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1 Sammanfattning  

I detta uppdrag har Calluna AB utfört en kompletterande inventering av naturmiljöer vid 

Jakobsberg, Karlstads kommun. Syftet med inventeringen är att den ska utgöra underlag inför 

vidare arbete med en ny detaljplan. Fältarbetet utfördes den 21 maj 2019. Uppdraget har 

utförts enligt SIS standard för naturvärdesinventeringar på fältnivå med detaljeringsgrad 

medel, samt med tilläggen Naturvärdesklass 4 och fördjupad artinventering - fåglar.  

 

Vid inventeringen avgränsades totalt sex naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 (visst 

naturvärde). Inga objekt med naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde), naturvärdesklass 2 

(högt naturvärde) eller naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) noterades.  

 

Inventeringsområdena består av en vardaglig variation av naturtyper. Det norra området och 

det minsta området gränsar ut mot det mer öppna gamla flygfältet och består av yngre lövträd 

och buskage. Området söder om detta är dels den gamla brandstationen med omkringliggande 

skog som mot väster gränsar mot ett våtare parti och mot norr och öster till skog. Området 

längst i öster är dels en skogsmiljö och en öppnare gräsyta utmed Rosenborgsgatan. 

Naturvärdet i områdena är dels kopplat till yngre skogsmiljöer, bryn, klippbrant samt ett öppet 

dike samt förekomster av naturvårdsarter, främst fåglar. 

 

Vid Callunas naturvärdesinventering noterades sju naturvårdsarter. I utsök från 

ArtDatabankens databaser återfinns ytterligare flera naturvårdsarter som i huvudsak har sin 

livsmiljö i de öppnare delarna av Jakobsberg.  

 

Under inventeringen noterades totalt 34 fågelarter i och i anslutning till inventeringsområdet. 

Fågelfaunan har troligen att göra med att flera olika naturtyper finns representerade i området; 

vatten, vassområde, öppen gräsmark, löv-, barr- och blandskog i olika åldrar. Huvuddelen av 

de skyddade arterna har sin livsmiljö i de öppnare områdena mot flygfältet till. Det var alltså 

här och i kantzonerna arterna buskskvätta, gulsparv, stare och sånglärka observerades. I 

barrskogen mot Rosenborgsgatan återfanns kungsfågel och spår efter spillkråka noterades på 

en plats. 

 

De inventerade områdena innehåller inga höga naturvärden men det är viktigt att ställa 

områdena i relation till de områden som finns i den direkta närheten t.ex. området med 

biotopskydd samt f.d. flygfältet. I den mån det är möjligt rekommenderas det att undvika 

påverkan på de klassade områden.   

  

 

 

  



Naturvärdesinventering / Kompletterande inventering vid Västra Jakobsberg 2019  

 

 5 

2 Inledning 

2.1 Vad är en naturvärdesinventering? 

Det huvudsakliga syftet med en naturvärdesinventering (förkortas NVI) är att beskriva och 

värdera naturmiljöer av betydelse för biologisk mångfald inom ett avgränsat område. 

Bedömningen av naturvärdet görs utifrån de två bedömningsgrunderna biotop (typ av 

naturmiljö) och arter. En NVI resulterar i avgränsningar av områden, naturvärdesklassningar, 

objektbeskrivningar, en artlista med naturvårdsarter och en övergripande rapport.  

En NVI kan utgöra en grund inför inventeringar av andra miljöaspekter än naturmiljö (t.ex. 

friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild och ekosystemtjänster) men bedömningar av 

sådana värden ingår inte i NVI-resultatet. En NVI är inte heller detsamma som en 

konsekvensbedömning eller en bedömning av biotopers känslighet i förhållande till en 

planerad exploatering eller plan. Naturvärdesinventeringen omfattar inte analys av risk för att 

förbud enligt artskyddsförordningen kan föreligga. En sådan analys görs inom en 

artskyddsutredning. En NVI är dock ett användbart underlag till sådana bedömningar. 

2.2 Bakgrund, förutsättningar och uppdragets syfte  

Naturmiljökonsultföretaget Calluna AB har av Karlstads kommun fått i uppdrag att göra en 

kompletterade naturvärdesinventering (NVI) vid Jakobsberg (Figur 1). Syftet med 

inventeringen är att den ska utgöra underlag inför vidare arbete med en detaljplan.  

 

 
Figur 1. Inventeringsområdena är belägna strax söder om Karlstad stad vid Jakobsberg. 
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3 Metod och genomförande av NVI 

3.1 Metodbeskrivning 

Naturvärdesinventering  

Inventeringen har utförts enligt SIS standard SS 199000:2014 ”Naturvärdesinventering 

avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och 

redovisning”. Metoden finns beskriven i sin helhet i standarden (kan köpas av SIS förlag) och 

en kortfattad metodbeskrivning finns i bilaga 1. Calluna AB är sedan december 2017 

ackrediterade av SWEDAC för NVI i stränder och terrestra naturtyper och är det första 

företaget som ackrediterats för inventeringar enligt denna standard. Ackrediteringen innebär 

att Calluna kontrolleras årligen och får visa att vi har kompetent personal, rutiner, metoder 

och verktyg för att utföra NVI enligt standarden med god kvalitet. 

I detta uppdrag har inventeringen utförts på fältnivå med detaljeringsgrad ”medel” vilket 

innebär att den minsta obligatoriska karteringsenheten är 0,1 ha eller för linjeformade objekt 

50 m. Inventeringen har utförts med de tillägg enligt standarden som redovisas i tabell 1 

nedan.  

Inventeringsområdena har avgränsats av beställaren till ett område som omfattar ca 13 hektar. 

Vissa områden strax utanför avgränsningen besöktes i fält och lyssnades av med avseende på 

fågelfaunan i området.  

 

Benämningar av arter följer Dyntaxa (Dyntaxa, 2016) så långt det är möjligt. De egna 

naturvårdsarter som har använts vid naturvärdesbedömningarna redovisas och motiveras i 

bilaga 3.  

Tabell 1. De definierade tillägg som har markerats med X är de som har beställts och utförts i detta uppdrag. 

Metod och genomförande för beställda tillägg beskrivs separat.  

Best. Möjliga tillägg till NVI Best. Möjliga tillägg till NVI 

 Naturvärdesklass 4  Kartering av Natura 2000-naturtyp 

 Generellt biotopskydd  Detaljerad redovisning av artförekomst 

 Värdeelement  Fördjupad artinventering - fåglar 

 

Tillägg: Naturvärdesklass 4 

Tillägget innebär att även naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde 

definieras och avgränsas. 

Tillägg: Fördjupad artinventering - Fåglar 

Fågelinventeringen utfördes under samma dag som NVI:n med syfte att undersöka vilka 

fågelarter som förekommer inom inventeringsområdet. Tidigare har fågelinventering 

genomförts på stora delar av Jakobsberg.  Inventeringen gjordes i gryningen då många 

fågelarter är som mest aktiva. 
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3.2 Utförande personal och tidpunkt för arbetet  

Arbete med GIS-underlag och framtagning av kartor utfördes av Marlijn Sterenborg, 

Calluna AB och fältinventering utfördes av Jakob Sörensen, Calluna AB. Inventeringarna 

utfördes den 21 maj 2019.  

3.3 Informationskällor och referenslitteratur 

Vid naturvärdesinventeringen har ett antal informationskällor genomsökts efter information 

om tidigare kända naturvärden i området eller områden som är skyddade enligt 7 kap 

miljöbalken. Som stöd vid naturvärdesbedömning har SIS-standarden använts, samt den 

referenslitteratur som hänvisas till i rapportens text och i avsnittet Referenser.  

3.4 GIS och fältdatafångst 

Fältdatafångsten har gjorts i ESRI:s fältapplikation Collector på en smartphone 

Lägesnoggrannheten för denna enhet är 5 meter.  

Fältdatafångsten görs vanligen i offline-läge och synkroniseras efter varje fältdag till den 

molnbaserade plattformen ArcGIS-online erhållen av ESRI. Slutligen exporteras fältdata för 

slutredigering i desktop-GIS. Fältpersonalen gör sina redigeringar antingen i ArcGIS-online 

eller efter export i desktop-GIS. Den geodatabas som Calluna använder i Collector har de 

attribut som specificeras i SIS standard 199000. 

GIS-skikt med naturvärdesobjekt samt fågelobservationer från inventeringen har upprättats. 

Dessa har levererats till beställaren.  

4 Resultat 

4.1 Allmän beskrivning av inventeringsområdena  

Inventeringsområdena består av en vardaglig variation av naturtyper. Det norra området och 

det minsta området gränsar ut mot det mer öppna gamla flygfältet och består av yngre lövträd 

och buskage. Området söder om detta är dels den gamla brandstationen med omkringliggande 

skog som mot väster gränsar mot ett våtare parti och mot norr och öster till skog. Här 

förekommer yngre lövskog samt f.d. öppnare ytor som växer igen. I befintlig skog 

förekommer rikligt med död ved dock i klenare form. Buskskiktet är begränsat till 

kantzonerna och främst i de öppnare partierna växer främst gräs i fältskiktet. Området längst i 

öster är dels en skogsmiljö och en öppnare gräsyta utmed Rosenborgsgatan. Områdets norra 

delar består dels av en öppnare parklikande lövskog samt tätare granskog med mer naturliga 

skogszoner runtom. I granskogen är busk- och fältskiktet sparsamt medan zonerna har både 

busk- och fältvegetation med bland annat brakved, hallon, bredbladigt gräs, blåbär och hallon. 

4.2 Skyddad natur och övrig känd kunskap om området  

I figur 2 visas tidigare underlag. Stora delar av naturmiljön intill inventeringsområdena har 

tidigare inventerats i samband med både planprogram och detaljplanearbetet.  

Inventeringsområdena ligger i direkt anslutning till ett skogligt biotopskydd och i närheten av 

Natura 2000´s området Klarälvsdeltat. Under 2015 gjorde ProNatura en genomgående 

naturvärdesinventering tillsammans med ett antal riktade artinventeringar. Enligt utsök från 

ArtDatabanken har många naturvårdsarter tidigare registrerats strax utanför 
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inventeringsområdena och som i huvudsak inte har sina livsmiljöer inom 

inventeringsområdet.  

 

 
Figur 2. Kartan visar tidigare naturvårdsunderlag som sammanställts tidigare samt inför fältbesöket. Till vänster 
finns resultatet av ProNaturas inventering och till höger redan känd kunskap. 

4.3 Naturvärdesinventeringens resultat 

Vid inventeringen avgränsades totalt sex områden med klassning som naturvärdesobjekt, 

fördelade enligt: 

• 0 objekt med naturvärdesklass 1 högsta naturvärde 

• 0 objekt med naturvärdesklass 2 högt naturvärde 

• 0 objekt med naturvärdesklass 3 påtagligt naturvärde 

• 6 objekt med naturvärdesklass 4 visst naturvärde 

 

Miljöerna utanför de klassade områdena är s.k. övrigt område och har antingen inte uppnått 

lägsta naturvärdesklass för denna inventering eller så är de mindre än minsta karteringsenhet 

inom ramen för inventeringens beställda detaljeringsgrad.  

 

Naturvärdet i områdena är dels kopplat till yngre skogsmiljöer, bryn, klippbrant samt ett öppet 

dike samt förekomster av naturvårdsarter främst fåglar. Naturvärdesobjekten visas i figur 3. I 

bilaga 2 finns en beskrivning för de naturvärdesklassade områdena samt motivet till 

naturvärdesklassningen. Där finns även en representativ bild på objektet.  
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Figur 3. Kartan visar inventeringsområdet med resultatet från Callunas naturvärdesinventering där 

naturvärdesobjekten och dess naturvärdesklass framgår samt respektive områdes ID-nr. 

Naturvårdsarter  

Vid Callunas naturvärdesinventering noterades sju naturvårdsarter nämligen buskskvätta, 

gulsparv, kungsfågel, ormbär, spillkråka, stare och sånglärka. I utsök från ArtDatabankens 

databaser återfinns ytterligare flera naturvårdsarter som i huvudsak har sin livsmiljö i de 

öppnare delarna av Jakobsberg. Dock finns observationer på arter som har sina livsmiljöer 

inom inventeringsområdena.  

 

Alla i Sverige naturligt förekommande fågelarter är fridlysta men enligt Naturvårdsverkets 

riktlinjer bör arter inom tre kategorier prioriteras i skyddsarbetet: 

i) Arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen,  

ii) Rödlistade arter 

iii) Sådana arter som uppvisar en negativ trend. ArtDatabanken har på uppdrag av 

Naturvårdsverket preciserat detta begrepp som att gälla de arter vars populationer 

minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005 enligt uppgifter om 

populationerna från Svensk häckfågeltaxering. 

 

Inom inventeringsområdet har sex fågelarter noterats som är skyddade enligt 

artskyddsförordningen; buskskvätta, gulsparv, kungsfågel, spillkråka, stare och sånglärka. 

 

Samtliga naturvårdsarter redovisas mer utförligt i bilaga 3 och där finns även motiveringar till 

varför de utpekas som naturvårdsarter, deras juridiska skydd samt en kortfattad beskrivning 

av varje arts ekologi. 
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Fördjupad artinventering - Fåglar 

Under inventeringen noterades totalt 34 fågelarter i och i anslutning till inventeringsområdet. 

Fågelfaunan har troligen att göra med att flera olika naturtyper finns representerade i området; 

vatten, vassområde, öppen gräsmark, löv-, barr- och blandskog i olika åldrar. Huvuddelen av 

de skyddade arterna har sin livsmiljö i de öppnare områdena mot flygfältet till och inte i de 

inventerade mer bevuxna muljöerna. Det var alltså i öppnare miljöer och i kantzonerna arterna 

buskskvätta, gulsparv, stare och sånglärka observerades. I barrskogen mot Rosenborgsgatan 

återfanns kungsfågel och spår efter spillkråka noterades på en plats. 

5 Slutsatser 

5.1 Diskussion  

Sex ytor med visst naturvärden (klass 4) noterades under Callunas inventering och det handlar 

om skogsmiljöer, bryn, klippbrant och ett öppet dike. Brynet har en viktig koppling mellan 

områdets öppna ytor och bakomliggande skogar och kan erbjuda en viktig miljö för bland 

annat insekter och fåglar. De yngre skogarna som finns i området producerar på sina håll 

rikligt med död ved även om denna är av det klenare slaget. Klippbranten och det öppna diket 

ger ytterligare dimension och erbjuder en variation i området. De inventerade områdena 

innehåller inga höga naturvärden men det är viktigt att ställa områdena i relation till de 

områden som finns i den direkta närheten, t.ex. området med biotopskydd samt f.d. flygfältet. 

Calluna rekommenderar att undvika påverkan på de klassade objekten i den mån det är 

möjligt.   

 

Fågelarterna buskskvätta, gulsparv, spillkråka och kungsfågel bedöms alla ha livsmiljöer på 

olika platser inom inventeringsområdena. Som livsmiljö räknas både häckningsområden samt 

födosöksområden. Sånglärka och stare däremot har sin livsmiljö mot f.d. flygfältet.  

 

Naturvärdesinventeringen utgör ett stöd vid bedömningar enligt miljöbalken 3 kap 3 §. 

Genom att ta hänsyn till områden med positiv betydelse för biologisk mångfald, bidrar man 

till att uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtaganden, samt de av riksdagen 

antagna miljömålen. 
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning NVI (SIS standard) 

Denna bilaga innehåller en kort sammanfattande metodbeskrivning för SIS standard SS 

199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – 

genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”1.  

 

Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse 

för biologisk mångfald i ett avgränsat område. NVI resulterar i avgränsning av områden, 

naturvärdesklassning, objektbeskrivningar, artlista med naturvårdsarter samt en övergripande 

rapport. Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna biotop och arter.  

Bedömningsgrund biotop 

Bedömningsgrunden omfattar två aspekter: biotopkvalitet och sällsynthet/hot. En 

helhetsbedömning av biotopvärdet görs utifrån bedömningar av båda aspekterna. 

Biotopvärdet bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt).  

Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, t.ex. grad av naturlighet (påverkan), 

ekologiska processer, strukturer, element, naturgivna förutsättningar etc.  

Sällsynta biotoper avser biotoper som är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område.  

Bedömningsgrund arter 

Bedömningsgrunden omfattar två aspekter: naturvårdsarter och artrikedom. Artvärdet bedöms 

på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt).  

Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde, att området har förutsättningar att 

vara artrikt eller att naturvårdsarten i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. 

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bl.a. skyddade arter enligt artskyddsförordningen, 

rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter (ex. framtagna artlistor från 

Skogsstyrelsen och Jordbruksverket). Bedömningen för naturvårdsarter ska grunda sig på 

faktiska fynd av arter från inventeringen, Artportalen eller annat kunskapsunderlag och värdet 

bedöms utifrån både antalet olika naturvårdsarter, arternas livskraft och hur goda indikatorer 

de är för naturvärde. 

Artrikedom ska bedömas utifrån artantal eller artdiversitet och är en viktig bedömningsgrund 

framförallt i naturtyper där kunskapen om naturvårdsarter är bristfällig.  

Naturvärdesklasser 

En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för 

bedömningsgrunderna biotop och arter. I standarden finns en matris som ger inventeraren 

vägledning till vilken klass som ska sättas utifrån områdets biotopvärde och artvärde. Om 

inventeraren inte kan ge ett säkert resultat för naturvärdesklass ska det anges att bedömningen 

är preliminär.  

Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt. I standarden finns följande 

naturvärdesklasser:  

• högsta naturvärde naturvärdesklass 1 – störst positiv betydelse för biologisk 

mångfald  

• högt naturvärde naturvärdesklass 2 – stor positiv betydelse för biologisk mångfald  

• påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3 – påtaglig positiv betydelse för biologisk 

mångfald  

 
1 Standarden i sin helhet kan köpas från SIS förlag.  
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• visst naturvärde naturvärdesklass 4 – viss positiv betydelse för biologisk mångfald 

(Naturvärdesklass 4 är ett tillägg och ingår inte i beställning enligt grundutförande) 

Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av 

landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden. Dessa kan avgränsas 

när landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan karaktär 

än de ingående naturvärdesobjektens betydelse.  

Lågt naturvärde är de områden som inte uppfyller kriteriet för att utgöra naturvärdesobjekt 

och dessa märks inte ut på kartor. Områdenas karaktär ska dock beskrivas i rapporten 

tillsammans med den allmänna beskrivningen av hela inventeringsområdets natur.  

Övrigt område kallas den yta som ingår i inventeringsområdet men som inte avgränsas som 

naturvärdesobjekt. Området kan då antingen utgöras av lågt naturvärde (se ovan) eller av 

naturvärde men att objektet är mindre än den minsta karteringsenheten i beställd 

detaljeringsgrad (se nedan).   

Nivå och detaljeringsgrad 

En NVI kan beställas och utföras på olika nivåer och med olika detaljeringsgrad. Det finns 

dels förstudienivå (där fältinventering inte ingår) och dels fältnivå (där både förstudiearbete 

och fältinventering ingår).  

Vid NVI på förstudienivå identifieras naturvärdesobjekt utifrån studier av kartor och 

flygbilder samt tillgängligt kunskapsunderlag. Vid denna nivå är det tillåtet att låta bli att 

klassa områdena till naturvärdesklass, det räcker att ange ”potentiellt naturvärde”. 

Naturvärdesbedömning på förstudienivå har alltid statusen preliminär bedömning.  

Vid NVI på fältnivå identifieras områden med naturvärdesklass 1, 2 och 3 och kan göras med 

olika detaljeringsgrad (se tabell 1 nedan). Identifiering av naturvärdesobjekt med 

naturvärdesklass 4 är ett tillägg (se nedan) och ingår inte i ordinarie NVI på fältnivå. 

Tabell 1. Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras för NVI fältnivå med olika detaljeringsgrader.  

Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt 

Fält – översikt 
En yta av >1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >100 meter och en 
bredd på >2 meter. 

Fält – medel 
En yta av >0,1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >50 meter och en 
bredd på >0,5 meter. 

Fält – detalj 
En yta av >10 m2 alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >10 meter och en 

bredd på >0,5 meter. 

 

Tillägg 

NVI på förstudienivå och NVI på fältnivå kan kompletteras med ett eller flera av 

nedanstående tillägg. Dessa tillägg kan avse hela eller delar av inventeringsområdet.  

Naturvärdesklass 4 

Tillägget Naturvärdesklass 4 innebär att även naturvärdesobjekt av denna klass avgränsas. 

Tillägget kan göras på både förstudie- och fältnivå.  
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Generellt biotopskydd 

Tillägget Generellt biotopskydd innebär att alla områden som omfattas av det generella 

biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om områdesskydd ska 

identifieras och kartläggas, oavsett storlek.  

Värdeelement 

Tillägget Värdeelement innebär att element som är särskilt viktiga för inventeringsområdets 

naturvärde ska eftersökas, kartläggas och redovisas. Detta för att det ska vara möjligt att 

kunna se var värdeelementen i området förekommer, oavsett om de ligger inom ett 

naturvärdesobjekt eller inte. Tillägget ska göras i fält.  

Kartering av Natura 2000-naturtyp 

Tillägget Kartering av Natura 2000-naturtyp innebär att eventuella Natura 2000-naturtyper 

inom inventeringsområdet ska identifieras och avgränsas, samt att dess status ska bedömas. 

Detta görs enligt Naturvårdsverkets manualer för inventering av olika Natura 2000-

naturtyper. Tillägget ska göras i fält.  

Detaljerad redovisning av artförekomst 

Tillägget Detaljerad redovisning av artförekomst innebär att förekomster av naturvårdsarter 

ska redovisas på karta eller med koordinater med en noggrannhet på 10–25 meter (beroende 

på satellitmottagning). Tillägget innebär inte att arterna eftersöks noggrannare, men att varje 

påträffad förekomst redovisas med större noggrannhet. Tillägget ska göras i fält.  

Fördjupad artinventering 

Tillägget Fördjupad artinventering innebär att specifika arter eller artgrupper inventeras. 

Metodik och tidpunkt anpassas efter de arter/artgrupper som eftersöks samt efter syftet med 

naturvärdesinventeringen. Inventeringen ska utföras under den säsong då arten/artgruppen är 

möjlig att identifiera och lämplig att inventera. Tillägget ska göras i fält.  

Genomförande 

Standarden beskriver hur en NVI ska genomföras med avseende på förarbete, utförande samt 

vad en rapport och redovisning måste innehålla. Där finns även anvisningar för hur ett 

naturvärdesobjekt ska avgränsas, det vill säga vad som får ingå i samma naturvärdesobjekt.  

I standarden finns definitioner och beskrivningar av naturtypsindelning. I den tekniska 

rapporten finns även en vägledning vid naturvärdesbedömning för varje naturtyp.  

Fynd av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för 

artobservationer i samband med redovisningen.  
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Bilaga 2 – Objektförteckning NVI  

Naturvärdesobjekt nr 1  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Visst Igenväxningsmark Bryn Visst Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Gynnsamt för pollinerande insekter och fåglar. Förekomst av 
bärande buskar är positivt för flera arter. 

Gulsparv och buskskvätta hördes 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 

 

Bryn med sälg, björk, vide, hallon. Tätare mot ost och slåtter mot 
väst. 
 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Längd 

Säker 126 meter 

Inventerare 

Jakob Sörensen 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 2  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Visst Berg och sten Klippbrant Visst Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Sipperytor, mikroklimat och hög lugtfuktighet. Gynnsamt för 
mossor och lavar. 

- 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 

 

Klippbrant på mellan 3-4 meter. Blåbär och torrare tallskog 
uppepå och ungt löv nedanför. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Längd 

Säker 73 meter 

Inventerare 

Jakob 

Bild  Övriga kommentarer  

Bild saknas  
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Naturvärdesobjekt nr 3  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Visst Skog och träd Triviallövskog Visst Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Död ved, föda för hackspett, vedinsekter och svampar - 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 

 

Yngre lövskog med sälg, asp och björk. Mycket sparsamt med 
busk och fältskikt. Rikligt med klent död ved. 

- 

Säker eller preliminär 

bedömning 
Areal (ha) 

Säker 1,86 

Inventerare 

Jakob Sörensen 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 4  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Visst Skog och träd Trädklädd gräsmark Visst Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Äldre lövträd, trädslagsvariation och solexponerat - 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 

 

Öppnare mot söder. Asp, björk, gran och sälg. Enstaka ek, tätare 
skikt i öst väst. Bredbladigt gräs, sparsamt med en och brakved 

- 

Säker eller preliminär 

bedömning 
Areal (ha) 

Säker 1,27 

Inventerare 

 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 5 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Visst Småvatten Öppet dike Visst Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Vattenmiljö, död ved och bottenstrukturer. Potential för groddjur.  

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 

 

Dike ca 1,5-2 meter brett med varierande vattenmängd samt lite 
död ved. 

- 

Säker eller preliminär 

bedömning 
Längd 

Säker 220 meter 

Inventerare 

 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 6  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Visst Skogs och träd Barrblandskog Visst Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Skoglig kontinuitet på sina håll, död ved, äldre barrträd Spillkråka (spår), kungsfågel och ormbär 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 

 

Granskog med viss del löv i kanterna. Sparsamt med fält- och 
buskskikt. Mer naturligt mot kanterna. 

- 

Säker eller preliminär 

bedömning 
Areal (ha) 

Säker 2,24 

Inventerare 

 

Bild  Övriga kommentarer  
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Bilaga 3 – Naturvårdsarter  

Samtliga naturvårdsarter som hittades i inventeringsområdet under Callunas inventering 

redovisas i tabell 1 nedan.  
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Information

Fåglar

Buskskvätta Saxicola rubetra

N
ä
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N
T

)

x

Gulsparv Emberiza citrinella Sårbar (VU) x x

Gulsparv föredrar buskrika och 

varierade miljöer och är i dessa 

miljöer en god signalart och 

naturvårdsart. Förekommer 

främst i buskrika hagmarker och 

brynmiljöer. Gynnas av ett sunt 

jordbruk. Minskande i främst 

områden med intensivt jordbruk.

Kungsfågel Regulus regulus Sårbar (VU)

Kungsfågel häckar i granskog 

och har mycket små revir. Den 

har minskat med 30-50 % under 

de senaste 10 åren, men 

orsaken är inte klar. 

Klimatförändringar, igenväxning 

och avverkning misstänks 

påverka arten negativt. 

Spillkråka Dryocopus martius Nära hotad (NT) x x
4 § 

(B)
x

Skogsbevuxen myr (91D0) 

Taiga (9010) Arten finns 

upptagen i bilaga 1 till 

fågeldirektivet, vilket innebär att 

arten har ett sådant 

unionsintresse att särskilda 

skyddsområden behöver utses. 

Prioriterad fågelart enligt bilaga 

4 i Skogsvårdslagen.

Stare Sturnus vulgaris Sårbar (VU) x

Mellan 1975-1998 halverades 

det svenska beståndet. 

Minskningen har sedan fortsatt 

successivt och under 

femtonårsperioden före 2014 

har ytterligare 40-50% av alla 

starar försvunnit. Staren häckar i 

anslutning till jordbrukslandskap, 

i tätorter eller andra öppna 

marker. Staren är under 

häckningstid helt beroende av 

öppna gräsmarker med 

kortvuxet fältskikt. Den utnyttjar 

också gräsmattor, vägkanter, 

nysådda åkrar och liknande. 

Boet läggs i befintliga 

håligheter, t.ex. ett gammalt 

bohål av större hackspett eller 

gröngöling, i holkar eller under 

tegelpannor. Oftast häckar de i 

alléer, dungar eller skogsbryn.

Sånglärka Alauda arvensis Nära hotad (NT)

Nära 

hotad 

(NT)

Kärlväxter

Ormbär Paris quadrifolia x x
Skogsbär är en signalart som 

växer i skuggiga lundmiljöer. 

Näringsrik granskog (9050)

Jakob Sörensen�


Jakob Sörensen�
Ormbär�
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