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Sammanfattning 
Greensway AB har på uppdrag av Karlstads kommun genomfört en naturvärdesinventering 

på fältnivå med detaljeringsgrad medel och tillägget detaljerad redovisning av artförekomst, 

enligt svensk standard SS 199000:2014. Objektet utgörs av ett ca. 95 hektar jordbruks- och 

skogsmarksområde beläget ca. en mil öster om Karlstad centrum. Denna inventering ska 

ligga till grund för ett planprogram och en detaljplan för området som Karlstads kommun 

jobbar med att ta fram, som berör byggnation av bostäder och ombyggnation av 

fritidsbostäder. 

Inom inventeringsområdet har tre naturvärdesobjekt, ett landskapsobjekt och två övriga 

områden av intresse identifierats. Två hällmarkstallskogar på vardera 0,5 och 1 ha har 

pekats ut som naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3), med 

senvuxna tallar av hög ålder. Dessa båda objekt ingår i ett landskapsobjekt med ytterligare 

hällmarkstallskogar i närheten men utanför inventeringsområdet. En barrblandskog med en 

yta av 0,15 ha håller också påtagligt naturvärde, värdet kopplar bland annat till inslag av död 

ved av både barr- och lövträd i olika nedbrytningsstadier.  

Förutom dessa förekommer en nyligen gallrad skog med 60-åriga tallar där det förekommer 

rikligt med den fridlysta orkidén nattviol (troligen skogsnattviol), eftersom området inte håller 

några andra värden har det inte pekats ut som ett naturvärdesobjekt. Råbäcken rinner i nord-

sydlig riktning genom den östra delen av inventeringsområdet. Den södra delen av bäcken 

har en längre trädkontinuiteten som bidragit till naturvärden kopplat till åldersstruktur, tillgång 

till död ved och störningsdynamik. Dock saknas artfynd vilket gör att inget naturvärdesobjekt 

har identifierats. Däremot bör bäcken skyddas genom det generella biotopskyddet. 
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1. Inledning 
Karlstads kommun har planer på en utbyggnad av bostäder och har därför behov av att 

undersöka lämpliga stadsnära områden. Fritidshusområdena Lungvik och Busterud, som 

ligger ca en mil öster om Karlstad centrum, undersöks som lämpliga områden för denna 

utbyggnad. Greensway AB har på uppdrag av Karlstads kommun utfört en 

naturvärdesinventering i ett jordbruks- och skogsmarksområde på 95 hektar (Figur 2). 

Naturvärdesinventeringen ska ligga till grund för ett planprogram som främst berör 

bostadsbyggnation och en detaljplan för utbyggnad av fritidsfastigheter i Lungvik.  

Rapporten inleds med en metodbeskrivning som innefattar bland annat NVI-standardens 

utformning, detaljeringsgrad samt underlag och kartverktyg vid bedömningen av naturvärden 

på förstudienivå. I nästa del av rapporten presenteras resultaten och de naturvärdesobjekt 

som har identifierats. Rapporten avslutas med slutsatser kring det planerade projektets 

betydelse för de registrerade naturvärdena i området. 
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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). Tillägget Detaljerad redovisning av artförekomst (4.5.5) inkluderades. 

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 1). 

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

påtagligt naturvärde (klass 3), eller visst naturvärde (klass 4). I denna rapport har endast 

klasserna 1-3 använts. 

 

Figur 1. 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 1). Det gäller framförallt habitat som generellt är något artfattigare så som 

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

kunnat finnas i miljön. 

2.2. Uppdraget 
NVI:n har utförts på fältnivå med detaljeringsgrad medel vilket innebär att naturvärdesobjekt 

ska vara minst 0,1 hektar stora alt. linjeobjekt om 50x0,5 meter. Naturvärdesklasserna 1–3 

har använts och objekt som uppfyllt endast visst naturvärde (klass 4) redovisas inte i 

rapporten. Samtliga naturvärdesobjekt som identifierats inom inventeringsområdet redovisas 

med objektnummer, NV-klass, naturtyp, biotop, objektbeskrivning samt 

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

Tillägget detaljerad redovisning av artförekomster har gjort, vilket innebär att geografisk 

information för alla naturvårdsarter som påträffas levereras till kommunen och rapporteras in 

till Artportalen. Dessa återfinns även i BILAGA 1 - Naturvårdsarter där det även anges inom 

vilka NV-objekt som arten har observerats. Inventeringsresultaten levereras i GIS-skikt enligt 

referenskoordinatsystem EPSG:3006 - SWEREF99 TM. 

Fältinventering och naturvärdesbedömning genomfördes av Tomas Axelson, Charles 

Campbell, Maja Östlund och Adam Trapp mellan 19 juli och 22 juli 2021. Maja Östlund och 

Tomas Axelson genomförde förstudie och kartframställning där eventuella kända 

naturvärden, artobservationer och preliminära naturvärdesobjekt identifieras. Fortlöpande 
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översyn av underlag och sammanställningar gjordes av Lina Widenfalk som även var 

uppdragsledare. Slutgiltig naturvärdesbedömning fastställdes av samtliga författare till 

rapporten.  

2.3. Förstudie och underlag 
Karlstads kommun tillhandahöll inventeringsområdet som berörs av planprogrammet och 

detaljplanen. Inom inventeringsområdet samt ett område på 1 km från områdets yttre gräns 

utförs en förberedande fjärranalys enligt standard (Swedish Standards Institute 2014:A och 

2014:B).  

Kartverktygen Skogliga grunddata (Skogsstyrelsen, 2021) och Naturvårdsverkets Skyddad 

Natur (Naturvårdsverket, 2021) 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, 2021) och har på begäran lämnats ut från 

Artdatabanken (2021-08-12). Förstudieanalysen över det berörda området resulterade i 15 

objekt med eventuellt höga naturvärden (Figur 2). Objekten är relaterade till avvikande 

hydrologiska förutsättningar, hävdgynnade kärlväxter och längre skoglig kontinuitet. 

Observerade naturvårdsarter i närheten bestod till största delen av fåglar och kärlväxter, 

dessa har tagits med vid bedömningen av värden inom inventeringsområdet (Figur 2). 

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, 2021) samt 

Insekts gnag i bark och ved (Ehnström & Axelsson, 2002).  

2.4. Befintliga områdesskydd 
För inventeringsområdet finns inga befintliga områdesskydd (Figur 2). De närmsta 

skyddsområdena är ett skogligt biotopskyddsområde på Glofsön, söder om 

inventeringsområdet (Naturvårdsverket, 2021).



9 | 19 

 

 

Figur 2. Inventeringsområdet i Lungvik samt omkringliggande landskap, förstudien har inkluderat ett område på 1 km runt inventeringsområdet. Utpekade objekt i förstudien 
visas med grön gräns gavs särskilt fokus vid fältinventeringen, men alla delar av området besöktes. Det närmaste skyddade området var det skogliga biotopskyddet Glofsön 
som ligger söder om inventeringsområdet. Det fanns relativt många observerade naturvårdsarter i området, men få inom inventeringsområdet.  
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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.  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 som omfattas av den så kallade artskyddsförordningen. Arter 

som omfattas av artskyddsförordningen har samma skyddsstatus utanför som innanför 

Natura 2000-områden. Dessutom finns ett fågeldirektiv där 66 i Sverige förekommande 

fågelarter ingår (Naturvårdsverket 2009). 

 

Figur 3. Kartorna i denna rapport använder symboler för att visualisera naturvårdsarter utifrån organismgrupp och 
skyddsstatus för arter som har observerats under NVI:n eller är hämtade från Artportalen. Kategorin formellt 
skyddad inkluderar både fridlysta arter och arter som omfattas av habitat- eller fågeldirektivet.  

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

marksvampar som kan indikera höga naturvärden i hällmarkstallskogar inte gick att bedöma 

vid inventeringstidpunkten. I naturvärdesobjekten av typen hällmarkstallskogar är därför 

biotopvärdena påtagliga men med svårbedömd artrikedom, Greensway har bedömt att 

objekten inte skulle få en högre klass även om vissa naturvårdsarter hade funnits. Dock 

skulle de bedömas hålla högt naturvärde (NV-klass 2) om flertalet rödlistade/hotade arter 

hade påträffats, vilket inte helt kan uteslutas. Ett ytterligare besök under hösten kan behövas 

för att säkerställa denna bedömning. 
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3. Identifierade naturvärden 

3.1. Inventeringsområdet 
Inventeringsområdet ligger direkt söder om riksväg E18 mellan orterna Alster och Skattkärr, 

ca en mil öster om Karlstad centrum (Figur 4). Större delen av inventeringsområdet utgörs av 

skogsmark (ca 68 ha) dominerat av medelålders barrträd, främst tall. Av de skogbeklädda 

områdena inom inventeringsområdet har en stor andel, varit jordbruksmark och sedan 

beskogats under andra halvan av 1900-talet. De skogspartier med längre skogskontinuitet 

har med stor sannolikhet tidigare brukats till skogsbete där historiska flygfoton visar glesa 

skogar. Vid inventeringen sågs också spår av bete i form av enbuskar. Av dessa områden är 

flera delar påverkade av äldre avverkningar. Den brutna skogskontinuiteten i flera områden 

har lett till att större delen av skogsmarken bedöms vara trivial med relativt nyetablerade 

bestånd, med undantag för de ostörda hällmarkstallskogarna och det mindre 

granskogsområdet med påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. 

Figur 4. Resultat av naturvärdesinventering av Lungvik i Karlstads kommun. Symbolerna och färg för 
naturvärdesarter (fridlysta, skogliga signalarter eller rödlistade) följer Figur 3, rosa fyrkanter är den fridlysta 
orkidén nattviol. Tre naturvärdesobjekt håller alla påtagligt naturvärde och två av dessa ingår i ett landskapsobjekt 
kopplat till hällmarkstallskogar. 
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De öppna markerna består av ca 20 ha jordbruksmark, främst aktiv vall, och ca 7 hektar 

betesmark med aktivt bete. Historiska kartor visar på lång brukandehistoria och stora delar 

av jordbruksmarken brukas aktivt än idag. Markanvändandet främst som vall har inte bidragit 

till höga naturvärden kopplat till artrikedom av hävdgynnade arter utan anses generellt hålla 

triviala värden. Inga naturvärdesobjekt identifierades inom jordbruks eller betesmark.  

Genom inventeringsområdet rinner den naturliga bäcken Råbäcken. Historiska flygfoton från 

1959 visar att de norra delarna då saknade träd och buskar i kantzonen medan de södra 

delarna var delvis trädbeklädd. Den längre trädkontinuiteten i den södra delen har bidragit till 

naturvärden kopplat till åldersstruktur, tillgång till död ved och störningsdynamik. Däremot 

kunde inga naturvårdsarter påträffas i området vilket gör att inget naturvärdesobjekt har 

identifierats. Dock bör bäcken skyddas genom det generella biotopskyddet, då det är en 

naturlig bäck i jordbrukslandskap även om den idag omges av skogsklädda kantzoner. Spår 

av ett vattenlevande djur som hasat sig ner i bäcken finns på ett par stället och tolkades som 

att de kunde komma från utter, men inga tydliga trampavtryck kunde ses vilket gör att 

bedömningen är osäker.  

 

Fuktig alskog med stor spridning i ålder och diameter i den södra delen av Råbäcken.  

 

Bäckfåra med tydliga spår av intressant störningsdynamik i form av översvämning i södra delen av Råbäcken. 



13 | 19 

 

I en ca 60-årig nygallrad tallskog i norra delarna av 

inventeringsområdet hittades rikliga förekomster av den fridlysta 

orkidén nattviol (Platanthera bifolia). Stänglarna var spridda över ca 

0,3 ha stort område mellan två gårdar (Figur 4). Området var sedan 

lång tid dikat med djupt huvuddike och mindre, fortfarande 

fungerande, tegdiken. Området hade inga övriga intressanta 

strukturer.  

Under inventeringen har invasiva arter påträffats spritt i 

inventeringsområdet, främst jättebalsamin (Impatiens glandulifera) 

men även kanadensiskt gullris (Solidago canadensis agg.) samt 

enstaka fynd av blomsterlupin (Lupinus polyphyllus). Jättebalsamin 

påträffades främst i skogsområden och längs Råbäcken. Det 

kanadensiska gullriset påträffades främst i åkerkanter och längs 

Råbäcken.  

3.2. Utpekade landskapsobjekt 
I den västra delen av inventeringsområdet har ett landskapsobjekt avgränsats (Figur 4). 

Landskapsobjektet täcker ett hällmarksparti som håller flera områden rika på 200-åriga tallar, 

varav två är naturvärdesobjekt 1 och 2. Även utanför inventeringsområdet finns ytterligare 

partier med höga naturvärden av samma karaktär. Naturvärdeobjekten är förhållandevis små 

och därför känsliga för slumpmässiga störningar. Tillsammans med övriga områden med 

hällmarkstallskog inom landskapsobjektet bildas ett nätverk som skapar möjligheten till 

kontinuitet av substrat och värdeelement. Flertalet arter som är beroende gammal, senvuxen 

och gles tallskog som hällmarkstallskogarna ger gynnas av hela landskapsobjektet. 

Identifierade naturvårdsarter inom landskapsobjektet var signalarterna vedticka och mindre 

märgborre, dock är det sannolikt att ytterligare marksvampar kan finnas som inte kan 

observeras under inventeringstillfället. 

3.3. Naturvärdesobjekt 
Inom inventeringsområdet har tre naturvärdesobjekt identifierats, alla i den västra delen av 

området. Två hällmarkstallskogar på vardera 0,5 och 1 ha har pekats ut som 

naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3), med senvuxna tallar av 

hög ålder. En barrblandskog med en yta av 0,15 ha håller också påtagligt naturvärde, det har 

påtagligt inslag av död ved av både barr- och lövträd i olika nedbrytningsstadier. 

  

Överblommat exemplar av 
nattviol. 
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Objektnr: 1      NV-klass 3 

 

Solexponerad senvuxen hällmarkstallskog med många äldre tallar och död ved. 

 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop: Hällmarkstallskog 

Beskrivning: Hällmarkstallskog med god förekomst av tallar över 150 år varav ett fåtal är 

över 250 år gamla. Bitvis luckig miljö kring blockrika hällmarkspartier i ett generellt olikåldrigt 

bestånd, genomgående inslag av yngre tallar jämnt fördelade på åldersklasserna. Tydlig 

förekomst av död ved i olika nedbrytningsklasser, enbart från tallar. Främst lågor, men en 

mindre mängd stående död ved finns också. På den liggande döda veden återfanns 

signalarten vedticka. 

Naturvärdesklass: De många äldre träden med senvuxna tallar över 200 år ger tillsammans 

med död ved i varierad nedbrytningsgrad, en indikation av en lång skoglig kontinuitet. 

Tillsammans med strukturer som luckighet och blockrika partier visar det att objektet har ett 

påtagligt biotopvärde. I objektet hittades signalarten vedticka i begränsad förekomst vilket 

indikerar ett visst artvärde. Tillsammans motiverar det ett påtagligt naturvärde, 

naturvärdesklass 3. 
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Objektnr: 2      NV-klass 3 

 

Luckig hällmarkstallskog med intressanta strukturer och död ved. 

 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop: Hällmarkstallskog 

Beskrivning: Luckig hällmarkstallskog med tallar i olika åldrar. Det äldre trädskiktet består 

av 150–200 år gamla tallar och de yngre tallarna är jämnt fördelade över åldersklasserna. 

Viss mängd död ved från tallar äldre finns spritt inom objektet. Den döda veden är även 

fördelad över olika nedbrytningsstadier och är både stående och liggande. I objektet finns 

även en 2 meter hög sydvänd lodvägg och flera kala hällar som bidrar till luckigheten och 

ökar solexponeringen på tallarna. I objektet finns naturvårdsarten mindre märgborre (S), Då 

trakten inventerades på sommaren är det inte möjligt att avgöra marksvamprikedomen som 

vanligen kan förekomma i liknande biotoper. Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet i 

väst och ser än mer rikt ut på värdeelement utanför. 

Naturvärdesklass: Objektet har många värdeelement som 200-åriga tallar och död ved i 

olika nedbrytningsklasser, En genomgående stor variation av trädens ålder visar på lång 

kontinuitet och luckighet som ökar solexponeringen på tallarna ökar värdet för många arter. 

Det motiverar sammantaget ett påtagligt biotopvärde. Enstaka fynd av singlaraten mindre 

märgborre spritt inom beståndet tyder på ett visst artvärde. Sammanvägt bedöms objektet 

hålla ett påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. 
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Objektnr: 3      NV-klass 3 

 

Skiktad granblandskog med rikligt inslag av liggande och stående död ved. 

 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop: Granskog 

Beskrivning: Granskog med visst inslag av lövträdsarter som björk, asp, rönn och ett fåtal 

små bokar. Objektet gränsar till odlingsmark i öst och är fullskiktat med både gran- och 

lövträd där de äldsta granarna är 120 år men huvuddelen av träden är något yngre. I 

beståndet finns ett tydligt inslag av död ved främst från några år gamla 

granbarkborreangrepp som gett stående död ved samt rikligt med något äldre lågor av främst 

gran, varav många förrötade och/eller med varierad nedbrytningsgrad. Här finns även ett 

fåtal björklågor. Beståndet har en tydlig skiktning, särskilt kraftig mot den öppna marken. 

Skiktningen ger upphov till goda förutsättningar för bevarad luftfuktighet, trots närheten till 

öppen odlingsmark. På en förrötad granstubbe finns signalarten brandticka (S) vilken 

indikerar skyddsvärd skogsmiljö. 

Naturvärdesklass: Objektet har god förekomst av värdeelement i form av stående och 

liggande död ved. Skiktningen av träden bidrar till ett skyddat mikroklimat för lågorna vilket 

ger möjlighet till god lågakontinuitet. Angreppen av granbarkborre kommer genom 

luckdynamik sannolikt bidra till ökad föryngring och därigenom större spridning av 

åldersklasser. Visst biotopvärde. Fyndet av brandticka ger ett visst artvärde. Sammantaget 

får objektet ett påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3.  
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4. Samlad bedömning 
De områden som pekats ut som naturvärdesobjekt är kopplade till skoglig kontinuitet där 

naturvärdena skulle påverkas negativt av mänsklig störning.  

För hällmarkstallskogarna (NV-objekt 1 och 2) är värdet framför allt kopplat till glesa och torra 

tallmiljöer. De ingår även i ett landskapsobjekt med fler liknande hällmarkspartier i nära 

anslutning strax utanför inventeringsområdet. Dessa påverkas inte nämnvärt om 

kringliggande mark öppnas upp då de är torktåliga och arter som nyttjar dessa kan gynnas 

om tallarna blir solexponerade. Däremot påverkas värdena negativt om de äldre tallarna tas 

ned.  

Objektet som klassats som barrblandskog (NV-objekt 3) har ett större behov att bevaras 

intakta för att inte minska tillgången till död ved eller negativt påverka mikroklimatet. Detta är 

viktigt för att arterna kopplade till dessa förutsättningar ska kunna fortsätta att nyttja miljön. 

Exempel på arter är vedlevande svampar som trivs på lågor i beskuggade lägen. 

Det södra området vid Råbäcken har speciella hydrologiska förutsättningar och ett 

mikroklimat särskilt känsligt för störningar som kan uppkomma vid byggnation i närområdet. 

Här har dock inget naturvärdesobjekt kunnat pekas ut men bäcken och dess kantzoner bör 

vara skyddade av det generella biotopskyddet. 

Den nyligen gallrade tallskogen där det förekommer rikligt med nattviol håller inga högre 

naturvärden som miljö, men orkidén är fridlyst och arbetet bör därför anpassas inom området 

för att inte påverka populationen negativt. Arten förekommer i många olika livsmiljöer över 

stora delar av tempererade Eurasien, inklusive gräsmarker och skogar.  

Större delen av inventeringsområdet håller inte tillräckligt höga naturvärden för att bedömas 

ha påtagligt naturvärde och anses därför inte vara av stor vikt i bevarandet av biologisk 

mångfald.  
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BILAGA 1 - Naturvårdsarter  

Naturvårdsarter som observerats vid naturvärdesinventering, samt i vilket naturvärdesobjekt 
de observerades i. Exakt lokalisering för alla lokaler finns i GIS-material med 
enskilda koordinater. 
  

Svenskt 

namn 

Vetenskapligt 

namn 

Naturvårdsstatus Kommentar Naturvärdesobjekt 

Blåmossa 
Leucobryum 
glaucum 

H-Bilaga 5, Signalart 
 

 

Brandticka 
Pycnoporellus 
fulgens 

Signalart 
 

3 

Kopparödla Anguis fragilis Bern III, Fridlyst   

Mindre 
märgborre 

Tomicus minor Signalart 
Gnagspår 

2 

Nattviol 
Platanthera 
bifolia 

Fridlyst, Signalart 
Flertalet spridda 

inom 0,3 ha 
 

Spillkråka 
Dryocopus 
martius 

Rödlist: NT, Bern II, F-
Bilaga 1, Fridlyst 

Gammalt 
födosökshack 

 

Utter Lutra lutra 

Rödlist: NT, Bern II, 
Fridlyst, H-Bilaga 2, H-
Bilaga 4 

Spår i dikeskant, 
osäker 

observation 

 

Vedticka 
Fuscoporia 
viticola 

Signalart 
Osäker 

1 

 


