulla för många organismgrupper, exempelvis 

insekter, svampar och fåglar. Inslaget av bärande buskar samt att död lövved finns i 

riklig mängd innebär sammantaget att objektet har ett påtagligt biotopvärde. Enstaka 

naturvårdsarter noterades och objektet är ganska artrikt avseende växter (träd, buskar, 

gräs och örter) och bedöms därför ha ett visst artvärde. 
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Naturvärdesobjekt 10. Granskog Naturvärdesklass 4. Visst naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-07-22 Skog 0,2 Blåbärsgranskog Revlummer (§) 

 

 

Figur 22. Ca 80-årig granskog med tall och gran i naturvärdesobjekt 10. 

Beskrivning 

Medelålders granskog (ca 80 år) med inslag av björk och tall på frisk mark (Figur 22). 

Skogen har en viss skiktning med underväxande björk, och är tämligen tät och 

skuggig. Tack vare de skuggiga förhållandena är fältskiktet ganska sparsamt och 

domineras av blåbär. Även ekbräken ses och mossbevuxna partier. Klen död ved av 

björk förekommer allmänt i objektet. 

 

Ett gammalt dike korsar objektets norra del. Diket var torrt vid inventeringstillfället. 

Även längs objektets södra gräns löper ett gammalt dike. 

 

Motivering 

Äldre barrskog med lövinslag, viss skiktning samt förekomst av död ved innebär ett 

visst biotopvärde. Den täta skogsstrukturen är gynnsam för fågellivet då småfåglar kan 

finna skydd. Artvärdet bedöms som lågt (obetydligt). 
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Naturvärdesobjekt 11.  

Öppen gräsmark 

Naturvärdesklass 4.  

Visst naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-07-22 Äng och 

betesmark 

0,7 Öppen mark med 

höga gräs 

- 

 

 

Figur 23. Öppen, tidigare hävdad mark som domineras av höga gräs. 

Beskrivning 

Öppen frisk till fuktig mark som tidigare hävdats, sannolikt genom slåtter (Figur 23). 

Ytan domineras av höga gräs som tuvtåtel och rörflen, även ängssyra, brännässla, 

kråkvicker, vanlig smörblomma och åkerbär noterades. Inga tydligt blomrika områden 

sågs i fält, inte heller några hävdgynnade arter. Enstaka unga björkar samt björksly 

finns spritt över ytan, främst i objektets norra del.  

 

Gamla diken finns i anslutning till objektet. 

 

Motivering  

Den öppna gräsytan utgör en potentiellt god miljö för sork, till exempel åkersork, 

vilket är gynnsamt för bland annat ugglor och andra rovfåglar. Även inslaget av 

spridda lövträd är positivt för fågellivet, och fåglar och små däggdjur kan söka skydd i 

det höga gräset. Objektet bedöms ha ett visst biotopvärde. Artvärdet bedöms som 

obetydligt. 
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Naturvärdesobjekt 12.  

Gräsmark med ung björk 

Naturvärdesklass 4.  

Visst naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-07-22 Igenväxnings-

mark 

2,1 Fuktig gräsmark 

med lövträd 

Jorduggla (§),  

sälg (n) 

 

 

Figur 24. Ridåer av glasbjörk längs med gamla diken i norra delen av naturvärdesobjekt 12. 

Beskrivning 

Halvöppen gräsmark med lövträd som tidigare hävdats och som i dagsläget håller på 

att växa igen. Marken är främst fuktig och objektet korsas av gamla diken som i norra 

delen kantas av ridåer med glasbjörk (Figur 24). I övriga delar av objektet finns ung, 

gles och luckig björkskog, enstaka äldre björkar samt viss förekomst av klen död ved, 

se Figur 25 och Figur 26. Även enstaka sälgar finns spritt i objektet. Höga gräs såsom 

brunrör och rörflen dominerar med varierat inslag av älgört, topplösa och åkerfräken. 

Vinbär och hallon växer i objektet samt vitpyrola och åkerbär. Svamparna brunskål och 

ögonskål noterades. 

 

De fuktiga gräsmarkerna utgör potentiellt god miljö för sork (bland annat åkersork) 

och en jorduggla observerades i objektet vid fältbesöket. Det höga gräset kan också 

erbjuda skydd för fåglar och små däggdjur. 

 

Motivering 

Gräsytorna utgör en potentiellt god miljö för sork, till exempel åkersork, vilket är 

gynnsamt för ugglor (bland annat jorduggla) och andra rovfåglar. Lövträden innebär 

också ett värde för fåglar, kryptogamer och insekter, även om träden är unga och 

inslaget av död ved litet. Objektet bedöms sammantaget ha ett visst biotopvärde. Då 

inslaget av sälg är tämligen litet bedöms artvärdet som lågt (obetydligt). 
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Figur 25. Ung, gles uppväxande björkskog i södra delen av naturvärdesobjekt 12. 

 
Figur 26. Gles, luckig ung björkskog på gräsdominerad fuktig mark i östra delen av  

naturvärdesobjekt 12. 
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Naturvärdesobjekt 13. 

Gransumpskog 

Naturvärdesklass 4.  

Visst naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-07-21 Skog 2,9 Gransumpskog Revlummer (§) 

 

 

Figur 27. Ung gransumpskog med glasbjörk i norra delen av naturvärdesobjekt 13. 

Beskrivning 

Gransumpskog med inslag av glasbjörk på fuktig till blöt mark med vitmossor och 

björnmossa i bottenskiktet. Norra delen av objektet består av ung, tät granskog med 

hjortron, grenrör, gråstarr, lingon och åkerfräken i fältskiktet (Figur 27). Längst i öst 

där objektet är som blötast finns tuvull, sjöfräken, kråkklöver, höga gräs och viden. 

Objektet är delvis röjt och avverkningsstubbar ses. 

 

I södra delen av objektet är skogen äldre, uppemot 80 år, och med viss skiktning 

(Figur 28). Riktigt gamla träd saknas dock. Här finns klotstarr, gräs, skogsstjärna och 

skogsbräken. Död ved finns sparsamt till mer allmänt i objektet, främst som klena 

granlågor och i norra delen även klena, stående döda granar. 

 

Objektet sträcker sig vidare åtminstone en liten bit söder om inventeringsområdet. 

 

Motivering 

Den fuktiga till blöta miljön samt inslag av död ved innebär ett visst biotopvärde. 

Artvärdet bedöms som obetydligt. 
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Figur 28. Gransumpskog med en ålder av ca 80 år i södra delen av naturvärdesobjekt 13. 
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Naturvärdesobjekt 14. 

Björksumpskog 

Naturvärdesklass 3.  

Påtagligt naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-07-21 

2021-07-22 

Skog 2,5 Björksumpskog Sälg (n), revlummer 

(§), granticka (NT, s) 

 

 

Figur 29. Björkskog med inslag av sälg på fuktig mark i naturvärdesobjekt 14. 

Beskrivning 

Ung till medelålders gles, luckig björkskog med inslag av sälg på fuktig till blöt mark 

(Figur 29). Ett visst uppslag finns av ung gran. Objektet har hävdats historiskt och 

korsas av flera gamla diken. Höga gräs som brunrör och tuvtåtel dominerar i det 

frodvuxna fältskiktet, med fuktälskande arter som topplösa och kråkklöver. 

Spärrvitmossa och andra vitmossor ses i bottenskiktet. Ett visst inslag finns av död ved 

av främst björk, och sprängticka observerades på äldre björk i objektet. I västra delen 

av objektet förekommer klen död lövved tämligen rikligt med fnöskticka samt andra 

triviala lövvedsvampar. 

 

En dunge med inslag av gran och asp finns i norra delen av objektet och här noterades 

granticka. Även en videsparv observerades i objektet. Då biotopen inte utgör någon 

typisk häckmiljö för arten var fågeln troligen på sträck (flyttandes). 

 

Objektet fortsätter i sydöstlig riktning från inventeringsområdet. 

 

Motivering 

Lövskog på fuktig till blöt mark med visst inslag av sälg och död lövved utgör ett 

påtagligt biotopvärde, även om skogen till övervägande del är ung. En viss artrikedom 

bland vedsvampar samt enstaka rödlistade arter bedöms innebära ett visst artvärde. 
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Naturvärdesobjekt 15. 

Gräsdominerad mark med lövträd 

Naturvärdesklass 3.  

Påtagligt naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-07-22 Äng och 

betesmark 

0,8 Gräsdominerad mark 

med spridda lövträd 

Skogsödla (§), 

enkelbeckasin (§) 

 

 

Figur 30. Gräsklädd fuktig mark i naturvärdseobjekt 15. 

Beskrivning 

Helt öppen till halvöppen mark dominerad av gräs, med varierat inslag av spridda 

lövträd och buskar av främst glasbjörk, sparsamt av sälg (Figur 30). Området har 

hävdats historiskt, troligen genom slåtter. Markfuktigheten varierar mellan frisk och 

fuktig med litet inslag av blöta partier och objektet korsas av gamla diken. Lövträden 

är främst unga och klena. Höga gräs såsom brunrör och tuvtåtel dominerar med inslag 

av sjöfräken, tuvull och kabbleka i fuktiga delar. De friska partierna är ganska örtrika 

med bland annat gulvial, skräppor, kråkvicker, sumpmåra och smörblomma. Här 

noterades talrikt med insekter, däribland ljungvårtbitare, prydlig pärlemorfjäril, 

kärrspindel, brun mosaikslända, starrmosaikslända och hieroglyfnyckelpiga. Objektet 

hyser en viss blomrikedom och erbjuder skydd för fåglar och små däggdjur, och två 

enkelbeckasiner skrämdes upp ur det höga gräset vid fältbesöket. Gräsmarkerna utgör 

potentiellt goda livsmiljöer för sorkar såsom åkersork. 

 

Motivering 

De gräsdominerade miljöerna har en variation i markfuktighet och flora, och 

kombinerat med inslaget av spridda lövträd och brynmiljöer innebär det ett visst 

biotopvärde. De mer örtrika inslagen i objektet har en tämligen hög artrikedom bland 

kärlväxter och insekter. Enstaka naturvårdsarter noterades och sammantaget bedöms 

objektet ha ett visst artvärde. 
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3.4 LANDSKAPSOBJEKT 

Två landskapsobjekt avgränsades under naturvärdesinventeringen, se karta i Figur 31. 

Objekten beskrivs i nedanstående avsnitt. 

 

 

Figur 31. Karta som visar de två landskapsobjekt som avgränsats. 

 

3.4.1 LANDSKAPSOBJEKT 1 – LÖVRIKA MILJÖER I TIDIGARE HÄVDADE MARKER 

Landskapsobjekt 1 omfattar de lövrika gamla odlings-/slåttermarkerna i östra delen av 

inventeringsområdet och är 8 ha stort fördelat på två ytor. Miljöerna här varierar från 

helt öppna, ofta ganska artrika gräs- eller starrdominerade ytor på frisk till blöt mark, 

till halvöppna miljöer med ridåer av skog (främst lövträd) längs med gamla diken och 

spridda träd och buskar, till mer eller mindre slutna lövskogar på frisk till fuktig mark. 

Lövskogarna domineras av glasbjörk och har ofta ett ganska stort inslag av sälg och 

asp samt klen död lövved. Dessa helt öppna till slutna, lövrika miljöer bedöms 

sammantaget ha ett värde för ett stort antal organismer, främst fåglar, groddjur och 

insekter, samt vedsvampar knutna till lövträd.  

 

Inom landskapsobjektet påträffades bland annat en jorduggla, enkelbeckasiner och 

ringduva, en videsparv, och hus- och ladusvalor födosökte i området. Vitryggig 

hackspett är en hotad art som kräver ett stort inslag av lövskog med död lövved i 

landskapet för att finnas. Arten har bland annat använts som så kallad paraplyart 

under arbete med åtgärdsprogram för äldre lövskogar (Naturvårdsverket 2013), då 

förekomster av vitryggig hackspett innebär att en lövskog utgör potentiell livsmiljö för 

ett stort antal andra organismer varav många är rödlistade (exempelvis insekter som 

utgör fågelns föda). Arten indikerar därmed mycket höga naturvärden. Vitryggig 

hackspett kan bland annat förekomma i lövrika, tidigare hävdade miljöer i det gamla 
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jordbrukslandskapet, och arten eftersöktes under naturvärdesinventeringen. Inga säkra 

spår efter vitryggig hackspett noterades dock, och överlag sågs lite spår av 

hackspettsaktivitet.  

 

En årsunge av groda (ca 3 cm) noterades i landskapsobjektet. Olika arter av insekter 

observerades i samtliga öppna miljöer och ofta talrikt förekommande, se Figur 32, 

exempelvis olika arter av trollsländor, bin, spindlar, gräshoppor och fjärilar. Ett stort 

antal vedsvampar noterades på död lövved inom landskapsobjektet, däribland 

sprängticka, fnöskticka, björkticka, eldticka, sälgticka, kantöra, aspticka och 

klibbticka. 

 

 

Figur 32. Exempel på insekter som noterades på öppna, insektsrika lokaler inom landskapsobjekt 1. Från 

vänster obestämd humla, humlebagge, prydlig pärlemorfjäril, ljungvårtbitare samt kärrspindel. 

 

3.4.2 LANDSKAPSOBJEKT 2 – BARRDOMINERAT SKOGSLANDSKAP 

Landskapsobjekt 2 utgörs till största del av naturvärdesobjekt 4 och består av 

sammanhängande barrdominerad skog med variation i markfuktighet och 

trädslagsblandning (Figur 33). Skogen uppfyller till viss del definitionen för naturtypen 

taiga 9010. Landskapsobjektet har en yta av 23 ha och skogsklädda marker sträcker 

sig även vidare nordväst samt söder om inventeringsområdet. Landskapsobjektet 

innefattar även löv- och blandsumpskog i naturvärdesobjekt 1 och 4, ett litet inslag av 

våtmark omgiven av skog i naturvärdesobjekt 3 samt trivial tallskog i västra delen av 

inventeringsområdet. Ett sådant sammanhängande skogslandskap har ett värde för 

många arter av framför allt fåglar men även groddjur, älg och annat klövvilt. Här finns 

potentiell livsmiljö för duvhök, sparvhök och ormvråk, skogshöns som tjäder och 

järpe, hackspettar samt tofsmes, talltita och andra småfåglar.  

 

Figur 33. Flerskiktad grandominerad skog med inslag av  

björk och tall i landskapsobjekt 2 (naturvärdesobjekt 4). 
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Skogarna hyser brist på död ved och riktigt gamla träd saknas, varför 

landskapsobjektet i nuläget har ett begränsat värde för svampar, insekter, lavar och 

mossor knutna till död ved samt mer krävande, trädlevande lavar och mossor. Ett visst 

inslag av död ved finns dock och triviala arter av vedsvampar såsom klibbticka, 

violtagging och violticka noterades i fält. 

 

3.5 NATURVÅRDSARTER 

De naturvårdsarter som påträffades under naturvärdesinventeringen redovisas i Tabell 

2 samt på karta i Figur 34 (samtliga fynd utöver fåglar). Inga arter fanns rapporterade i 

området i Artportalen (sökning mellan år 2000-2021). Fynden utgörs av rödlistade 

arter, skyddade arter (§), skogliga signalarter (s), nyckelarter (n) samt typiska arter (t) 

för taiga respektive fattiga till intermediära kärr. I presentationen av naturvärdesobjekt 

i avsnitt 3.3 anges vilka naturvårdsarter som påträffats inom respektive objekt, 

förutom de observationer av fåglar som inte säkert kan knytas till enskilda objekt. Till 

rapporten bifogas en shapefil med koordinatsatta fynd av naturvårdsarter som 

påträffades vid inventeringen.  

 

 

Figur 34. Karta som visar fynd av naturvårdsarter utöver fåglar. Samtliga observerade arter inklusive 

fåglar framgår även i Tabell 2. Källa: NVI. 

Revlummer förekommer spridd i skogsmark i hela området och är fridlyst enligt 

artskyddsförordningen men har inte någon direkt koppling till naturvärde. Fler 

förekomster finns därför än de som koordinatsatts under inventeringen.  

 

Den fridlysta orkidén korallrot noterades på flera håll inom inventeringsområdet, och 

fler förekomster är troliga än de som observerades under inventeringen. Fläcknycklar, 

också fridlyst, noterades på en lokal. 
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Även grodor noterades på flera platser inom inventeringsområdet (åker- eller vanlig 

groda) och lokaler för grodlek kan finnas i blöta partier i sumpskog eller våtmark, i 

synnerhet i naturvärdesobjekt 3. Alla grodor är fridlysta i Sverige. Ett fynd gjordes av 

skogsödla, som också är fridlyst i hela landet. 

 

En videsparv noterades i naturvärdesobjekt 14. Inga helt typiska häckmiljöer för arten 

observerades dock under fältinventeringen, möjligen skulle videsparv kunna häcka i 

anslutning till sumpskogspartiet i sydvästra delen av naturvärdsobjekt 4. Videsparven 

som observerades var dock troligen rastande under flyttning.  

 

Tabell 2. Naturvårdsarter som noterats inom inventeringsområdet. Fåglar som observerades som 

förbiflygande eller hördes från inventeringsområdet, och som inte bedöms ha en stark koppling till miljöerna 

inom inventeringsområdet är angivna med *. 

Art Naturvårdskategori Källa 

Revlummer  Fridlyst enl. 9 § NVI 

Mattlummer Fridlyst enl. 9 § NVI 

Plattlummer Fridlyst enl. 9 § NVI 

Spädstarr Skoglig signalart NVI 

Korallrot Fridlyst enl. 8 §, skoglig signalart NVI 

Fläcknycklar Fridlyst enl. 8 §, skoglig signalart NVI 

Missne Skoglig signalart NVI 

Sileshår (obestämd) Typisk art kärr 7140  

Sälg Nyckelart NVI 

Granticka Rödlistad NT, skoglig signalart NVI 

Obestämd groda 

(åkergroda/vanlig groda) 

Fridlyst enl. 6 § NVI 

Skogsödla Fridlyst enl. 6 § NVI 

Skogshare Rödlistad NT NVI 

Tofsmes Fridlyst enl. 4 §, typisk art taiga 9010 NVI 

Jorduggla Fridlyst enl. 4 § NVI 

Ringduva Fridlyst enl. 4 § NVI 

Trana* Fridlyst enl. 4 § NVI 

Enkelbeckasin Fridlyst enl. 4 § NVI 

Skrattmås* Rödlistad NT, fridlyst enl. 4 § NVI 

Fiskmås* Rödlistad NT, fridlyst enl. 4 § NVI 

Större hackspett Fridlyst enl. 4 § NVI 

Nötkråka Rödlistad NT (2015 – ej bedömd 2020), 

fridlyst enl. 4 §, typisk art taiga 9010 

NVI 

Korp Fridlyst enl. 4 § NVI 

Talltita Rödlistad NT, fridlyst enl. 4 § NVI 

Talgoxe Fridlyst enl. 4 § NVI 

Ladusvala Fridlyst enl. 4 § NVI 

Hussvala Rödlistad VU, fridlyst enl. 4 § NVI 

Lövsångare Fridlyst enl. 4 § NVI 

Rödhake Fridlyst enl. 4 § NVI 

Bofink Fridlyst enl. 4 § NVI 

Grönfink Rödlistad EN, fridlyst enl. 4 § NVI 

Bändelkorsnäbb Fridlyst enl. 4 § NVI 

Obestämd korsnäbb Fridlyst enl. 4 § NVI 

Grönsiska Fridlyst enl. 4 § NVI 

Gulsparv* Rödlistad NT, fridlyst enl. 4 § NVI 

Videsparv Rödlistad NT, fridlyst enl. 4 § NVI 
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