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LKAB bedriver idag industriverksamhet på Svartön utanför Luleå. Nu planerar 

företaget att exploatera mer mark för att utveckla delar av sin verksamhet. 

Området som är aktuellt för exploatering ligger längst ut på Svartön och bestod 

till en början av öar men som över tid fyllts igen och anlagts till industritomter.  

Området förbereddes på 1970-talet i samband med Stålverk 80. När 

industrisatsningen sedan gick i stöpet avstannade också exploateringen av 

området.  

Idag, ett par decennier senare, är området åter aktuellt för vidare exploatering 

varvid LKAB kontaktat Sweco i syfte att göra en kompletterande 

naturvärdesinventering till de utredningar som tidigare gjorts av Ecogain.  

 

 

1. Inledning 



 

 

 

Sweco | Naturvärdesinventering - ReeMap förstudie Svartön 

Uppdragsnummer: Sweco 30004966 

Datum: 2021-12-17    

  6/33 

Naturvärdesinventeringen (NVI) är gjord på fältnivå och har genomförts enligt 

Standard för Svensk Naturvärdesinventering (NVI) – Genomförande, 

naturvärdesbedömning och redovisning enligt svensk standard SS 199000: 

2014. 

Den här naturvärdesinventeringen omfattar inventering i fält och 

sammanställning av tidigare känd kunskap om naturvärden i 

inventeringsområdet och dess anslutning. Närområdet runt inventeringsområdet 

inventerades på förstudienivå. Området besöktes i fält 18 september 2021 av 

Robert Bröms, Elin Eriksson och Jonas Muntlin från Sweco. Bedömningarna om 

art-och biotopvärden i denna rapport grundar sig på slutsatserna från 

fältbesöken. Kvalitetsgranskare av rapporten är Stefan Grundström.  

Förstudien inleddes med en sammanställning av kända värden samt genom 

tolkning av satellitbilder och topografiska kartor.  

Ett uttag gjordes från Artportalen för perioden år 2000–2021 av tidigare artfynd 

som indikerade att miljön i inventeringsområdet kunde uppvisa värdefulla 

strukturer, som till exempel död ved, gamla träd, äldre skogsbestånd och 

naturliga vattendrag. Vid fältbesöket genomsöktes inventeringsområdet på 

naturvårdsarter och förutsättningar för biologisk mångfald bedömdes.  

En naturvärdesbedömning innebär att ett geografiskt områdes betydelse för 

biologisk mångfald bedöms. Naturvärdet ska bedömas med hjälp av 

bedömningsgrunderna art och biotop. De båda bedömningsgrunderna 

samverkar. Förekomst av vissa arter är en indikation för vilka kvaliteter en 

biotop har. 

  

2. Metodik 
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Tabell 1. Naturvärdesklasser, vad de innebär och vad de ungefär motsvaras av enligt 

standarden för naturvärdesinventeringar. 

 Naturvärdesklass Förtydligande 

1 – Högsta naturvärde 

Störst positiv 

betydelse för biologisk 

mångfald 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass 

bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

2 – Högt naturvärde 

Stor betydelse för 

biologisk mångfald 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass 

bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens 

nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2, 

ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, 

ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–3, 

ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda 

träd enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens 

klass 1 och 2, rikkärrinventeringens klass 1–3, limniska 

nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i 

naturreservat samt fullgod Natura 2000-naturtyper. Detta 

under förutsättning att de inte uppfyller Högsta naturvärde. 

3 – Påtagligt 

naturvärde 

Påtaglig betydelse för 

biologisk mångfald 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 

naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse 

för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, 

nationell eller global nivå, men det bedöms vara av 

särskild betydelse att den totala arealen av dessa 

områden bibehålls eller blir större samt att deras 

ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och 

betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och 

betesmark, skogsstyrelsens objekt med naturvärde, 

lövskogsinventeringens klass 3, 

ädellövskogsinventeringens klass 3, 

våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets 

klass naturvatten. 

4 – Visst naturvärde 

Viss positiv betydelse 

för biologisk mångfald 

 

Denna 

naturvårdsklass ingår 

inte i grundutförandet 

enligt standarden utan 

kan väljas som tillägg. 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 

naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 

global nivå, men det bedöms vara av betydelse att den 

totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 

större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls 

eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större 

nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass fyra 

motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt 

biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre 

naturvärdesklass. 

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt 

påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns 

biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för 

biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med 

flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och 

värdeelement saknas. 
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2.1.1 Bedömningsgrund biotop 

Bedömningsgrunden omfattar aspekterna biotopkvalitet samt sällsynthet och 

hot. Biotopkvalitet är faktorer som formar biotopen, som exempelvis grad av 

naturlighet, kontinuitet, ekologiska processer, strukturer, element, naturgivna 

förutsättningar och förekomst av nyckelarter.  

2.1.2 Bedömningsgrund arter  

Bedömningsgrunden omfattar aspekterna naturvårdsarter och artrikedom. 

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bland annat skyddade arter, 

rödlistade arter, ansvarsarter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter 

(framtagna listor från Skogsstyrelsen, Trafikverket och Jordbruksverket).  

Artrikedom ska bedömas utifrån artantal eller artdiversitet. Artrikedom ska 

sättas i relation till biotop, omgivande landskap och i vilken del av landet 

inventeringsområdet ligger. 

Naturvärdet bedöms sedan utifrån en sammanslagning av art och biotop. 

2.1.3 Metodval i det här uppdraget 

När det gäller noggrannheten har ambitionsnivån Medel valts. Det innebär att 

naturvärdesobjekt som har minst en yta på 0,1 hektar (32 x 32 meter) eller ett 

linjeformat objekt som är minst 50 meter långt och en halv meter brett har 

eftersökts, se tabell 1. 

Inventeringen har vidare genomförts med tillägget:  

• Naturvärdesklass 4, visst naturvärde 

• Inventering av invasiva arter 

• Detaljerad artredovisning 

Den klassning av naturvärden som anges i standarden tillämpades, se tabell 1. 

2.2 Lokalisering av området 
Området ligger öster om centrala Luleå, på industrimarksområde vid SSAB på 

Svartön. Idag har LKAB sin lossning av pellets som kommer med järnväg från 

Gällivare här. I  
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Figur 1. Översiktskarta över inventeringsområdet och omgivande landskap. Inventeringsområdet är 

markerat med rött. 
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3.1 Allmän beskrivning av 
inventeringsområdet 

Idag utgörs Svartön nästan uteslutande av flack industrimark, med en liten 

andel fragmenterad naturmark. Industrimarken består framförallt av olika typer 

av byggnader, vägar, parkeringar, massaupplag och andra hårdgjorda ytor 

(Figur 2). Naturmarken består av avgränsade skogspartier, gräsmarker, 

sandmiljöer, stränder och dammar.  

  

Figur 2. Exempelbilder av industrimark inom inventeringsområdet. Till vänster: bild tagen vid västra 

dammen, mot väst. Till höger: bild tagen norr om östra dammen, strax utanför järnvägsrundeln, mot 

väst. 

 

Innan den successiva utbyggnationen av industriområdet genomfördes bestod 

området av en naturlig halvö som sträckte sig till där SSAB:s stålverk ligger 

idag. Utanför detta låg mindre öar och uddar (Figur 3), bland annat Svartön och 

Gräsören. Stora delar av området fylldes etappvis ut med massor där 

mäktigheten varierar mellan 0,5-7 m, varpå en större sammanhängande halvö 

skapades.  

3. Resultat 
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Figur 3. Historisk karta från 60-talet över inventeringsområdet (Lantmäteriet 2021), aktuellt 

inventeringsområde är markerat med rött.  

 

Aktuellt inventeringsområde är beläget nära LKAB:s hamnkvarter, längst ut på 

Svartöns industriområde. De centrala delarna är utfyllda med ett drygt 25-40 cm 

tjockt lager slagg från SSAB:s stålproduktion, med underliggande naturlig sand. 

Naturmiljöerna inom inventeringsområdet ligger framförallt nära stranden i den 

sydöstra delen, kring den östra dammen innanför järnvägsrundeln, runt 

dammen i sydvästra delen av inventeringsområdet, Skvampen, i sydväst samt 

längs med den norra kustlinjen (Figur 4). Vissa av dessa utgörs helt eller delvis 

av naturlig mark, men generellt är mycket av naturmiljöerna mänskligt skapade.  

 

 

Figur 4. Aktuell översiktskarta över inventeringsområdet. 
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De områden inom inventeringsområdet som har en viss naturlighet kvar ligger 

främst i de sydöstra delarna av inventeringsområdet och innefattar strandmiljön 

som sträcker sig från söder en bit upp längs östra kustlinjen och sandmiljöerna 

runt den östra dammen. Det finns även små fragment kvar av den skog som en 

gång växte på öarna utanför halvön, både i de södra och nordliga delarna av 

inventeringsområdet (Figur 5).  

  

Figur 5. Exempelbilder från några av de naturligare delarna av inventeringsområdet. Till vänster: 

havssandstrandmiljö, tagen i den sydöstra delen av inventeringsområdet. Till höger: mindre rest av 

albård innanför sandstrand, tagen i den sydöstra delen av inventeringsområdet mot nordöst. 

  

Samtliga land- och vattenmiljöer inom området är störda av kringliggande 

industri och endast mycket avgränsade områden uppvisar tecken på kontinuitet. 

Det finns två konstgjorda dammar inom inventeringsområdet med strandkanter 

av slaggsten och grus, där den västliga har tydliga spår efter utfällning av järn 

som ger det den röda färgen och omges främst av gles slyinväxt av björk och 

viden. Den östliga, större dammen är idag av betydligt naturligare karaktär, 

bitvis omgiven av riklig träd- och buskväxtlighet och säsongsvis välbesökt av 

flertalet fågelarter (Figur 6). 

Skogarna utgörs i majoritet av ung och medelålders lövskog, men även lövrik 

blandskog. De vanligaste trädarterna är sälg, gråal, björk, tall och gran. I den 

norra delen av inventeringsområdet återfinns en naturlig moränmark där 

blandskog av bitvis sumpig karaktär växer. Längst ut mot vattnet övergår 

skogen i en bård av översvämningspåverkad, lövrik strandskog med inslag av 

död ved. En liten, naturlig albårdsrest återfinns vid sandstranden i södra delen 

av inventeringsområdet som även den har relativt riklig förekomst av död ved. 

Sandiga miljöer med varierande växtlighet återfinns kring den östra dammen 

och öppna gräsmarker längsmed vägar och på ruderatmark kring byggnader 

(Figur ). Generellt utgörs växtligheten här av triviala arter med inslag av den 

främmande arten ekorrkorn, samt flertalet kulturväxter som troligtvis följt med 

jordmassor. Stora delar av sandmiljöerna är täcka av sandraggmossa. Dock 

förekommer flertalet fynd på den större dammens östra sida av höstlåsbräken 

(NT). Höstlåsbräken är fridlyst enligt 8§ artskyddsförordningen (2007:845). 
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Figur 6. Exempelbilder från naturmiljöer inom inventeringsområdet. Till vänster: östra dammen, 

tagen mot norr. Till höger: gräsbevuxen sandig ruderatmark, tagen öster om den större dammen 

mot norr. 
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3.1.1 Rapporterade arter i artportalen 

Sedan år 2000 har 22 förekomster av naturvårdsarter rapporterats inom 100 

meter från inventeringsområdet, Tabell 2. Alla utterobservationer är kopplade till 

sundet norr om inventeringsområdet. 

Tabell 2. Rapporterade arter i Artportalen åren 2000-2021. Redovisas med koordinat i Sweref99 TM 

Art Kommentar Ost Nord 

Utter I sundet norr om inventeringsområdet. 835716 7290280 

Utter I sundet norr om inventeringsområdet. 835439 7290430 

Utter I sundet norr om inventeringsområdet. 835439 7290430 

Utter I sundet norr om inventeringsområdet. 
 

835439 7290430 

Utter I sundet norr om inventeringsområdet. 835439 7290430 

Utter I sundet norr om inventeringsområdet. 835414 7290440 

Utter I sundet norr om inventeringsområdet. 835414 7290440 

Utter I sundet norr om inventeringsområdet. 835390 7290430 

Utter I sundet norr om inventeringsområdet. 835390 7290430 

Utter I sundet norr om inventeringsområdet. 835390 7290430 

Utter I sundet norr om inventeringsområdet. 835403 7290430 

Utter I sundet norr om inventeringsområdet. 835403 7290430 

Utter 
Västra delen av objekt 9, 200 m 
noggrannhet.  835403 7290320 

Utter 
Västra delen av objekt 9, 200 m 
noggrannhet.  835403 7290320 

Utter 
Västra delen av objekt 9, 200 m 
noggrannhet.  835403 7290320 

Skogshare  835390 7290430 

Skogshare  835390 7290430 

Vanlig groda  835390 7290430 

Vanlig groda  835390 7290430 

Vanlig groda  835390 7290430 

Revlummer Söder om objekt 9 835558 7290090 

Mellanpilblad  835414 7290440 

3.1.2 Skyddade områden 

Inga skyddade områden finns inom inventeringsområdet. Närmaste 

naturreservat är Ormberget-Hertsölandet, NVR-ID 2021406 ca 2 km norr, Likskäret 

NVR-ID 2001072, 3,5 km öster och Stenåkern NVR-ID 2001285 3,5 km söder om 

inventeringsområdet. Inget av dessa berörs. Naturreservaten redovisas i kartan i 7. 

 

Inom inventeringsområdet finns inga landskapselement som bedöms omfattas 

av det generella biotopskyddet 
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Figur 7 Inventeringsområdet och närliggande skyddade områden. 

3.1.3 Våtmarker 

Inom området finns inga våtmarker.  

3.2 Fältstudie 
Totalt har tio naturvärdesobjekt (NVO) avgränsats varav sju med påtagligt 
naturvärde (naturvärdesklass 3) och tre med visst naturvärde (naturvärdesklass 
4). Se Figur 8 nedan för respektive objekts lokalisering inom 
inventeringsområdet. 
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Figur 8. Översiktsbild över naturvärdesobjekten som registrerades vid fältinventeringen 
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3.2.1 Naturvärdesobjekt 

Vid inventeringen avgränsades 10 naturvärdesobjekt varav sju med påtagligt 

naturvärde och tre med visst naturvärde. Redovisas med beskrivning och bilder 

i bilaga 1.  

3.2.2 Naturvårdsarter 

Vid inventeringen påträffades fyra förekomster av höstlåsbräken (NT) i östra 

delen av objekt 4, Tabell 3.  

Strandsandjägare (VU) har noterats i närliggande områden i Luleå skärgård 

varvid arten specifikt eftersöktes i sandmiljön i objekt 1. Inga fynd påträffades 

dock under inventeringen.  

Tabell 3. Naturvårdarter funna vid inventeringen. Redovisas med koordinat i Sweref99 TM 

Art Kommentar Ost Nord 

Höstlåsbräken  15 individer, nära hotad (NT), fridlyst 836617 7289101 

Höstlåsbräken 14 individer, nära hotad (NT), fridlyst 836640 7289146 

Höstlåsbräken  6 individer, nära hotad (NT), fridlyst 836619 7289176 

Höstlåsbräken 5 individer, nära hotad (NT), fridlyst 836637 7288998 

 

3.2.3 Invasiva arter 

Inga invasiva arter påträffades under inventeringen.  

Enligt artdatabanken är dock ekorrkorn, som noterats vida spritt i 

inventeringsområdet, en passivt inkommen och främmande art med hög risk för 

invasivitet i ett nationellt perspektiv.  

3.2.4 Skyddade arter 

Under inventeringen hittades inga arter som är skyddade enligt 

artskyddsförordningen (2007:845). Höstlåsbräken är fridlyst enligt 8 § i 

Artskyddsförordningen och förtecknad i bilaga 2 till Artskyddsförordningen. För 

dessa arter är det förbjudet att:   

1. Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar 

av växterna, och  

2. Ta bort eller skada frön eller andra delar.   
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Området har en utpräglad industribetoning där de flesta miljöer är konstgjorda. 

Detta till trots finns det en naturlig sandstrand i sydost som skulle kunna hysa 

strandsandjägare. Om man vill ha ett bättre underlag för att veta om de finns 

inom området bör en inventering ske lite tidigare på säsongen vid en tidpunkt 

med soligare väder. 

Inne i objekt 4 finns en del naturlig sand som skulle kunna hysa insekter. I 

objekt 4 hittades även fyra lokaler av höstlåsbräken med minst 40 individer 

totalt. Dessa bör man ta hänsyn till om man planerar att bebygga det området. 

En åtgärd kan vara flytt av dessa till en annan ostörd plats i närheten. 

Inventeringen gjordes sent under växtsäsongen och vilket medför att vissa arter 

är svåra att inventera.  

 

 

4. Samlad bedömning 
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Bilaga 1 
NVO 1 Sandstrand och strandzon 
 
Objektet utgörs av en längre sammanhängande havsstrand med förhållandevis 
märkbar naturlig karaktär (påverkas av naturliga fluktuationer av vattenståndet) 
samt med stora, sandiga öppna ytor, mindre sandbankar och grundområden. 
Stenar och block är i vattenzonen spritt över hela stranden. Även drivved och 
övrigt träbråte ligger spritt, framförallt längs med den övre strandlinjen.  
Växtligheten i strandzonens övre del varierar i dominans mellan buskar, träd 
eller låg växtlighet och örter. Artsammansättnigen utgörs delvis av strandvial, 
strandråg, hallon, gullris, mjölkört, pors, grenrör, strätta, saltarv, bergsyra, 
ängsfräken, östersjötåg, strandvänderot, älggräs, norrlandsstarr och vasstarr. 
Bitvis partier med buskskikt som utgörs av björk, vide, rönn och gråal. 

Objekt-ID NVO 1  

Storlek 15,7 ha 

Naturtyp Havssandstrand 

Biotop Strandzon 

Naturvärdesklass 3. Påtagligt naturvärde 

Biotopvärde Genom förekomst av havsstrand med stora öppna 

sandiga ytor samt förhållandevis naturlig 

helhetskaraktär bedöms biotopvärdet hålla påtagligt 

naturvärde. 

Artvärde Genom förekomst/avsaknad av naturvårdsarter bedöms 

artvärdet uppgå till visst naturvärde. 

Motivering Sammantaget motiverar art- och biotopvärdet ett 

påtagligt naturvärde.  

Naturvårdsarter - 

3. Påtagligt naturvärde 
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Figur 1. Bild över havsstranden med strandzon med vy åt nordost.  
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NVO 2 Sandig hedmark 
 
Objektet utgörs av en öppen sandyta med tuvor av rödsvingel. I västra delen 
större grad av igenväxning med sandraggmossa. Objektet är troligtvis gynnsamt 
för insekter, speciellt de öppna sandytorna. Objektet avgränsas in mot Svartön 
av järnvägen samt längre mot havet av en bevuxen strandszon med typisk 
havsstrandsvegetation. 
 

 

 
Figur 2. Bild över objektet med järnväg i väster (t.h i bild) och strandzon som 
avgränsar i öster.  
  

Objekt-ID NVO 2 

Storlek  1,9 ha 

Naturtyp Öppen sandmark 

Biotop Sandig hedmark 

Naturvärdesklass 3. Påtagligt naturvärde 

Biotopvärde Genom förekomst av havsnära och öppen sandmark 

bedöms objektet vara gynnsamt för bland annat insekter 

varvid biotopvärdet bedöms hålla påtagligt naturvärde. 

Artvärde Genom inga eller obetydliga förekomster av 

naturvårdsarter bedöms artvärdet vara lågt. 

Motivering Sammantaget motiverar art- och biotopvärdet ett 

påtagligt naturvärde.  

Naturvårdsarter - 

3. Påtagligt naturvärde 
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NVO 3 Lövrik dunge 
 
Objektet utgörs av mindre lövdunge med hög andel av trädformig al i varierande 
grovlek. I objektet förekommer död ved tämligen allmänt. Albården erbjuder i sin 
placering, på större vidsträckt öppen havsstrand, variation i landskapet 
samtidigt som den kan skänka skydd till fåglar. 

 
Figur 3. Lövdunge med al.  
  

Objekt-ID NVO 3 

Storlek 0,2 ha 

Naturtyp Lövdunge 

Biotop Strandnära lövskog 

Naturvärdesklass 4. Visst naturvärde 

Biotopvärde Genom förekomst av albård i varierande grovlek i annars 

öppet landskap bedöms biotopvärdet uppgå till visst. 

Artvärde Genom förekomst avsaknad av naturvårdsarter bedöms 

artvärdet uppgå till lågt naturvärde. 

Motivering Sammantaget motiverar art- och biotopvärdet ett visst 

naturvärde.  

Naturvårdsarter - 

 

4. Visst naturvärde 

naturvärde 



 

 

 

Sweco | Naturvärdesinventering - ReeMap förstudie Svartön 

Uppdragsnummer: Sweco 30004966 

Datum: 2021-12-17    

  24/33 

NVO 4 Varierad hedmark                                                                                                                                       
 

Objektet utgörs av en torr, öppen och delvis buskartad och sandig hedmark. 

Sanden, som till stora delar är naturlig, bildar bitvis öppna partier med lite 

vegetation. Öppna solbelysta sandområden som är viktiga för insekter finns 

ställvis. Lövträden i objektet, rönn, al, björk, sälg och asp är inte sällan betade 

och tillåts inte bli så stora. I objektet finns enstaka tallar, inte sällan är dessa 

också viltbetade och lågvuxna. Närmast dammen är vegetationen som frodigast 

med en bård av yngre al och björk. Ställvis i östra delarna förekommer 

höstlåsbräken (NT). Övriga arter som förekommer är bland annat björnmossa, 

strandråg, gulsporre, rödsvingel, mjölke, saltarv och renfana. Bitvis är 

sandraggmossan helt marktäckande. 

 
Figur 4. Höstlåsbräken (NT) som kunde noteras inom objektet.   

Objekt-ID NVO 4 

Storlek 7,4 ha 

Naturtyp Varierad sandmark 

Biotop Buskartad hedmark 

Naturvärdesklass 3. Påtagligt naturvärde 

Biotopvärde Genom förekomst av sandig och bitvis buskig hedmark 

bedöms biotopvärdet uppgå till visst. 

Artvärde Genom en ställvis förekomst av höstlåsbräken (NT) 

bedöms artvärdet uppgå till påtagligt. 

Motivering Sammantaget motiverar art- och biotopvärdet ett 

påtagligt naturvärde.  

Naturvårdsarter Höstlåsbräken (NT) (fridlyst enligt 8§ i 

artskyddsförordningen (2007:845)). 
 

 

3. Påtagligt naturvärde 
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NVO 5 Damm- och våtmarksmiljö                                                                                                                                       
 

Objektet utgörs av en ca 9 ha stor damm inklusive svämplansområden. 

Dammen innehåller flertalet små holmar, vilka är mer eller mindre träd- eller 

buskbevuxna. Vasstråk växer längs med delar av strandlinjen. Vattnet omges till 

stora delar av tätare bestånd med ung till medelålders gråal, björk och viden. 

Vattenväxterna domineras av hårslinga och gräsnate, där fynd av vattenmåra, 

topplösa, kråkklöver, strandranunkel, nålsäv och vattenpest gjordes. Nära 

strandlinjen växer även fläckvis rikligt med trådtåg och grenrör. Dammen är 

sedan tidigare bedömd att utgöra en mycket viktig rast- och häckningslokal för 

andfåglar, vadare och måsfåglar (Ecogain 2020). 

 
Figur 5. Vy över dammen från söder 
NVO 6 Grund strandmiljö                                                                                                                                       

Objekt-ID NVO 5 

Storlek 8,0 ha 

Naturtyp Våtmarksmiljö 

Biotop Vatten- och strandmiljö 

Naturvärdesklass 3. Påtagligt naturvärde 

Biotopvärde Genom förekomst av vattenmiljö med holmar och 

vasstråk bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

Artvärde Genom avsaknad av naturvårdsarter bedöms objektet 

hålla visst naturvärde. 

Motivering Sammantaget motiverar art- och biotopvärdet ett 

påtagligt naturvärde.  

Naturvårdsarter - 

 

3. Påtagligt naturvärde 

4. Visst naturvärde 

naturvärde 
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Objektet utgörs av en avskild del från havet. Stränderna består av stenkross i 

slänter. På stränderna växer viden, små områden med gråal och enstaka 

björkar. I kanten växer bland annat ekorrkorn, gårdsskräppa och tiggarranunkel. 

 

 

 

Figur 6. Vy mot söder över strandmiljö utmed avsnörd del av havet. 

  

Objekt-ID NVO 6 

Storlek 4,2 ha 

Naturtyp Anlagd strandmiljö 

Biotop Industriell-urban miljö 

Naturvärdesklass 4. Visst naturvärde 

Biotopvärde Genom förekomst av vattenmiljö som kan erbjuda fåglar 

visst skydd bedöms biotopvärdet uppgå till visst.  

Artvärde Genom avsaknad av naturvårdsarter bedöms artvärdet 

uppgå till lågt. 

Motivering Sammantaget motiverar art- och biotopvärdet ett visst 

naturvärde.  

Naturvårdsarter - 
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NVO 7 Strandnära skogsparti  
 
Albestånd av varierande grovlek med tämligen allmänt med död ved. I objektet 
påträffas strandvänderot, älggräs, grenrör, skogsstjärna, kärrviol, kråkklöver och 
möjligtvis också klotpyrola.  

 

 

 

Figur 7. Strandnära albestånd i varierande grovlek. 

 

 

Objekt-ID NVO 7 

Storlek 0,7 ha 

Naturtyp Strandmiljö 

Biotop Skog 

Naturvärdesklass 4. Visst naturvärde 

Biotopvärde Genom förekomst av albård i strandmiljö som kan 

erbjuder både variation i landskapet och skänker skydd 

för fågellivet bedöms biotopvärdet uppgå till visst. 

Artvärde Genom avsaknad av rena naturvårdsarter bedöms 

artvärdet uppgå till lågt. 

Motivering Sammantaget motiverar art- och biotopvärdet ett visst 

naturvärde.  

Naturvårdsarter - 

4. Visst naturvärde 

naturvärde 
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NVO 8 Strandnära skogsparti  

 

Objektet utgörs av ett gråalsbestånd vid strandzonsmiljö. Trädskiktet består 
förutom gråal av björk, rönn och sälg. I objektet förekommer tämligen allmänt 
med död ved, bland annat från gråal. Beståndet har viss art, ålder- och 
diameterspridning men kan i huvudsak sägas utgöras av löv i åldern är ca 20-
40 år. I markskiktet noteras arter som grenrör, kråkklöver, hallon, åkerfräken, 
älggräs och mjölkört. I kanten mot stranden växer kvanne, strandvial, bladvass. 
Längst mot vattnet en sandig strand. Objektet ligger inom området som är utfyllt 
och har därmed uppstått efter 1970-talet.                                                                                                                                       

 

 

 

Objekt-ID NVO 8 

Storlek 0,9 ha 

Naturtyp Skog 

Biotop Lövskog 

Naturvärdesklass 4. Påtagligt naturvärde 

Biotopvärde Genom förekomst av något lövbestånd med god 

artspridning samt förekomst av något grövre gråal i 

havsnära miljö erbjuder objektet variation i landskapet 

och kan skänka skydd till flertalet fågelarter i en annars 

karg och utsatt miljö. Således bedöms biotopvärdet 

uppgå till påtagligt naturvärde. 

Artvärde Genom avsaknad av rena naturvårdsarter bedöms 

artvärdet uppgå till visst. 

Motivering Sammantaget motiverar art- och biotopvärdet ett 

påtagligt naturvärde.  

Naturvårdsarter - 

3. Påtagligt naturvärde 
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Figur 8. Vy över lövskogsparti utmed stranden. 
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NVO 9 Strandnära skogsparti  
 
Objektet utgörs av strandnära blandskog i fuktigt mikroklimat med god art- och 
diameterspridning. I objektet förekommer äldre och förhållandevis grov sälg, 
björk och asp bland lövträden samt bitvis relativt grova och äldre granar. 
Särskilt den stora andelen av grov björk är påtaglig. På sälgen rikligt med 
eldticka. Död ved förekommer tämligen allmänt i området, och då inte sällan av 
ruttnande sälg och grova döda björkar. Närmare stranden i norr övergår skogen 
i ett tätare och i uteslutande bestå av sälg, och al. Markskiktet utgörs av 
ormbunksväxter, älggräs, hönsbär, bitvis rikligt med revlummer, blåbär och 
skogsfräken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt-ID NVO 9 

Storlek 2,0 ha 

Naturtyp Strandnära blandskog 

Biotop Lövskog 

Naturvärdesklass 3. Påtagligt naturvärde 

Biotopvärde Genom förekomst av lövbestånd med god artspridning 

samt förekomst av något grövre gråal i havsnära miljö 

erbjuder objektet variation i landskapet och kan skänka 

skydd till flertalet fågelarter i en annars karg och utsatt 

miljö. Således bedöms biotopvärdet uppgå till påtagligt 

naturvärde. 

Artvärde Genom inga eller obetydliga förekomster av 

naturvårdsarter bedöms artvärdet vara lågt. 

Motivering Sammantaget motivera art- och biotopvärdet ett 

påtagligt naturvärde.  

Naturvårdsarter Revlummer (LC) (fridlyst enligt 9 § i 

artskyddsförordningen (2007:845)) 

3. Påtagligt naturvärde 
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Figur 9. Foto över NVO9, blandskog med god diameterspridning. 
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NVO 10 Albård  
 
Objektet har avgränsats från blandbestånd i NVO9 på grund av skogens 
övergång till ren albård med inslag av förhållandevis grov gråal. Med mycket 
död ved och födosök från hackspettar. 

 

 

 

Figur 10. Foto över grövre gråal inom NVO 10 

 

 

Objekt-ID NVO 10  

Storlek 0,5 ha 

Naturtyp Skog 

Biotop Gråalsbård 

Naturvärdesklass 3. Påtagligt naturvärde 

Biotopvärde Genom förekomst av rikligt med gråal i god 

diameterspridning i strandnära miljö bedöms 

biotopvärdet uppgå till påtagligt naturvärde. 

Artvärde Genom inga eller obetydliga förekomster av 

naturvårdsarter bedöms artvärdet vara lågt. 

Motivering Sammantaget motivera art- och biotopvärdet ett 

påtagligt naturvärde.  

Naturvårdsarter Revlummer (LC) (fridlyst enligt 9 § i 

artskyddsförordningen (2007:845)) 

3. Påtagligt naturvärde 
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