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Sammanfattning 
Greensway AB har på uppdrag av fastighetsägaren för Bottenvik 1:29 genomfört en 

naturvärdesinventering på fältnivå med detaljeringsgrad medel och tillägget detaljerad 

redovisning av artförekomst, enligt svensk standard SS 199000:2014. En fördjupad 

fågelinventering har också genomförts, vid sammanlagt tre tillfällen under perioden april-juni 

2022. Objektet utgörs av ett cirka 6,9 hektar stort område jordbruks- och skogsmarksområde 

beläget cirka två mil öster om Karlstad centrum. Denna inventering ska ligga till grund för en 

detaljplan för området som Karlstad kommun jobbar med att ta fram, som berör byggnation 

av bostäder.  

Inga naturvärdesobjekt med klass 1-3 identifierades inom inventeringsområdet. Vid sidan av 

fåglar påträffades inga andra naturvårdsarter under inventeringen. Av de totalt 16 fågelarter 

som höll revir i området är två arter upptagna i den svenska rödlistan (spillkråka och 

björktrast; båda NT).  
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1. Inledning 
Fastigheten Bottenvik 1:29 är belägen vid Väse cirka 2 mil öster om centrala Karlstad. Inom 

fastigheten finns planer på byggnation av bostäder och det finns därför behov av att 

undersöka naturvärden inom det planerade exploateringsområdet. Av denna anledning har 

Greensway AB på uppdrag av Karlstads kommun utfört en naturvärdesinventering samt en 

fördjupad fågelinventering i ett skogsmarksområde på 6,9 hektar (Figur 2). Inventeringarna 

ska identifiera eventuella naturvärden inom den nya detaljplanen. 
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Figur 1. I kommande kartor används dessa symboler för att visualisera naturvårdsarter utifrån organismgrupp och 
skyddsstatus för arter som har observerats under NVI:n, tidigare observerade naturvårdsarter indikeras alla med 
samma ihåliga symbol (oavsett organismgrupp och skyddsstatus). Kategorin formellt skyddad inkluderar både 
fridlysta arter och arter som omfattas av habitat- eller fågeldirektivet. Skyddsvärda träd har markerats särskilt. 

 

 
Figur 2. Inventeringsområdet med befintliga skydds- och naturområden markerade inom en 1 km buffer. 
Översiktskartan visar inventeringsområdets placering mellan Karlstad i väster och Kristinehamn i sydost. 
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2. Metod 

2.1. Inventeringsmetod 
NVI:n har utförts enligt metoden svensk standard SS 199000:2014 för 

naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald, med stöd av teknisk rapport SIS-TR 

199001:2014, den senaste och nu aktuella versionen (Swedish standards institute 2014:A 

och 2014:B).  

Syftet med en standardiserad metod är att bedömningar från olika naturvärdesinventerare 

blir jämförbara. En naturvärdesinventering omfattar alla förekommande naturtyper inom det 

aktuella inventeringsområdet. Därför är också syftet med en standardiserad metod att olika 

naturtyper ska kunna jämföras med varandra utifrån bestämda kriterier för vad som anses 

vara naturvärden.   

Inom inventeringsområdet identifieras områden av positiv betydelse för biologisk mångfald 

och avgränsas som naturvärdesobjekt. För att bedöma naturvärdena i ett objekt vägs två 

viktiga komponenter för biologisk mångfald samman: artvärde och biotopvärde (Figur 2). 

Sammanlagt kan det resultera i högsta naturvärde (klass 1), högt naturvärde (klass 2), 

påtagligt naturvärde (klass 3), eller visst naturvärde (klass 4). Se även stycket ”Uppdraget” 

kring vilka nivåer som har använts i denna rapport. 

 
Figur 3. Naturvärdesbedömning vid NVI –bedömning av ett objekts biotopvärde respektive artvärde leder till en 
viss naturvärdesklass (originalbild från SIS 2014: A). 
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Artvärdet avgörs av förekomster av naturvårdsarter (Hallingbäck, 2013) och artrikedom (SIS 

2014: A). Naturvårdsarter inkluderas i en stegvis bedömning där arter som är rödlistade 

enligt Artdatabanken (Artdatabanken, 2020) och tillhör de tre högsta hotkategorierna (CR, 

EN och VU) rangordnas högst, därefter värderas arter tillhörande rödlistans lägre 

hotkategori, arter som är nära hotade (NT). Därefter rangordnas andra för regionen relevanta 

naturvårdsarter (SIS 2014: A). Begreppet ”naturvårdsarter” inkluderar enligt SIS (2014: A) 

rödlistade arter (anges med rödlistekategori), signalarter (S), ansvarsarter, typiska arter (T-

art) för olika Natura 2000-naturtyper samt skyddade arter (inklusive alla arter i bilaga 1 eller 2 

till artskyddsförordningen (2007:845) där för fåglar de arter avses som markerats med B i 

bilaga till förordningen, rödlistade arter samt arter som uppvisar en negativ trend).  

Biotopvärdet avgörs utifrån biotopkvalitet samt sällsynthet och hot, och baseras bland annat 

på naturlighet, processer, strukturer och kontinuitet. Biotopvärdet avgörs utifrån olika 

biotopkvaliteter beroende på vilken naturtyp som inventeras. Naturtyper kan till exempel vara 

”skog och träd”, ”igenväxningsmark”, ”ängs- och betesmark” eller ” Vattendrag/limnisk strand” 

(SIS 2014: A och 2014: B). Vissa naturtyper har minst ”visst biotopvärde” enligt svensk 

standard, alltså dessa naturtyper har per automatik ett visst naturvärde. Ängs- och 

betesmark med pågående hävd är exempel på detta. Andra naturtyper som exempelvis skog 

och träd samt igenväxningsmark kan ha allt från obetydligt till högt biotopvärde.  

Biotopvärdet går på många sätt hand i hand med artvärdet då ett högt biotopvärde ofta ger 

förutsättningar för ett högt artvärde, till exempel har en stor hävdad äng som är genombruten 

av ett vattendrag ofta ett rikare växt och insektsliv jämfört med en liten övergiven äng. I vissa 

fall har vi biotoper med påtagligt eller högt biotopvärde men där förekomst av motsvarande 

värde för naturvårdsarter inte kunde hittas, dessa har trots det bedömts ha påtagligt 

naturvärde (Figur 2). Det gäller framförallt habitat som generellt är något artfattigare så som 

hällmarkstallskogar, eller där säsongen var fel för att hitta många av naturvårdsarterna som 

kunnat finnas i miljön. 

2.2. Uppdraget 
NVI:n har utförts enligt metoden svensk standard SS 199000:2014 för 

naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald, med stöd av teknisk rapport SIS-TR 

199001:2014 (Swedish standards institute 2014:A och 2014:B) på fältnivå med 

detaljeringsgrad medel vilket innebär att naturvärdesobjekt ska vara minst 0,1 hektar stora 

alt. linjeobjekt om 50 x 0,5 meter. Naturvärdesklasserna 1–3 har använts, tillsammans med 

tilläggen detaljerad redovisning av artförekomst (4.5.5) och kartläggning av generella 

biotopskydd (4.5.3). Objekt som uppfyllt endast visst naturvärde (klass 4) redovisas inte i 

rapporten. Samtliga naturvärdesobjekt som identifierats inom inventeringsområdet redovisas 

med objektnummer, naturvärdesklass, naturtyp, biotop, objektbeskrivning samt 

naturvärdesbedömning där art- och biotopvärden vägs samman och beskrivs i löpande text.  

Detaljerad redovisning av artförekomster sker i samband med naturvärdesinventeringen 

vilket innebär att geografisk information för alla naturvårdsarter som påträffas inkluderas i 

leverans av slutprodukten samt rapporteras in till Artportalen. En lista med påträffade 

fågelarter återfinns i stycket "3.2. Fåglar".  
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Inventeringsresultaten levereras även i GIS-skikt enligt referenskoordinatsystem EPSG:3006 

- SWEREF99 TM. 

Förstudie och naturvärdesinventering genomfördes av Olle Finnström den 20 maj 2022. 

Fågelinventeringar genomfördes av Staffan Roos vid tre separata tillfällen i mitten av april, 

maj och juni (se även avsnitt "2.7. Fågelinventering med revirkaretringsmetoden"). 

Kartframställning gjordes av Staffan Roos. Slutgiltig naturvärdesbedömning fastställdes av 

samtliga båda författarna till rapporten.  

2.3. Förstudie och underlag 
Karlstad kommun tillhandahöll inventeringsområdet som berörs av detaljplanen. Inom 

inventeringsområdet, inklusive en buffer om 1 km från områdets yttre gräns, utförs enligt 

standard (Swedish Standards Institute 2014:A och 2014:B) en förberedande fjärranalys. 

Kartverktygen Skogliga grunddata (Skogsstyrelsen, 2022) och Naturvårdsverkets Skyddad 

Natur (Naturvårdsverket, 2022) användes för att undersöka hydrologi, historisk 

markanvändning och förekomst av skyddade områden i och i nära anslutning till 

inventeringsområdet. Observationsdata för naturvårdsintressanta arter samt skyddsvärda 

arter hämtades från Analysportalen (observationer inkluderade från och med år 1990; 

Svenska LifeWatch Analysportal, 2022) och har på begäran lämnats ut från 

Artdatabanken (2022-05-16).  

För bestämning och klassificering av biotoper och naturtyper användes SIS-TR 199001. För 

bedömning av hävdindikerande arter användes artlistan från Jordbruksverkets ängs- och 

betesmarksinventering (Jordbruksverket 2017). För användning av typarter för Natura 2000-

typer användes naturvårdsverkets vägledningar för svenska naturtyper i habitatdirektivets 

bilaga 1 (Naturvårdsverket 2011). Som kunskapsunderlag vid inventering användes 

Skyddsvärd skog - Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning (Nitare, 

Skogsstyrelsen, 2019), Artfakta Artdatabanken (Sveriges lantbruksuniversitet, 2022) samt 

Insektsgnag i bark och ved (Ehnström & Axelsson, 2002) 

2.4. Befintliga områdesskydd 
För inventeringsområdet finns inga befintliga områdesskydd. Inga biotopskydd eller 

naturreservat finn sinom en kilometer från inventeringsområdet. Däremot finns en liten 

nyckelbiotop cirka 950 m nordväst om inventeringsområdet. Denna nyckelbiotop utgörs av 

blockrik hällmarkstallskog med senvuxna tallar och rikligt med död ved. Närmsta 

skyddsområde  Natura 2000-området Riksmossen cirka 2,5 km i nordöstlig riktning 

(Naturvårdsverket, 2021). Riksmossen utgörs främst av naturtyperna högmosse och taiga.  

2.5. Artgrupper som kräver särskild hänsyn 
Arter utgör en viktig aspekt av naturvärdesbedömningen (SIS 2014: A och 2014: B) och 

framför allt arter som kräver särskild hänsyn, såsom rödlistade arter och arter som ingår i art- 

och habitatdirektivet.  
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För rödlistade arter följer vi den aktuella rödlistan som gäller för Sverige (SLU Artdatabanken 

2020). Denna lista tas fram enligt Internationella Naturvårdsunionens (IUCN) kriterier som 

används vid framtagande av prognoser för arternas utdöenderisk globalt (IUCN 2012).   
 

Art- och habitatdirektivet utgör ett ramverk för skydd av natur enligt EU-direktiv. Syftet är att 

säkra den biologiska mångfalden inom EU:s medlemsländer (Naturvårdsverket 2009). 

Direktivet innehåller två viktiga delar, dels områdesskydd enligt nätverket Natura 2000, dels 

ett generellt artskydd för arter vilket i Sverige implementerats genom den så kallade 

artskyddsförordningen. Arter som omfattas av artskyddsförordningen har samma 

skyddsstatus utanför som innanför Natura 2000-områden. Dessutom finns ett fågeldirektiv 

(bilaga 1) där 67 i Sverige förekommande fågelarter ingår (Naturvårdsverket 2009).   

2.6. Osäkerheter och förbehåll 
Inventeringen genomfördes under maj månad vilket innebär att förekomst av eventuella 

marksvampar och många vedsvampar som kan indikera höga naturvärden inte gick att 

bedöma vid inventeringstidpunkten. Dock utgörs större delen av inventeringsområdet av 

yngre skog som normalt inte hyser några betydande artvärden kopplade till denna artgrupp.  

2.7. Fågelinventering med revirkaretringsmetoden 
Fastigheten inventerades vid tre morgnar under våren och försommaren 2022 av 

Greensways konsult Staffan Roos. Ett besök utfördes vardera i april, maj och juni (Tabell 1). 

Inventeringen ägde rum enbart på dagar utan nederbörd och utan hård blåst.  

Häckfågelinventeringen utfördes som en revirkartering enligt den rekommenderade metoden, 

fast med enbart tre besök (Naturvårdsverket 2012). Inventeraren gick långsamt runt 

fastigheten och noterade alla fågelarter som hördes eller sågs innanför inventeringsområdets 

gränser i GIS-appen Input. Korta stopp gjordes för att kunna identifiera arter som har en 

förmåga att gömma sig i vegetationen. Fokus lades på att identifiera de arter som är knutna 

till skogen på fastigheten och dess omedelbara närhet.  

Tabell 1.Datum och tid för de tre inventeringstillfällena för Bottenvik 1:29 i Karlstads kommun, samt det totala 
antalet observationer och antalet individer som observerades. 

Besök Datum Start Avslut Antal observationer Antal individer 

1 2022-04-19 09:00 10:00 20 21 

2 2022-05-12 05:13 06:10 33 35 

3 2022-06-09 05:05 06:45 27 28 

 

När en fågel observerades noterades art, antal individer, kön (om möjligt) och det beteende 

(till exempel sång) eller fynd (till exempel ett bebott bo eller flygga ungar) som kopplas till en 

viss häckningsstatus (Tabell 2). Totalt kunde 20 beteenden eller fynd som kopplas till de tre 

nivåerna av häckningsstatus användas (Tabell 2). 
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Efter inventeringarna sammanställdes resultaten i syfte att identifiera det totala antalet revir 

för varje art. Observationer från de tre besöken sammanfördes och ofta kunde då tydliga 

anhopningar av observationer av samma art ses inom ett begränsat område. Varje sådan 

anhopning antogs vara ett enskilt revir. För varje revir noterades det högsta 

häckningskriteriet som observerats.  

Tabell 2. Häckningskriterier som användes under revikarteringen av häckfågelfaunan i Bottenvik 1:29. 

Nummer Beteende eller fynd Häckningsstatus 

1 Observation under häckningstid Möjlig häckning 

2 Observation under häckningstid i möjlig häckningsbiotop Möjlig häckning 

3 Spel, sång eller andra häcknings- eller revirläten under häckningstid Möjlig häckning 

4 Par observerat i lämplig häckningsbiotop under häckningstid Möjlig häckning 

5 Permanent revir, d.v.s. observation av revirbeteende eller 
motsvarande på samma plats under minst två olika dagar 

Möjlig häckning 

6 Parning eller parningsceremoni Trolig häckning 

7 Besök vid sannolik boplats Trolig häckning 

8 Varningsläten eller oroligt beteende som tyder på bo eller ungar i 
närheten 

Trolig häckning 

9 Ruvfläckar (studerade i handen vid ringmärkning) Trolig häckning 

10 Bobygge Säker häckning 

11 Avledningsbeteende Säker häckning 

12 Nyligen använt bo Säker häckning 

13 Nyligen flygga ungar (bostannare) eller dunungar (borymmare) Säker häckning 

14 Adult fågel besöker bebott bo Säker häckning 

15 Adult fågel bär exkrementsäck Säker häckning 

16 Adult fågel med mat åt ungar i näbben eller klorna Säker häckning 

17 Äggskal Säker häckning 

18 Ruvande adult fågel Säker häckning 

19 Bo med hörda ungar (främst för hålhäckande arter) Säker häckning 

20 Bo med ägg eller ungar sedda Säker häckning 
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3. Resultat 

3.1. Inventeringsområdet 
Inventeringsområdet är ca 6,9 hektar stort och ligger i södra utkanten av Väse, cirka 2 mil 

öster om centrala Karlstad och 1,4 km söder om E18. Större delen av inventeringsområdet 

utgörs av skogsmark dominerat av unga barrträd, både gran och tall. I de centrala delarna 

finns en riklig inblandning av björk, samt enstaka asp och sälg. Större delen av området 

utgörs av frisk mark, men de centrala och mest lövrika delarna tycks stå på gammal torvmark 

som i dagsläget är påverkade av dikeseffekter och moderna skogsbruksåtgärder.  

Inventeringsområdet omges till större delen av skogsmark, men avgränsas delvis av 

körvägar längs den västra och norra kanten.  

Inga naturvärdesobjekt med klass 1-3 eller landskapsobjekt har pekats ut i samband med 

naturvärdesinventeringen. Förutom fåglar påträffades inte några naturvårdsarter. Inte heller 

några generella biotopskydd identifierades under fältbesök.  
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3.2. Fåglar 
Totalt bedömdes 16 arter hålla revir inom inventeringsområdet (Tabell 3 och Figur 3). Inte för 

någon art gjordes observationer som indikerade säker häckning som högsta 

häckningsstatus. För fem arter gjordes observationer som klassificerades som trolig 

häckning, och för 11 arter gjordes observationer som klassificerades som trolig häckning 

(Tabell 3 och Figur 3). 

 
Figur 4. Fågelarter som höll revir på fastigheten Bottenvik 1:29 under 2022. Punkten anger den ungefärliga 
mittpunkten av respektive revir samt revirets häckningsstatus. 
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Tabell 3.Observerade arter på fastigheten Bottenvik 1:29 under revirkarteringen 2022. För varje art anges den högsta häckningsstatus som observerades i Bottenvik, 
naturvårdsstatus, om det finns lämpliga närbelägna livsmiljöer och Greensways bedömning av hur arten skulle kunna påverkas av den planerade exploateringen.  

Greensways bedömning av hur den planerade exploateringen skulle påverka dessa arters bevarandestatus beskrivs i en fyrgradig skala, där "---" är påtaglig negativ påverkan; 
"-" är viss negativ påverkan; "0" är ingen påverkan; och "+" viss positiv påverkan.  

Förkortningar för kolumnen Naturvårdsstatus: "Bilaga 1": arten är upptagen i Bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv; NT: Arten är klassad som Nära hotad i den svenska rödlistan; VU: 
Arten är klassad som Sårbar i den svenska rödlistan; EN: Arten är klassad som Starkt hotad i den svenska rödlistan; CR: Arten är klassad som Akut hotad i den svenska 
rödlistan; S: Prioriterad art i skogsvårdslagen; Km: kortsiktig minskning, det vill säga att arten uppvisar en signifikant populationsminskning mellan åren 1998 och 2021 baserat 
på resultat från standardrutterna; samt LM: långsiktig minskning, det vill säga att arten uppvisar en signifikant populationsminskning mellan åren 1975 och 2021 baserat på 
resultat från sommarpunktrutterna. 

 
Art Antal 

par 
Högsta 
häckningsstatus 

Naturvårds-
status 

Lämpliga 
närbelägna 
livsmiljöer 

Bedömning Påverkan på 
bevarandestatus 

Björktrast 2 Möjlig häckning NT, Lm, Km Ja Björktrast uppvisar signifikanta lång- och kortsiktiga 
populationstrender. Två möjliga häckningar i området 
2022. Exploateringen av området kommer att få en viss 
negativ effekt på den lokala populationen, men inte på 
den regionala eller nationella bevarandestatusen. 

- 

Blåmes 2 Trolig häckning  Ja En vanlig art som har stabila populationstrender. En 
exploatering av området kommer att få en viss negativ 
effekt på den lokala populationen, men det påverkar inte 
den regionala eller nationella bevarandestatusen. 

- 

Bofink 5 Trolig häckning  Ja Vanlig skogsfågelart som har stabila populationstrender. 
En exploatering av området kommer att få en viss 
negativ effekt på den lokala populationen, men inte på 
den regionala eller nationella bevarandestatusen. 

- 

Grönsiska 3 Trolig häckning Lm Ja En art som uppvisar en signifikant långsiktig 
populationsminskning som överstiger 50 %. Exploatering 
av området kommer att få en viss negativ effekt på den 
lokala populationen, men inte på den regionala eller 
nationella bevarandestatusen. 
 

- 
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Art Antal 
par 

Högsta 
häckningsstatus 

Naturvårds-
status 

Lämpliga 
närbelägna 
livsmiljöer 

Bedömning Påverkan på 
bevarandestatus 

Gärdsmyg 4 Möjlig häckning  Ja Gärdsmyg har ökat signifikant, både på kort- och lång 
sikt, troligen på grund av ett alltmer varmare vinterklimat. 
Exploatering av området kommer att få en viss negativ 
effekt på den lokala populationen, men inte på den 
regionala eller nationella bevarandestatusen. 

- 

Järnsparv 2 Möjlig häckning Lm Ja Järnsparven uppvisar en signifikant långsiktig 
populationsminskning som överstiger 50 %. Exploatering 
av området kommer att få en viss negativ effekt på den 
lokala populationen, men inte på den regionala eller 
nationella bevarandestatusen. 

- 

Koltrast 2 Trolig häckning  Ja En art som har stabil populationstrend på både kort och 
lång sikt. Exploatering av området kommer att få en viss 
negativ effekt på den lokala populationen, men inte på 
den regionala eller nationella bevarandestatusen. 

- 

Kungsfågel 2 Möjlig häckning Lm, Km Ja Kungsfågel har ofta stor variation i populationsstorlek. 
Efter kalla vintrar är det få kungsfåglar kvar. Arten har 
minskat signifikant under både kort och lång sikt. 
Sjungande hannar området tyder på att de möjligen 
häckade där. Exploatering av området kommer att få en 
viss negativ effekt på den lokala populationen, men inte 
på den regionala eller nationella bevarandestatusen. 

- 

Lövsångare 4 Möjlig häckning Lm Ja Lövsångaren uppvisar en signifikant långsiktig 
populationsminskning som överstiger 50 %. Exploatering 
av området kommer att få en viss negativ effekt på den 
lokala populationen, men inte på den regionala eller 
nationella bevarandestatusen. 
 
 

- 
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Art Antal 
par 

Högsta 
häckningsstatus 

Naturvårds-
status 

Lämpliga 
närbelägna 
livsmiljöer 

Bedömning Påverkan på 
bevarandestatus 

Ringduva 2 Möjlig häckning  Ja En art som uppvisar signifikant populationsökning sedan 
1998. Exploatering av området kommer att få en viss 
negativ effekt på den lokala populationen, men inte på 
den regionala eller nationella bevarandestatusen. 

- 

Rödhake 5 Möjlig häckning  Ja Rödhake har ökat signifikant på kort sikt. Exploatering av 
området kommer att få en viss negativ effekt på den 
lokala populationen, men inte på den regionala eller 
nationella bevarandestatusen. 

- 

Spillkråka 1 Möjlig häckning Bilaga 1, NT, 
S, Km 

Ja Spillkråka är den enda arten som påträffats i 
inventeringsområdet som är upptagen i Bilaga 1 i EU:s 
fågeldirektiv. Sveriges största hackspett har genomgått 
en signifikant kortsiktig populationsminskning. 
Exploatering av området kommer att få en viss negativ 
effekt på den lokala populationen, men inte på den 
regionala eller nationella bevarandestatusen. 

 

Svarthätta 2 Möjlig häckning  Ja Svarthätta har ökat signifikant, både på kort- och lång 
sikt. Exploatering av området kommer att få en viss 
negativ effekt på den lokala populationen, men inte på 
den regionala eller nationella bevarandestatusen. 

- 

Talgoxe 4 Möjlig häckning  Ja Talgoxe har ökat signifikant på kort sikt. Exploatering av 
området kommer att få en viss negativ effekt på den 
lokala populationen, men inte på den regionala eller 
nationella bevarandestatusen. 

- 

Taltrast 1 Möjlig häckning  Ja Taltrast har ökat signifikant på kort sikt. Exploatering av 
området kommer att få en viss negativ effekt på den 
lokala populationen, men inte på den regionala eller 
nationella bevarandestatusen. 
 

- 
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Högsta 
häckningsstatus 

Naturvårds-
status 

Lämpliga 
närbelägna 
livsmiljöer 

Bedömning Påverkan på 
bevarandestatus 

Trädpiplärka 1 Möjlig häckning Lm Ja Trädpiplärkan uppvisar en långsiktig 
populationsminskning som överstiger 50 %. Den har 
dock ökat signifikant sedan 1998. Exploatering av 
området kommer att få en viss negativ effekt på den 
lokala populationen, men inte på den regionala eller 
nationella bevarandestatusen. 

- 
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4. Samlad bedömning 
Inga naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 1-3 identifierades under inventeringen. Inte 
heller några skogliga naturvärdesarter påträffades under fältbesök. Detta bedöms bero på 
skogens unga ålder och frånvaron av värdefulla skogliga strukturer, såsom gamla träd och 
grov död ved. Skogen har en tydligt bruten kontinuitet i stort sett hela det inventerade 
området vilket är en viktig bidragande faktor till att inga naturvärdesobjekt eller 
naturvårdsarter påträffades.  
 
Fågelinventeringarna visade att den enda naturvårdsarten som observerades i 
inventeringsområdet var spillkråka (bilaga 1, NT). Dock var det endast en observation, och 
häckningsstatusen blir därför "möjlig häckning". Förutom spillkråka fanns det enbart fanns 
arter med relativt låg naturvårdsstatus i området. Av de totalt 16 fågelarter som höll revir i 
området var endast två arter upptagna i den svenska rödlistan (spillkråka och björktrast; 
båda NT). Eftersom det för samtliga arter finns lämpliga livsmiljöer i direkt anslutning till 
inventeringsområdet blir den samlade bedömningen att den planerade exploateringen inte 
kommer att påverka arternas bevarandestatus regionalt eller nationellt. Givetvis försvinner 
levnadsmiljöer lokalt, men individerna av de olika arterna kan med största sannolikhet 
etablera nya revir i de omgivande skogarna.  
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