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1

INLEDNING

Luleå kommun arbetar med en detaljplan som syftar till att pröva lämpligheten att exploatera området
”Lilla Mjölkuddsberget”, en skogbevuxen höjd mitt i Porsödalens industriområde. Kommunen utreder
möjligheten att flytta den kommunala drifts- och underhållsverksamheten, återvinningscentral och
återvinningsmarknad samt att anlägga en ny brandstation i området.
Vatten & Miljöbyrån har fått i uppdrag av Luleå kommun att genomföra en naturvärdesinventering på
fältnivå enligt svensk standard (SS199000:2014), med tillägget naturvärdesklass 4 och detaljeringsgrad
medel för området markerat i figur 1.
Marken ägs av kommunen och fastigheten heter Ytterviken 17:32. Inventeringsområdet är ca 6 ha. Om
exploatering av området blir aktuellt kommer marken att jämnas ut och all skog inom området förutom
möjligtvis i ytterkanterna kommer att avverkas.

Figur 1 Översiktskarta. Planområdet har samma utbredning som inventeringsområdet.
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2

NATURVÄRDESINVENTERING

Inventeringen har genomförts i enlighet med standarden för naturinventering avseende biologisk
mångfald (NVI) (SS 199000:2014). Ambitionsnivån är NVI på Fältnivå med detaljeringsgrad medel och
tillägget naturvärdesklass 4.
Syftet med denna NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse för biologisk mångfald i
området. Ingen konsekvensbedömning ingår i en NVI men rapporten kan med fördel användas som
underlag för en sådan i arbetet med miljökonsekvensbeskrivning.
I standarden beskrivs NVI så här:
NVI innebär identifiering av geografiska områden av positiv betydelse för biologisk mångfald, samt bedömning av denna
betydelse. Områden av positiv betydelse för biologisk mångfald ska avgränsas och beskrivas antingen som
naturvärdesobjekt eller som landskapsobjekt.
Av detta följer att även geografiska områden som inte eller endast i ringa omfattning bidrar till biologisk mångfald
identifieras och kartläggs, men dessa behöver inte beskrivas som enskilda objekt.
Narturvärdesobjektens betydelse för biologisk mångfald bedöms enligt skala i olika naturvärdesklasser.

2.1

Beskrivning av inventeringsmetodik

Första steget i inventeringen är en förstudie av tidigare dokumenterad information. I detta skede har
flygbilder över området studerats och information från databaser såsom artportalen.se och
Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur har inhämtats. Inga fynd av naturvårdsarter finns
dokumenterade inom inventeringsområdet. Ingen skyddad natur finns i inventeringsområdet. Ingen
inventering av området har genomförts tidigare.
Nästa steg i processen har varit en inventering i fält vilken genomfördes 2016-10-04. Inventeringen har
genomförts i enlighet med standarden. Vid inventeringen gicks inventeringsområdet igenom och
naturvårdsarter typiska för respektive biotop eftersöktes. Därefter har en bedömning av naturvärdet
gjorts och klassning av delområden i naturvärdesklass 1-4 har genomförts. Naturvärdesklass 4
motsvarar visst naturvärde och naturvärdesklass 1 motsvarar högsta naturvärde.

2.2

Beskrivning av inventeringsområdet

Inventeringsområdet består av ett skogsområde som ligger mellan järnvägen och Porsödalens
industriområde i Luleå kommun. Området avgränsas i sydväst av järnvägen, i norr och öst av
industriområdet, se figur 2.
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Figur 2 Flygbild (eniro.se) över inventeringsområdet.

I den smala norra delen av området från Traktorvägen, bakom Beijer byggmaterial och fram till
cykelvägen som går under järnvägen utgörs skogen av lövskog med björk som dominerande art. Inslag
av andra lövträd såsom sälg, al, asp och rönn finns i mindre omfattning. Undervegetationen utgörs till
största del av gräs. Inga naturvårdsarter har påträffats i området.
Området öster om cykelvägen består av barrskog med inslag löv i vissa partier. I delar av området finns
hällmark och området genomkorsas av flertalet stigar. Vid inventeringen har revlummer påträffats
sporadiskt inom området. Alla lummerväxter är fridlysta och det är förbjudet att gräva upp växten eller
plocka den för försäljning. Även Motaggsvamp vilken är rödlistad i klassen nära hotad (NT) har
påträffats vid inventeringen.
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SAMLAD BEDÖMNING OCH NATURVÄRDESKLASSNING

I figur 3 presenteras en indelningen av naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. Protokoll för
bedömning av respektive naturvärdesobjekt finns i bilaga 1.

Figur 3 Naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet.

Naturvärdesobjekt 1 domineras av gammal tallskog med olikåldriga tallar och med en tydlig luckighet.
Flertalet av de stora tallarna har en diameter på 50-60 cm i brösthöjd. Det finns även inslag av gran och
björk i området. Både stående och liggande död ved påträffades vid inventeringstillfället. Spår av
hackspett finns på stående död ved och här finns vedlevande svampar och insekter. Sporadisk
förekomst av revlummer finns i området. Spår av mänsklig aktivitet finns i området i form av bland
annat röjning. Tack vare den höga åldern på tallarna och förekomsten av död ved så bedöms detta
område tillhöra Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde.
Naturvärdesobjekt 2 består av hällmarksbarrskog som domineras av tall. Åldern på skogen är
uppskattningsvis ca 70-80 år. Inslag av gran och björk finns i mindre omfattning. I detta område har en
individ av den rödlistade arten motaggsvamp påträffats vid inventeringen. Området har förts till
Naruvärdesklass 4 – Visst naturvärde.
Naturvärdesobjekt 3 består av gammal tallskog. Stående död ved förekommer i området. Ingen
naturvårdsart påträffades vid inventeringen men områdets skogsstruktur med grova tallar medför ändå
att området förs till Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde.
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REFERENSER

Artportalen 2016-10-03 www.artportalen.se
Information om rödlistade arter har hämtats 2016-10-13 från ArtDatabankens Artfakta på:
http://artfakta.artdatabanken.se
Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur http://skyddadnatur.naturvardsverket.se
SS 199000:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande,
naturvärdesbedömning och redovisning. Version 2014-05-27.
SIS-TR 199001:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Komplement till
SS 199000. Version 2014-06-25.
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Naturvärdesobjekt 1: Gammal tallskog
Område: Porsödalen

Bilaga 1

Datum: 2016-10-04

Naturvärdesklass

Säkerhet

Inventerare

Naturtyp

Biotop

3 – Påtagligt naturvärde

Säker

Nils Hansson

Skog och träd

Barrskog

Motivering

Naturvårdsarter

Biotopvärde

Artvärde

Förekomst av revlummer, enstaka
stående död ved, enstaka liggande död
ved. Olikåldrighet och luckighet

Revlummer

Påtagligt

Visst

Beskrivning

Bild

Områdets skog består till stor del av tallar
med en diameter på mellan 50 och 60 cm
i brösthöjd. Ålder svårbestämd. Död ved
förekommer med spår av hackspett,
vedlevande svampar och insekter.
Området är påverkat av röjning.

Natura 2000-habitat

Hotad biotop

Bildtext
Bild tagen från
området åt sydväst
mot järnvägen och
Banvägen.

Naturvärdesobjekt 2: Hällmarkbarrskog
Område: Porsödalen

Bilaga 1

Datum: 2016-10-04

Naturvärdesklass

Säkerhet

Inventerare

Naturtyp

Biotop

4 – Visst naturvärde

Säker

Nils Hansson

Skog och träd

Hällmarkbarrskog

Motivering

Naturvårdsarter

Biotopvärde

Artvärde

Förekomst av berghällar och enstaka
motaggsvamp.

Motaggsvamp (NT)

Obetydligt

Visst

Beskrivning

Bild

Litet område med hällmarkbarrskog.
Ålder på skogen är uppskattningsvis 7080 år. Enstaka nyligen stormfällda mindre
träd finns i området. Området är
påverkat av röjning.

Natura 2000-habitat

Hotad biotop

Bildtext
Hällmark med tall,
gran och vindfällor.

Naturvärdesobjekt 3: Gammal tallskog
Område: Porsödalen

Bilaga 1

Datum: 2016-10-04

Naturvärdesklass

Säkerhet

Inventerare

Naturtyp

Biotop

4 – Visst naturvärde

Säker

Nils Hansson

Skog och träd

Barrskog

Naturvårdsarter

Biotopvärde

Artvärde

Visst

Obetydligt

Motivering
Förekomst av enstaka stående död ved.
Grova tallar.

Beskrivning
Områdets skog består till stor del av
grova tallar med hög ålder. Stående död
ved förekommer. Området är påverkat av
röjning. Närmast järnvägen finns ett
större inslag av lövträd såsom björk, sälg
och asp.

Bild

Natura 2000-habitat

Hotad biotop

Bildtext
Grova tallar i
naturvärdesobjektet.

