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1. Sammanfattning 
Skogsstyrelsen har på uppdrag av Karlstads kommun under januari 2017 

genomfört en naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard. 

Naturvärdesinventeringen utfördes i området Dingelsundet i Karlstads kommun, 

där det finns planer för bostadsbyggnation. 

Den här rapporten innehåller resultat från naturvärdesinventering på fältnivå med 

detaljeringsgraden medel. Rapporten kompletteras också med leverans av GIS-

filer (kartdata inklusive attributdata). 

Den planerade bostadsbyggnationen ligger i ett Vänernära terrängavsnitt i 

småkuperad terräng där inslag av fuktiga mindre dalgångar samt berg i dagen som 

tillsammans med talldominerade skogar, ger området dess karaktär. Inslaget av 

äldre och tämligen orörda skogsmiljöer är förvånansvärt stort. Området ansluter 

till både fritidshus och året runt-bebyggelse liksom till flera vägar.  

Naturvärdesinventeringen visar att det finns 7 naturvärdesobjekt och två ytor som 

utgörs av s.k övriga områden som hyser låga naturvärden. Flera naturvärdesobjekt 

kan beröras av eventuell bostadsbyggnation.  
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1 Inledning 

2.1 Uppdrag 

Skogsstyrelsen har på uppdrag av Karlstads kommun utfört en 

naturvärdesinventering enligt svensk standard. 

Naturvärdesinventeringen omfattar ett område strax norr om Dingelsundet i 

Karlstads kommun där planer finns för bostadsbyggnation. Inventeringsområdet 

omfattar två delar om 1,2 respektive 6,5 ha. 

2.2  Inventeringsområde 

 

Översiktskarta över inventeringsområdet. Skala ca 1:50 000.   

2.3  Syfte 

Syftet med naturvärdesinventeringen är att enligt svensk standard identifiera och 

avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av positiv betydelse för 

biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa.  
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3 Metodik 

3.1 Naturvärdesinventering enligt svensk standard 

Skogsstyrelsens naturvärdesinventering sker enligt en metodik som är fastställd av 

Swedish Standards Institute (SIS) och som beskrivs i – ”Naturvärdesinventering 

avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och 

redovisning”, svensk standard SS 199000:2014. ”Teknisk rapport SIS-TR 

199001” kompletterar standarden och fungerar som stöd vid genomförande av 

NVI.  

Naturvärdesinventeringen omfattar identifiering av geografiska områden av 

positiv betydelse för biologisk mångfald, samt bedömning av denna betydelse.  

Följande moment ingår i naturvärdesinventering på fältnivå: 

 Förstudie med identifiering av potentiella naturvärdesobjekt och 

beskrivning av inventeringsområdet 

 Fältinventering, avgränsning och beskrivning av naturvärdesobjekt  

 Bedömning av naturvärdesobjektens naturvärde i olika naturvärdesklasser 

 Fältinventering, identifiering, avgränsning och beskrivning av eventuella 

landskapsobjekt 

 Rapportering 

 

Naturvärdesinventeringen kombinerar en sammanställning av befintliga 

kunskapsunderlag med inventering i fält. Bedömningen av detta områdes 

naturvärden grundar sig till mindre del på tidigare kända uppgifter och främst på 

nya uppgifter från denna fältinventering. 

3.2 Detaljeringsnivå 

Naturvärdesinventeringen är enligt önskemål från kunden utförd med 

detaljeringsgrad medel. Det innebär att minsta obligatoriska karteringsenhet är en 

yta av 0.1 ha eller mer eller ett linjeformat objekt med en längd av 50 m eller mer 

samt en bredd av 0.5 m eller mer. 

Alla geografiska områden av positiv betydelse för biologisk mångfald ner till 

minsta obligatoriska karteringsenhet redovisades som naturvärdesobjekt.  

Utförare och kompetens 

Naturvärdesinventeringen i dess helhet har utförts av Roger Gran. Han har skoglig 

högskoleexamen samt högskoleutbildning i ämnet skoglig naturvårdsbiologi 

motsvarande 20 högskolepoäng. Han har sedan 1992 arbetat med nyckelbiotops-

inventering i Värmland och Dalsland och genomför årligen utbildningar i signal-

artskännedom och nyckelbiotopsinventering för extern och intern, skoglig 

personal. Han är förtrogen med naturvärdesinventering enligt svensk standard och 

har förmåga att göra naturvärdesbedömningar och avgränsningar, att finna och 
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identifiera relevanta naturvårdsarter samt biotop-kvaliteter av betydelse för 

biologisk mångfald i de naturtyper som naturvärdes-inventeringen avser.  

3.3 Tidpunkt för fältarbete 

Fältinventeringen utfördes under januari 2017. Fältarbetet har utförts under 

snöfria förhållanden. Flera foton är dock tagna några dagar efter fältinventeringen 

efter ett lättare snöfall. 

3.4 GIS 

Med hjälp av GIS redovisades geografiska avgränsningar för inventerings-

området, naturvärdesobjekt och landskapsobjekt samt även objektens nummer 

(identiteter). Vi använder koordinatsystemet SWEREF 99 TM. 

3.5 Miljöpåverkan 

Inför varje naturvärdesinventering gör Skogsstyrelsen en planering i syfte att 

minimera transportsträckan genom att i möjligaste mån använda lokalt placerad 

personal. Transportslag och bränsleslag övervägs i syfte att minimera 

förbrukningen av fossila bränslen. 

3.6 Förstudie 

Naturvärdesinventeringen inleddes med kartstudier över inventeringsområdet för 

att hitta de, ur naturvärdessynpunkt, mest intressanta områdena. Skogsstyrelsen 

har för sina kartstudier tillgång till ett gediget GIS-baserat material med kartor, 

flygfoton, satellitbilder, skogsdata och olika typer av inventeringar utförda av 

Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen samt ideella organisationer. De tidigare kända 

värden som kontrollerades särskilt var bl.a. följande: 

 Nyckelbiotoper och områden med naturvärden 

 Flora- och faunafynd från Artportalen 

 Formellt skyddade områden som naturvårdsavtal, biotopskydd och 

naturreservat. 

 Områden som planeras få formellt skydd 

 Natura 2000-områden 

 Riksintressen för naturvård eller kulturmiljövård 

 

3.7 Fältinventering 

Ortofoton och satellitbilder användes som underlag vid fältinventeringen. 

Inventeraren genomsökte hela inventeringsområdet efter eventuella 

naturvärdesobjekt. Varje del av inventeringsområdet besöktes på plats. 

Inventeraren använde den utrustning och de hjälpmedel som var nödvändiga för 

att identifiera, avgränsa, naturvärdesbedöma och dokumentera naturvärdes-

objekten. 
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Varje naturvärdesobjekt dokumenterades i normalfallet med representativt foto. 

3.8 Naturvärdesbedömning 

I samband med fältinventeringen utfördes en naturvärdesbedömning. Den innebär 

en bedömning av ett geografiskt områdes betydelse för biologisk mångfald. Art 

och biotop användes som bedömningsgrunder.  

Bedömningsgrunden art omfattar naturvårdsarter (skyddade arter, rödlistade 

arter, typiska arter, ansvarsarter och signalarter) och artrikedom. Då används arter 

som vi har noterat i fält samt uppgifter om tidigare fynd som fortfarande kan 

finnas kvar.  

Bedömningsgrunden biotop omfattar två aspekter; biotopkvalitet samt sällsynthet 

och hot. Med biotopkvalitet avses allt det som formar en biotop eller en livsmiljö 

(utom naturvårdsarter och artrikedom, däremot hanteras nyckelarter som en 

biotopkvalitet). Viktiga biotopkvaliteter som tillmäts betydelse är naturlighet, 

processer och störningsregimer, strukturer, element, kontinuitet, naturgivna 

förutsättningar, förekomst av nyckelarter, läge, storlek och form. 

3.9 Naturvärdesobjekt 

Naturvärdesobjekten utgörs, i de flesta fall, av en sammanhängande yta med en 

dominerande naturtyp. Olika biotoper kan finnas inom en naturtyp. Ett 

naturvärdesobjekt kan, utöver den dominerande naturtypen, innehålla mindre ytor 

som tillhör andra naturtyper. Naturvärdesobjektet tilldelas slutligen en 

naturvärdesklass. 

3.10 Landskapsobjekt 

Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärden av 

landskapsekologisk karaktär redovisas som geografiska områden.  

Landskapsobjekt identifieras och avgränsas 

 när landskapets positiva betydelse för biologisk mångfald uppenbart är 

större eller av annan karaktär än de ingående naturvärdesobjektens 

betydelse  

 när de ingående naturvärdesobjekten tillsammans ger förutsättningar för 

naturvårdsarter som är knutna till ett landskap med en kombination av 

olika naturtyper snarare än till enskilda naturtyper 

 när områden utanför naturvärdesobjekten tillsammans med de ingående 

naturvärdesobjekten skapar en helhet som har positiv betydelse för 

biologisk mångfald 

Inga landskapsobjekt har identifierats inom inventeringsområdet. 
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3.11  Övriga områden 

Övriga områden är benämningen på de ytor som inte avgränsats som 

naturvärdesobjekt eller landskapsobjekt på aktuell nivå och detaljeringsgrad. De 

omfattar områden med lågt naturvärde och områden som har positiv betydelse för 

biologisk mångfald, men som till ytan är för små för att rimligen kunna 

identifieras. Två sådan ytor finns inom det södra inventeringsområdet. I ett av 

områdena finns ett punktfynd av en rödlistad art. 

 
3.12  Områdeskarta 

 

Fig. 1 Översikt över inventeringsområdet. Skala ca 1:5 000. Linjerna utgör gräns mellan de olika 

naturvärdesobjekten och de olika färgerna anger naturvärdesklass enligt tabellen nedan. Gröna punkter 

visar artfynd av fridlysta arter, rödlistade arter, signalarter och övriga naturvårdsintressanta arter. 
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3.13  Naturvärdesklasser 

Naturvärdesklass Förtydligande 

 
Högsta naturvärde-naturvärdesklass 1 
störst 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. 

 
Högt naturvärde-naturvärdesklass 2 
stor betydelse för biologisk mångfald 

 

 
Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär 
Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 
lövskogsinventeringens klass 1 och 2, 
ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, 
skyddsvärda träd enligt 
åtgärdsprogrammet, 
våtmarksinventeringens klass 1 och 2, 
rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska 
nyckelbiotoper, skogsbrukets klass 
urvatten samt värdekärnor i naturreservat 
(enligt Naturvårdsverket 2008).  
Varje enskilt område med denna 
naturvärdesklass bedöms vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional eller nationell nivå. 

 
Påtagligt naturvärde-naturvärdesklass 3 
påtaglig betydelse för biologisk mångfald 

 

 
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.  
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. 
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Visst naturvärde-naturvärdesklass 4 
viss betydelse för biologisk mångfald 

 

 
Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär 
områden som omfattas av generell hänsyn 
i skogsbruket och områden som omfattas 
av generellt biotopskydd men som inte 
uppfyller kriterier för högre 
naturvärdesklass. 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 är av betydelse att den totala 
arealen av dessa områden bibehålls eller 
blir större samt att deras ekologiska kvalitet 
upprätthålls eller förbättras. 

 

Under fältarbetet har identifierade biotoper grupperats i ett antal naturtyper. 

Skogsstyrelsen har, som stöd vid naturvärdesbedömning och beskrivning av olika 

naturtyper, använt ”Teknisk rapport SIS-TR 199001”. 

3.14  Artobservationer 

Inventeraren har registrerat fynd av naturvårdsarter i Artportalen samt redovisar 

dem även under ”Resultat”.  

 

4 Resultat 

4.1 Allmän beskrivning av inventeringsområdet 

Inventeringsområdet (två mindre delområden) är trots en begränsad yta relativt 

varierat i fråga om trädslagsvariation, markfuktighet och beståndsåldrar. Det norra 

delområdet präglas främst av tidigare jordbrukshistorik medan den södra delen är 

skogsmark med stort inslag av bergbunden och något kuperat mark där den äldre 

tallen är dominerande. Det finns även inslag av mindre kärr och fuktdråg. Längst i 

sydost finns ett lövträdsdominerat parti av liknande karaktär som det intilliggande, 

planerade naturreservatet. Det som kännetecknar trakten och området är främst 

närheten till Vänern, vilket i sig kan ses som viktig klimatfaktor med positiv 

påverkan på vissa arter i den lägre floran. Inte minst finns en tydlig koppling 

mellan läget vid Vänern och förekomsten av flera ovanligare vedmossor. 
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4.2 Regionens naturgeografi 

Området ligger inom den naturgeografiska regionen Vänerslätterna nr 23. 

Klimatet präglas av ett högt antal soltimmar samtidigt som Vänerns stora 

vattenvolym verkar utjämnande på medeltemperaturen.  

4.3 Vegetation 

Skogsmarkens vegetation är till övervägande del av blåbärstyp med inslag av 

ljung och renlavar inom de mer bergbundna partierna. 

4.4 Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt 

Naturvärdesinventeringen resulterade i 7 naturvärdesobjekt men inget 

landskapsobjekt. 

En översiktlig karta samt tabell över naturvärdesobjekten visas. Sedan följer en 

detaljerad beskrivning. 

Tabell 1. Sammanfattning av naturvärdesobjekt 

Ob-
jekt 
nr 

Natur-
värdes-
klass 

Beskrivning Åtgärdsförslag Areal 
(ha) 

X-koordinat Y-koordinat 

Koordinatsystem: 
SWEREF99 

N1 3 Gles, grovstammig 
skog med stort 
inslag av död ved 

Bör lämnas orört 0,56 657 99 97 410 738 

N2 4 Lövrik skog på f.d 
åkermark 

På sikt borttag av 
gran. Skapa död 
ved. 

0,50 657 98 99 410 678 

N3 2 Fuktigt och bördigt 
med högstammig, 
blandskog, alinslag 
och stort inslag av 
död ved. 

Bör lämnas orört 0,20 657 98 66 

 

 

410 611 

N4 3 Gammal tallskog 
med flerskiktning. 
150-200 åriga träd. 

Inslag av kärr  

Bör lämnas orört 0,80 657 97 09 410 937 

N5 4 Delvis underröjd 
granskog med 
inslag av björk och 
asp 

Generell hänsyn. 
Grov tall, asp och 
sälg sparas. 

1,08 657 98 13 411 030 

N6 3 Ca 130-årig tallskog 

Inslag av hällar  

Bör lämnas orört 1,99 657 96 99 411 028 

N7 3 Blandskog med 
gran och 
högstammig al och 
björk 

Uthuggning av 
gran 

0,14 657 95 71 411 094 
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N1. Naturvärdesobjekt – 0,56 ha, naturvärdesklass 3 

Område med gles skog eller snarare trädhygge av grova barr- och lövträd som 

ansluter till tidigare åker längs den östra sidan. Avverkningen tycks ha haft ett 

tydligt naturvårdssyfte då kvarvarande träd till stor del utgörs av naturvärdesträd 

av både tall, gran, asp, björk och sälg. 

 

 
N1, fotot taget mot N. Koordinat 658 00 39 , 410 780 

N1. Naturtyp 

Skog och träd. 

N1. Biotop/er 

Västlig taiga. 

N1. Naturvärdeklass 

Klass 3– påtagligt naturvärde. Motiveringen är att objektet har både barr- och 

lövträd med grov dimension. I området växer grovbarkiga tallar med åldrar över 

180 år. Även grova granar med skorpbark påträffas. Inslaget av torrträd och lågor 

är tydligt och omfattar både tall, björk, asp, tall och sälg. Den döda veden är 

solexponerad och gynnsam för många arter av vedinsekter. Talrika larvgångar 

påträffas av många vanligare arter. Det är möjligt att objektet skulle kunna ges en 

högre naturvärdesklass efter en närmare insektsinventering genom fällfångst. 

N1. Naturvårdsarter 

På grova aspar förekommer signalarten asphättemossa (Orthotrichum 

gymnostomum). I barklösa högstubbar av asp noterades kläckhål av signalarten 
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aspvedgnagare (Ptilinus fuscus). Vedlevande, säsongsbundna svampar kan 

förväntas. 

N1. Åtgärdsförslag 

Naturvärdesobjektets naturvärden omintetgörs sannolikt vid eventuell byggnation. 

Samtliga naturvärdesträd bör bevaras. Död ved bör bevaras men liggande död 

löved kan flyttas till liknande solbelyst miljö i lövbetonat landskap. Verksamhet 

som kan förhindra igenväxning och ge fortsatt solexponering av naturvärdesträd 

och död ved är sannolikt positiv.   

N2. Naturvärdesobjekt – 0,50 ha, naturvärdesklass 4 

Tidigare åkermark som växt igen spontant med lövskog som i dagsläget är ca 40 

år. Björken dominerar men det finns inslag av asp och sälg. Underväxt av björk, 

rönn och gran. I västra kanten ingår äldre granskog med inslag av tall och asp. 

Marken är mestadels frisk men i anslutning till ett dike är marken fuktig och 

beväxt med klibbal. 

 
N2, fotot taget mot Ö. Koordinat 657 98 98 , 410 641 

N2. Naturtyp 

Skog och träd. 

N2. Biotop/er 

Sekundär lövskog, fuktiga typer. 

N2. Naturvärdeklass 

Klass 4 – visst naturvärde. Motiveringen är att objektet har ett lövdominerat 

trädskikt och en framtida potential för lövskogsgynnade arter. 
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N2. Naturvårdsarter 

Inga naturvårdsarter påträffades under inventeringen. 

N2. Åtgärdsförslag 

Naturvärdena är begränsade och inte omistliga.  

N3. Naturvärdesobjekt – 0,20 ha, naturvärdesklass 2 

Olikåldrig blandskog med varierat träd- och buskskikt med stor 

dimensionspridning och stort inslag av död ved. Högstammiga träd finns av både 

klibbal, tall och gran. Många av träden är grova, senvuxna eller grovbarkiga. 

Granunderväxt förekommer liksom en del stamformiga sälgar och rönnar. Lågor i 

olika nedbrytningsgrad av både gran, tall, klibbal förekommer och det finns rikligt 

med klen pinnved. Ett numera igenslammat dike löper genom området. 

Jordmånen är bördig och utgörs delvis av fuktig mulljord.  

 
N3, fotot taget mot O. Koordinat. 657 98 81 , 410 619 

N3. Naturtyp 

Skog och träd. 

N3. Biotop/er 

Västlig taiga. Klibbalskog av översilningstyp 

N3. Naturvärdeklass 

Klass 2 – högt naturvärde. Klassen motiveras av det stora inslaget av torrträd och 

murken ved i en flerskiktad och varierad skogsmiljö med gamla träd och hög 

luftfuktighet. Det finns en stark förväntan att finna ytterligare naturvårdsarter 
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under växtsäsong. Potentialen för fortsatt etablering av vedlevande mossor 

bedöms som stor. Området kommer att registreras som en nyckelbiotop. 

N3. Naturvårdsarter 

Grön sköldmossa (Buxbaumia viridis), Långfliksmossa (Nowellia curvifolia), 

stubbspretmossa (Herzogiella seligeri) och Thomsons trägnagare (Anobium 

thomsonii). 

N3. Åtgärdsförslag 

Vid exploatering skulle den fuktiga, dödvedsrika miljön påverkas radikalt. 

Området bör få utvecklas fritt. 

 
N4. Naturvärdesobjekt – 0,80 ha, naturvärdesklass 3 

Området bör betraktas som Objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsens 

definition och utgörs till största del av gammal tallskog på bergbunden mark. I 

området finns grova tallar i ålder 150-200 år. En tall är ca 60 cm i 

brösthöjdsdiameter. Det finns även inslag av flerstammiga sälgar. Delar av den 

gamla tallskogen har underröjts. I området finns solexponerade kanter mot söder 

som kan vara lämpliga för vissa krävande vedinsekter. Södra och sydöstra delen 

utgörs av yngre, delvis röjd, ca 35 årig aldominerad lövskog med inslag av öppna 

kärrpartier. 

 
N4, fotot taget mot NO. Koordinat 657 96 30 , 410 803 

N4. Naturtyp 

Skog och träd. 
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N4. Biotop/er 

Västlig taiga och hällmarkstallskog. 

N4. Naturvärdeklass 

Klass 3 – påtagligt naturvärde. Motiveringen är att området främst har hög ålder 

och ett innehåll av grova tallar. 

N4. Naturvårdsarter 

Inga naturvårdsarter kunde noteras under inventeringen även om det fanns en 

stark förväntan att arter som t.ex tallticka skulle påträffas. 

N4. Åtgärdsförslag 
Området som helhet bör lämnas orört. Den gamla, senvuxna tallskogen skulle gå 

förlorad och de vattenfyllda kärren skulle avvattnas vid en tänkt exploatering. 

N5. Naturvärdesobjekt – 1,08 ha, naturvärdesklass 4 

Granskog av varierande ålder på ömse sidor om grusvägen. Den västra sidan har 

något yngre skog och har underröjts. Öster om vägen är skogen ca 80 år och här 

har inga åtgärder utförts. I nordöstra delen finns betydande inslag av björk och 

några naturvärdesträd av tall har här snitslats som hänsyn.  

 
N 5. Fotot taget från vägen mot NV. Koordinat 657 97 55 , 410 986 

N5. Naturtyp 

Skog och träd. 

N5. Biotop/er 

Produktionsskog. 
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N5. Naturvärdeklass 

Klass 4 – visst naturvärde. Skogens struktur bjuder på en relativt låg grad av 

variation men inslaget av asp, grov björk och gamla naturvärdesträd av tall ger 

området ett visst naturvärde. 

N5. Naturvårdsarter 

Inga naturvårdsarter påträffades. 

N5. Åtgärdsförslag 

Generell hänsyn med sparande av gamla tallar samt lövträd som asp och sälg. 

N6. Naturvärdesobjekt – 1,99 ha, naturvärdesklass 3 

Objektet utgörs av 130-150 årig, sluten och ogallrad tallskog som mestadels växer 

på mark med blåbärs- och lingonris. I östra och sydöstra delen förekommer 

hällmarker med renlavsmattor där tallskogen glesnar och skogsmiljön blir torrare 

och mer solexponerad. I söder gränsar området mot flera sommarstugor. Flera 

stigar passerar också genom objektet. Den senvuxna tallskogen har ett inslag av 

gran och här och var påträffas även stående torrgranar samt lågor av både gran 

och tall. 

 

 
N6, fotot taget mot N. Koordinat 657 96 90 , 411 019 

N6. Naturtyp 

Skog och träd. 

N6. Biotop/er 

Västlig taiga och hällmarkstallskog. 
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N6. Naturvärdeklass 

Klass 3 – påtagligt naturvärde. Den relativt höga åldern och det oskötta intrycket 

med ett inslag av hård, död ved ger motiv för klassningen. 

N6. Naturvårdsarter 

Thomsons trägnagare (Anobium thomsonii) och långfliksmossa (Nowellia 

curvifolia). 

N6. Åtgärdsförslag 

Fortsatt fri utveckling. 

N7. Naturvärdesobjekt – 0,14 ha, naturvärdesklass 3 

Högstammig skog av främst klibbal, björk och gran på bördig, mullrik mark.  

I området finns ett inslag av död ved i form av björklågor med förekomst av 

fnösketicka. 

 
N7, fotot taget mot N. Koordinat 657 95 741 , 411 094 

N7. Naturtyp 

Skog och träd. 

N6. Biotop/er 

Sekundär lövskog, fuktiga typer. 

N7. Naturvärdeklass 

Klass 3 – påtagligt naturvärde.  
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N7. Naturvårdsarter 

Inga naturvårdsarter påträffades.       

 
N7. Åtgärdsförslag 

Exploatering av området bör helst undvikas då området har ett inslag av död ved 

och har utvecklingspotential som ett grovstammigt lövskogsbestånd. Avverkning 

av gran bör utföras. 

4.5 Formellt skyddade områden 

Det finns inga områdesskydd enligt miljöbalken eller naturvårdsavtal inom 

inventeringsområdet. Området gränsar i sydost till ett planerat naturreservat. 

4.6 Natura 2000-typer 

Följande natura 2000-typer påträffades inom inventeringsområdet: 

 Västlig taiga 9010 

4.7 Artfynd 

Vid naturvärdesinventeringen påträffades ett antal naturvårdsarter (skyddade arter 

inklusive fridlysta arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter och 

signalarter). 

I tabell 2 redovisas naturvårdsarter som påträffats inom inventeringsområdet. 

Tabell 2. Naturvårdsarter (skyddade arter, rödlistade arter, signalarter, typiska arter och 
ansvarsarter) noterade inom inventeringsområdet under inventeringen. 

Art  Kategori* 
Naturvärdes-
objekt Koordinat Sweref 

Mossor    

Asphättemossa (Orthotrichum 
gymnostomum) 

S N1 6580067,410801 

Långfliksmossa (Nowellia curvifolia) S N3, N6 6579891,410621 

6579653,411029 

Stubbspretmossa (Herzogiella seligeri) S N3 6579891,410621 

Grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) NT, S, §8 N3 6579891,410621 

Insekter    

Asppraktbagge (Poecilonota variolosa) NT, S Ö 6579775,410883 

Aspvedgnagare (Ptilinus fuscus) S N1 6580058,410793 

Thomsons trägnagare (Anobium 
thomsonii) 

 N3, N6 6579686,411004 
6579864,410627 
6579619,411016 

Vågbandad barkbock (Semanotus 
undatus) 

S N3 6579864,410627 

 
* Skyddade arter anges som (§) fridlyst, siffran efter syftar på olika paragrafer i 
artskyddsförordningen, (H) Habitatdirektivet, siffran syftar på olika bilagor i direktivet. Hotkategori 
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anges för rödlistade arter: (RE) Försvunnen (i regionalt perspektiv), (CR) Akut hotad, (EN) Starkt 
hotad, (VU) Sårbar; (NT) Missgynnad och (DD) Kunskapsbrist (ArtDatabanken 2015). S anger att 
arten använts som signalart i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (Nitare, J. (ed.) 2010). ÄoB 
anger att arten använts som signalart i Ängs- och betesmarksinventeringen. ÅGP anger att arten 
omfattas av ett åtgärdsprogram. Typiska arter anges som (T). Ansvarsarter anges (A). Arter som 
saknar beteckning har av utföraren bedömts som naturvårdsintressanta. Där ingen referens anges i 
kommentaren svarar utförare för artuppgiften. Koordinat anges i SWEREF99. 
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Vi finns nära dig! 
 

Skogsstyrelsen erbjuder ett brett utbud av 
produkter och tjänster inom det skogliga området. Vi har kontor över 

hela landet, vilket gör att vi alltid finns nära dig med en mycket god lokal 
kännedom. Som kund hos oss kan du alltid känna dig trygg eftersom vi är 

opartiska och inte drivs av ett vinstintresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

För mer information 
 

Ring 020-35 90 00 
 

besök oss på www.skogsstyrelsen.se/produkter 
 

eller maila oss på produkter@skogsstyrelsen.se 
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