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Sammanfattning		
I detta uppdrag har Calluna AB utfört en naturvärdesinventering av Skutberget i Karlstad 
kommun. Bakgrunden till inventeringen är att ta fram underlag till en vision för hela områdets 
utveckling samt en detaljplan som ska göras för en del av området. Uppdraget har utförts 
enligt SIS standard för naturvärdesinventeringar. Inventeringen utfördes på fältnivå med 
detaljeringsgrad medel, samt med tilläggen fördjupad artinventering, den 20-22/9 2017.  
 
Naturen i inventeringsområdet består i huvudsak av barrskog där tall dominerar, med inslag 
av mycket gamla träd.  Vid inventeringen avgränsades totalt 11 naturvärdesobjekt, varav 0 st. 
med högsta naturvärde (naturvärdesklass 1), 2 st. med högt naturvärde (naturvärdesklass 2), 
9 st. med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). Dessutom avgränsades 2 st. 
landskapsobjekt, det vill säga områden där landskapets betydelse för biologisk mångfald är 
större eller av annan karaktär än de ingående naturvärdesobjektens betydelse.  
 
Vid Callunas inventering noterades 18 naturvårdsarter. Vid utsök från ArtDatabanken tillkom 
ytterligare 20 naturvårdsarter inom en buffert om 200 meter ifrån utredningsområdet. Tre av 
dessa arter återfanns även vid Callunas inventering, vilket totalt ger 35 konstaterade 
naturvårdsarter för inventeringsområdet. De högsta naturvärdena är knutna till gamla tallar, en 
heterogenitet av olika habitat närmast strandkanten, en hävdgynnad flora och solexponerade 
berghällar och sand/grusmiljöer i söderläge. En kombination av biotopvärdet och ett flertal 
naturvårdsarter ger ett högt naturvärde i dessa miljöer. 
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Inledning	
Vad	är	en	naturvärdesinventering?	
Det huvudsakliga syftet med en naturvärdesinventering (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. Den är dock ett användbart underlag till sådana 
bedömningar. 

Bakgrund,	förutsättningar	och	uppdragets	syfte		
Naturmiljökonsultföretaget Calluna AB har av Karlstad kommun fått i uppdrag att göra en 
naturvärdesinventering (NVI) av området Skutberget. Inventeringen ska utgöra underlag för 
en vision för områdets utveckling där en detaljplan ska tas fram för delar av området och 
andra delar planeras ingå i ett blivande naturreservat.Inventeringsområdet är ett område om 
39 hektar som präglas av barrskog med högt rekreationsvärde som gränsar till Vänern i söder. 
Tidigare har Skogsstyrelsen genomfört inventeringar i området som visar att det finns 
flerskiktade tallskogsdominerade områden med måttligt till höga naturvärden och tallar upp 
emot 180 år gamla. Skogen används till rekreation, och här finns bland annat en camping och 
en frisbeebana finns inom området.  
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Metod	och	genomförande	av	NVI	
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. I detta uppdrag har inventeringen utförts på 
fältnivå med detaljeringsgrad medel. Inventeringen har utförts med de tillägg enligt 
standarden som redovisas i tabell 1 nedan. Inventeringsområdet har avgränsats av beställaren 
till ett område som omfattar 39 hektar (se figur 2). Även det omkringliggande landskapet har 
dock studerats genom tillgängliga informationskällor. Förstudien omfattade genomgång av 
källor som finns angivna i tabell 2. 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 

 

Tillägg: fördjupad artinventering av kryptogamer, svampar och vedinsekter 

Beställningen gäller arten/artgruppen kryptogamer (mossor och lavar), mark- och vedsvampar 
samt vedinsekter, och omfattar hela utredningsområdet.  

Utförande	personal	och	tidpunkt	för	arbetet		
Fältinventering och naturvärdesbedömning utfördes av ekolog Jonas Mattson från 
Calluna AB. Inventeringen utfördes den 20-22/9 2017.  

Informationskällor	och	referenslitteratur	
Vid naturvärdesinventeringen har ett stort antal informationskällor genomsökts efter 
information om tidigare kända naturvärden i området eller områden som är skyddade enligt 
miljöbalken. De källor som anges i tabell 2 innehåll information som har använts som 
underlag vid bedömningar och avgränsningar. Calluna har begärt och erhållit utdrag av 
skyddsklassade arter från ArtDatabanken. Information om artfynd och produktion av kartor 
med fynduppgifter följer ArtDatabankens regler för sekretess och rumslig diffusering.  
Som stöd vid naturvärdesbedömning har SIS-standarden använts, samt den referenslitteratur 
som hänvisas till i rapportens text och i avsnittet Referenser. Såvitt Calluna vet har inga 
utförliga artinventeringar eller naturvärdesinventeringar gjorts tidigare inom 
inventeringsområdet. 
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Tabell 2. De informationskällor som användes som underlag vid eftersök av information för att kontrollera om det 
finns tidigare kända naturvärden eller områden skyddade enligt miljöbalken i området.  

Beskrivning Källa Kommentarer 

Naturvårdsarter – utdrag från databaserna Artportalen och 
Analysportalen, med artförekomster av naturvårdsarter som 
har rapporterats in till systemet 

ArtDatabanken Utdrag gjordes den 15/9 
2017 och sökningen 
inkluderade en buffert på 
200 meter kring 
utredningsområdet. 

Skyddsklassade arter – skyddsklassningen berör främst 
rovfåglar, orkidéer och fynd som rapportören önskar ska 
vara dolda, och utdrag inhämtas direkt från ArtDatabanken 

ArtDatabanken Utdrag gjordes den 15/9 
2017 och sökningen 
inkluderade en buffert på 
200 meter kring 
utredningsområdet. 

Naturvårdsavtal – tidsbestämt skyddade områden som t.ex. 
är beroende av skötsel för att bevara naturvärden eller där 
naturvärdena gynnas bäst av fri utveckling utan skogsbruk, 
avtalstiden kan vara 1–50 år 

GIS-skikt, 
Skogsstyrelsen 

Det finns inga 
naturvårdsavtal i närhet 
till utredningsområdet 

Biotopsskydd – skyddade områden som t.ex. är beroende 
av skötsel för att bevara naturvärden eller där naturvärdena 
gynnas bäst av fri utveckling utan skogsbruk 

GIS-skikt, 
Skogsstyrelsen 

Det finns inga 
biotopskydd i närhet till 
utredningsområdet.  

Nyckelbiotoper och naturvärden – naturvärden 
inventerade av Skogsstyrelsen på småskogsbrukets mark 
samt från skogsbolags och större markägares egna 
inventeringar 

GIS-skikt, 
Skogsstyrelsen 

Det förekommer många 
nyckelbiotoper och 
naturvärden i närheten till 
utbredningsområdet, men 
inget som överlappar 
med utredningsområdet. 

Sumpskogar – skogsklädd våtmark, inventerade av 
Skogsstyrelsen 

GIS-skikt, 
Skogsstyrelsen 

Det förekommer många 
sumpskogar i närheten till 
utbredningsområdet men 
inget som överlappar 
med utredningsområdet. 

Natura 2000-områden – naturtypskarta med kartering av 
Natura 2000-naturtyper, för de naturtyper som ingår i EU:s 
Art- och habitatdirektiv, bilaga 1 (EEG 92/443) samt ett urval 
av andra naturtyper 

GIS-skikt, 
Naturvårdsverket 

Inget Natura 2000-
område överlappar med 
utredningsområdet. 

Naturreservat – skyddade områden med syfte att bevara 
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 
eller tillgodose behov av områden för friluftslivet 

GIS-skikt, 
Naturvårdsverket 

Ett naturreservat 
angränsar till 
utbredningsområdet i 
väst.  

Ängs- och betesmarker – TUVA med svenska ängs- och 
betesmarksinventeringen, innehållande både ängs- och 
betesmarksobjekt och naturtypsytor 

GIS-skikt, 
Jordbruksverket 

Det förekommer många 
ängs- och betesmarker i 
närheten till 
utredningsområdet men 
inget som överlappar 
med utredningsområdet. 

Värdefulla vatten – en sammanställning av Sveriges mest 
värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande 
sjöar och vattendrag 

GIS-skikt, Havs- 
och vatten-
myndigheten 

Hela utredningsområdet 
ligger i ett 
vattenskyddsområde. 

RAMSAR-områden – skyddade områden med GIS-skikt, Inget RAMSAR-område 
finns i närheten till 
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GIS	och	fältdatafångst	
Fältdatafångsten har gjorts i ESRI:s fältapplikation Collector på en läsplatta med en 
lägesnoggrannhet på fem 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, landskapsobjekt och artregistreringar från inventeringen har 
upprättats. Till GIS-skikten finns även tillhörande metadatablad med bland annat 
beskrivningar av attributdata.  
 

Resultat	
Allmän	beskrivning	av	inventeringsområdet		
Inventeringsområdet består till största delen av talldominerade skogsmiljöer samt 
rekreationsområden där stora delar består av öppna gräsytor. Strax väster om Skutbergsgården 
finns en sandstrand och väster om den förekommer ett glest tallbestånd närmast Vänern med 
tallar i övre medelålder där några träd börjar bli uppemot 130 år gamla. Inslag av ännu äldre 
tallar finns spritt i området. Stora delar av tallskogen har produktionsartad karaktär utan 
någon större variation i ålder. I fältskiktet växer främst blåbär och lingon. På marken i 
skogsmiljöerna dominerar husmossa, väggmossa och bergklomossa.  
 
Strandkanten längs Vänern består av öppna berghällar med hällkar och små gräsdominerade 
ytor och sandblottor om vartannat. Stora delar av strandsträckan ligger i söderläge vilket ger 
varma habitat för olika arter. Våtare partier med sumpskog förekommer både i den västra 
delen och i öster samt ute på ön. Här dominerar klibbal och björk. I sumpskogarna 
förekommer död ved sparsamt men spridd, medan det i tallskogen bara finns enstaka torrakor 
och lågor. Floran i området runt Skutbergsgården samt öster om restaurangen/camping- 
receptionen vittnar om att området förr varit betat under en längre period. Fläckvisa 
förekomster av hävdgynnade arter som mandelblom, ärenpris, blåsuga och bockrot 
tillsammans med spridda höga enar visar på en näringsfattig mark som varit mer öppen och 
solexponerad tidigare.  
 

internationellt värdefulla våtmarker Naturvårdsverket  utredningsområdet. 

Forn- och kulturlämningar – Skog & Historia, innehållande 
information om forn- och kulturlämningar i skogsmark, 
exempelvis stenrösen och kolbottnar 

GIS-skikt, 
Skogsstyrelsen 

Det förekommer områden 
i närheten av 
utredningsområdet, men 
överlappar geografiskt 
sett inte.  

Skyddsvärda träd –  Trädportalen GIS-skikt från 
Trädportalen 

Utdrag gjordes 15/9 
2017, och det 
förekommer skyddsvärda 
träd norr om området. 
Dock finns det inga träd 
registrerade från 
utredningsområdet.  
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Det finns flera rekreationsytor inom inventeringsområdet som exempelvis volleybollbanor, 
frisbeegolfbanor och kajakuthyrning samt flera små gångvägar. Ute på ön samt i den östra 
delen finns flertalet små stugor med naturtomt där odlade kärlväxter förekommer samt små 
upplagda plankor och annat material. Strax norr om inventeringsområdet finns en camping 
och klippta gräsmattor samt bilvägar.  
  

Skyddad	natur	och	övrig	känd	kunskap	om	området		
Hela inventeringsområdet ligger inom vattenskyddsområdet ”Kattfjorden” samt inom ett 
riksintresse för friluftsliv vid namn ”Vänern - Norra skärgården”. I västra delen av 
utredningsområdet ligger ett anslutande naturreservat, Sörmons naturreservat (Se figur 1). 
Övrig känd kunskap om inventeringsområdet: 

• Från	inventeringsrapporterna	tillhandahållen	från	kommunen	med	inventeringar	genomförda	av	
Skogsstyrelsen	är	det	sedan	tidigare	känt	att	det	finns	värdefulla	tallmarker	inom	området	med	
inslag	av	130-åriga	tallar.		

• Genom	utdrag	från	ArtDatabanken	fanns	information	om	att	en	tre	skyddade	arter	har	
rapporterats	inom	ett	område	om	200	meter	från	utredningsområdet	

• Från	sökningen	i	träddatabasen	framgår	att	det	finns	naturvärdesträd	norr	om	området	

 
Figur 1. Kartan visar inventeringsområdets avgränsning och hur inventeringsområdet ligger i landskapet. 
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Naturvärdesinventeringens	resultat	
Vid inventeringen avgränsades totalt 11 områden med klassning som naturvärdesobjekt, 
fördelade enligt:  

• 0	objekt	med	naturvärdesklass	1	högsta	naturvärde	
• 2	objekt	med	naturvärdesklass	2	högt	naturvärde	
• 9	objekt	med	naturvärdesklass	3	påtagligt	naturvärde	
• 2	landskapsobjekt	

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. 18 olika naturvårdsarter har 
identifierats av Calluna inom inventeringsområdet, varav gröngöling, spillkråka, reliktbock 
och motaggsvamp är klassade som Nära hotade (NT) och kungsfågel är klassad som Sårbar 
(VU) enligt 2015 års rödlista (ArtDatabanken). Enligt utdrag från artDatabanken har rördrom 
(NT), sävsparv (VU), trastsångare (NT), violettkantad guldvinge (NT) rapporterats inom ett 
område om 200 meter från utredningsområdet mellan 2007 och 2017 (se bilaga 3 för 
detaljerad redovisning).  
 

Naturvärdesobjekt  

Naturvärdesobjekten visas i kartan i figur 2. I bilaga 2 finns objektbeskrivningar för de 
naturvärdesklassade områdena. I objektkatalogen framgår motiven till naturvärdesklassningen 
och där finns även representativa bilder till objekten. De identifierade naturvärdesobjekten i 
området karaktäriseras av gamla tallar, en heterogenitet av olika habitat närmast strandkanten, 
en hävdgynnad flora och solexponerade berghällar och sand/grusmiljöer i söderläge. En 
kombination av biotopvärdet och ett flertal naturvårdsarter ger ett högt naturvärde i dessa 
miljöer 
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Figur 2. Kartan visar inventeringsområdet med resultaten från Callunas naturvärdesinventering där 
naturvärdesobjekten och deras naturvärdesklass framgår.  
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Landskapsobjekt  

I inventeringsområdet avgränsades två landskapsobjekt (tabell 3), det vill säga där landskapets 
betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan karaktär än de ingående 
naturvärdesobjektens betydelse. Landskapsobjekt innehåller strukturer inom hela området 
som tillsammans ger ett högre naturvärde än mindre enskilda partier var för sig. Exempelvis 
för gröngöling och insekter. 

Tabell 3. Beskrivning av de identifierade landskapsobjekten. *Ikryssad ruta vid U betyder att landskapsobjektet 
sträcker sig utanför inventeringsområdets gränser.  

ID U* Beskrivning av objektet Naturvärde (biotop och arter) 

A ☒ Landskapsobjekt för spillkråka och 
gröngöling 

Ett större område som främst omfattar skogsmark, 
med ett flertal björkar och enstaka aspar, men överlag 
tallar. Spillkråkan (NT) är en arealkrävande fågel som 
hackar ut sitt bohål i träd som behöver vara åtminstone 
30-40 cm i diameter. Gröngölingen (NT) föredrar ett 
omväxlande landskap med tillgång till boträd och rik 
förekomst av insekter, framförallt myror. Flertalet 
myrstackar observerades under inventeringen. 

B ☐ 

Landskapsobjekt för insekter i öppna 
gräsdominerade marker tillsammans 
med ett glest solbelyst tallbestånd nära 
strandkant. 

Ett varierat landskap med mycket sandblottor i 
söderläge och solexponerade block och berghällar. 
Stora delar gränsar till skogsmark, vilket ger 
brynmiljöer. Arter som påträffats är t.ex. haghumla 
samt hål av steklar i sand samt kläckhål av olika 
skalbaggar i ved. 

 
Övriga insektsarter som noterades var barkstekel Strongylogaster lineata, björkvedbock 
Saperda scalaris, brun barkbock Arhopalus rusticus, mörk jordhumla Bombus terrestris och 
amiral Vanessa atalanta. Fågelarter som noterades var gråhäger, drillsnäppa, skata, kråka, 
nötväcka, nötskrika, blåmes, talgoxe, gärdsmyg och rödhake. Däggdjur som noterades var 
rådjur, ekorre, hare och hål av smågnagare (möjligtvis skogssork). 
 

Artobservationer  

Vid Callunas inventering noterades 18 naturvårdsarter och i utsök från ArtDatabankens 
databaser återfinns ytterligare 20 naturvårdsarter (se Figur 3 och 4, samt bilaga 3).  
 
Samtliga naturvårdsarter redovisas mer utförligt i bilaga 3 och där finns även motiveringar till 
varför de utpekas som naturvårdsarter samt en kortfattad beskrivning av varje arts ekologi. I 
bilagan listas även andra arter som ansetts relevanta att uppmärksamma, trots att de inte 
använts som naturvårdsarter.  
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Figur 3. Kartan visar inventeringsområdet med resultaten från Callunas artinventering där både Callunas fynd 
samt fynd från ArtDatabanken visas. 
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Figur 4. Kartan visar inventeringsområdet med resultaten från Callunas artinventering.  
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Slutsatser	
Diskussion		
Stora delar av området utnyttjas idag för rekreationsändamål, och det förekommer skötsel 
med bland annat gräsklippning. Trots detta finns det höga naturvärden som främst är knutna 
till de gamla träden, främst tallarna, och i området misstänks att tidigare skogsbete 
förekommit. De arter som har påträffats inom området tyder på en värdefull natur med positiv 
betydelse för biologisk mångfald. De rödlistade arterna gröngöling, spillkråka, reliktbock och 
motaggsvamp återfinns här vilka alla är listade som Nära Hotade (NT) på 2015 års rödlista 
(ArtDatabanken). Kungsfågel (VU) är rödlistad och noterades på flera ställen inom 
utredningsområdet vid Callunas inventering men används inte som naturvårdsart eftersom den 
förekommer i artfattiga produktionsskogar och andra lite mer triviala naturmiljöer. Däremot 
minskar kungsfågelpopulationerna starkt, mellan 30-53 % de senaste tio åren. Tänkbara 
orsaker kan ändå vara minskade arealer lämpliga miljöer, till exempel genom omvandlingen 
av granskogar med en varierad beståndsstruktur till täta granplanteringar. Enligt rapporterade 
observationer från ArtDatabanken har ytterligare fyra rödlistade arter noterats, vilka är 
rördrom (NT), sävsparv (VU), trastsångare (NT), violettkantad guldvinge (NT).  
 
Alla vilda fåglar är skyddade enligt 4§. Naturvårdsverket rekommenderar att fågelarter med 
negativ trend, rödlistade och listade i fågeldirektivets bilaga 1 prioriteras. Två fågelarter som 
uppfyller Naturvårdsverkets prioriteringar är noterade: rördrom och spillkråka. De finns 
upptagna i bilaga 1 till fågeldirektivet. Utöver fåglar så har det noterats tre skyddade arter i 
inventeringsområdet: revlummer, bäver och utter. Revlummer tillhör familjen Lycopodiaceae, 
och är fridlyst enligt 9 § i hela landet. Utter är fridlyst enligt art- och habitatdirektivet och är 
fridlyst enligt 4 § och 5 §. 
 
Alla Sveriges fladdermöss-arter omfattas av skyddet (4§). Flera områden har hög potential för 
fladdermöss. Detta behöver undersökas i en separat inventering av fladdermöss där utpekade 
områden för fladdermöss undersöks (se objektsbilagan). 
 
Idag växer här en hävdgynnad flora som gynnas av hävd i någon form, gärna bete. 
Utredningsområdets strandzon mot Vänern är viktig för många fågelarter. Många av de 
naturvårdsarter som har observerats i område gynnas av en småskalighet och ett mosaikartat 
landskap. Här finns lokaler som är särskilt viktiga både för insektslivet, fågellivet och floran. 
Särskilt död ved bör lämnas i olika former, både stående och liggande. Hackspettar 
(spillkråka, gröngöling, större hackspett) är beroende av stående ved som är tillräckligt grov 
och mjuk (ofta svampangripen) för att kunna mejsla ut sina bohålor.  
 
Totalt har 11 naturvärdesobjekt avgränsats, varav två har klassats som klass 2, ”högt 
naturvärde” och nio har klassats som klass 3, ”påtagligt naturvärde”.  Två landskapsobjekt 
avgränsades inom området, för deras värde för fåglar och insekter. Bäver, utter och 
revlummer har observerats inom området, vilka berörs av Art- och habitatdirektivet. Även 
rördrom och spillkråka har rapporterats, vilka berörs av fågeldirektivet.  
 
I vidare arbete och vid en eventuell exploatering bör de klassade objekten i största mån 
bevaras och i andra hand beaktas. Med stöd utifrån standarden för NVI och miljöbalken, 
anges det att ”mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall 
så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön”. Vidare är 
”naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 1 och 2 särskilt känsliga utifrån ekologisk 
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synpunkt”. Även naturvärdesobjekt med en lägre naturvärdesklass (t.ex. klass 3) samt 
landskapsobjekt kan vara särskilt känsliga utifrån en ekologisk synpunkt.  
 
Naturvärdesbedömningen utgör ett stöd för bedömningen 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.  
 

Rekommendationer		
Området har hög potential att utveckla dess biologiska värden ytterligare. Det är viktigt att 
exploatering undviks inom utpekade naturvärdesobjekt, då det utgör en viktig biotop för 
många arter. Naturmiljöerna utgör också en bra grön korridor längs med Vänern vilket 
underlättar spridningen av arter över tid.  
 

Behov	av	ytterligare	inventeringar		
Det förekommer fritidshus i området som börjar bli gamla där flera såg ut att ha håligheter 
runt taken och vid väggar. Även hålträd i bl.a. asp noterades. Detta tillsammans med öppen 
gräsmark i anslutning till öppet vatten ger en hög potential för fladdermöss som kan använda 
sig av fritidshusen som livsmiljö. En fladdermusinventering rekommenderas därför om något 
av dessa hus planeras rivas. 

Referenser		
Dyntaxa	(2016).	Svensk	taxonomisk	databas.	[online]	Tillgänglig:	<www.dyntaxa.se>.	

Nitare,	J.	(2010).	Signalarter.	Skogsstyrelsens	förlag.	

SIS	(2014).	SS	199000:2014,	Naturvärdesinventering	avseende	biologisk	mångfald	(NVI)	–	Genomförande,	
naturvärdesbedömning	och	redovisning.	Utvecklad	av	SIS-kommitté	Naturvärdesinventering.		

Larsson,	K.	(2017).	Insekter	som	signalarter	för	öppna	marker	i	södra	Sverige.	Kristianstad	Vattenrike,	
Länsstyrelsen	i	Hallands	län	
	
Lundin,	J.	§	Ståhl,	P	(1998).	Bondens	flora	–naturvårdsflora	för	jordbrukslandskapet.	Länsstyrelsen	
Gävleborg.	

Inventeringsrapporter	utförda	av	Jan	Bengtsson	på	Skogsstyrelsen,	2012-10-22	
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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.  

Generellt biotopskydd 



Naturvärdesinventering	/ NVI Vid Skutberget (Karlstad kommun) inför detaljplan, 2017 

 
 

 

 19 

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  

3 Påtagligt Skog och träd Barrblandskog Påtagligt biotopvärde Visst artvärde 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  (Calluna) 

Enstaka död ved både liggande och stående av löv och 
barrträd. Hackhål av hackspett. Varierande markfuktighet. 
Gynnsamt för kryptogamer, fåglar och insekter. Stora ytor av 
revlummer. Förekomst av smågnagare. 

Revlummer, större hackspett 

Beskrivning  Naturvårdsarter (ArtDatabanken) 

Barrblandskog som står på fuktig till frisk mark med några våta 
sänkor. Trädslagen består främst av tall och gran med inslag 
av björk, rönn och klibbal. Skogen är bitvis flerskiktad och 
åldern på de äldsta träden är ca 80-90 år. På marken växer 
väggmossa, kammossa, granvitmossa och husmossa 
tillsammans med blåbärsris, örnbräken och lingon. Svampar 
som tegelsopp och sillkremla förekommer. Hål av 
smågnagare. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 0.3 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Förslag för att gynna/bevara värdefull 
natur och naturvärdefulla arter: 

 

Bör lämnas för fri utveckling. Eventuellt 
plockhuggning av gran. Vid en sådan åtgärd 
bör de huggna granarna lämnas i området 
som död ved. 
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Naturvärdesobjekt nr 2  

Naturvärdeskla
ss Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Barrblandskog 3 Påtagligt 
biotopvärde 

Obetydligt artvärde 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  (Calluna) 

Död ved förekommer sparsamt spridd av främst klena 
dimensioner. Kala block och berghällar. Gynnsamt för 
kryptogamer. 

Linnéa 

Beskrivning  Naturvårdsarter (ArtDatabanken) 

Blockrik sluttning med tall, gran, asp och rönn. Enstaka 
björkar förekommer också. På marken växer främst 
husmossa och väggmossa. Kala block och berghällar 
finns i norr. Inga träd över 80 år. Mossrik blockslänt med 
bl.a. praktbräkenmossa, skogspraktmossa, samboradula 
(både på asp och sten). Gamla döda och döende enar 
vittnar om att området förr varit mer öppet. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 0.1 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Förslag för att gynna/bevara värdefull natur och 
naturvärdefulla arter: 

 

Bör lämnas för fri utveckling. 
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Naturvärdesobjekt nr 3 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Barrblandskog Påtagligt biotopvärde Obetydligt 
artvärde 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  (Calluna) 

Enstaka stående döda tallar samt enstaka liggande lågor av 
gran samt björk. Hackhål av hackspett. Flera tallar är ca 130-
150 år, och det finns både grova och smalare senvuxna tallar. 
Bitvis flerskiktad skog vilket är gynnsamt för fåglar. Tämligen bra 
tjädermiljöer. Större hackspett observerades. 

Större hackspett 

Beskrivning  Naturvårdsarter (ArtDatabanken) 

Större delen består av öppen hällmarkstallskog men lite tätare, 
bitvis flerskiktad barrblandskog förekommer i sydost. Trädslagen 
består av tall, gran, björk, asp och klibbal. Enstaka döende enar 
förekommer. På marken växer blåbär, lingon, ljung, väggmossa 
och husmossa. Block och enstaka kala berghällar förekommer. 
Fönsterlav och gråvit renlav växer i hällmarkstallskogen. Bohål i 
asp. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 1.6 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Förslag för att gynna/bevara värdefull 
natur och naturvärdefulla arter: 

 

Bör lämnas för fri utveckling. Eventuellt 
plockhuggning av enstaka granar. Vid en 
sådan åtgärd bör de huggna granarna 
lämnas i området som död ved. Granar där 
grenarna når ända ned till marken, s.k. 
kjolgranar, bör lämnas som skydd åt bl.a. 
tjäder. 
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Naturvärdesobjekt nr 4 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Sumpskog Påtagligt biotopvärde Visst artvärde 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  (Calluna) 

Död ved förekommer sparsamt spridd i området. Både smala 
grenar och lite grövre stammar av olika trädslag. Olika trädslag 
av olika ålder. Naturvårdsarten spillkråka och större hackspett 
noterades. 

Större hackspett, spillkråka 

Beskrivning  Naturvårdsarter (ArtDatabanken) 

Sumpskog med blandade trädslag. Främst björk men också 
klibbal, rönn och asp. Inslag av tall och gran. Varierande 
markfuktighet med våta nedsänkta stråk där vitmossa 
dominerar. Området är annars flackt med mycket förna. Mycket 
unga alar och sälgar bitvis. Avlångt stråk med öppet vatten. 
Påverkat genom dikning. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 0.6 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Förslag för att gynna/bevara värdefull 
natur och naturvärdefulla arter: 

 

Bör lämnas för fri utveckling. Eventuellt 
plockhuggning av gran. Vid en sådan 
åtgärd bör de huggna granarna lämnas i 
området som död ved. Undvik körskador 
som kan ända hydrologin och torrlägga 
områden.  
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Naturvärdesobjekt nr 5 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Tallskog Visst biotopvärde Visst artvärde 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  (Calluna) 

Flera tallar är ca 120-150 år gamla. Hål i tall och asp. Enstaka 
stående döda tallar. Naturvårdsarterna gröngöling och större 
hackspett. Blockrika partier förekommer. Söderläge ger varma 
habitat för insekter. 

Större hackspett, gröngöling, reliktbock 

Beskrivning  Naturvårdsarter (ArtDatabanken) 

Gles tallskog nära sjökanten med mycket ljusinsläpp. 
Trädslagen består främst av tall med inslag av björk och asp. På 
marken växer örnbräken, blåbär och väggmossa. Överlag torr till 
frisk mark. Små aspar börjar komma upp i gläntor. Gräsulvslarv 
noterades. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 1.3 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Förslag för att gynna/bevara värdefull 
natur och naturvärdefulla arter: 

 

 
I området observerades både gröngöling 
och större hackspett, som båda är 
beroende av grova träd för sina bohål, samt 
en god tillgång till insekter. Att bibehålla 
hävd i halvöppna, mosaikartade skogs- och 
betesmarker är den viktigaste åtgärden för 
gröngöling. En väl anpassad hävd som 
håller fältvegetationen låg, varierad och 
med stor tillgång till bryn och olika 
successionsstadier medför ett rikt insektsliv 
vilket även innefattar de värmeberoende 
myrorna som är gröngölingens viktigaste 
bytesdjur. Det råder brist på död ved i 
objektet. Sjuka träd och träd som behöver 
gallras bör lämnas kvar.   
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Naturvärdesobjekt nr 6 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Sumpskog Visst biotopvärde Visst artvärde 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  (Calluna) 

Mycket döda kvistar och enstaka döda klibbalar. Upplag av 
gammal ved och plåt. Här finns goda förutsättningar för 
intressanta insekter. Rikligt med småfåglar bl.a. nötväcka, 
gärdsmyg och talgoxe. Kläckhål i al. Längs med strandmiljön 
finns även lämpliga uppväxtmiljöer för lake (NT), spigg och 
stenlake.  

- 

Beskrivning  Naturvårdsarter (ArtDatabanken) 

Sumpskog med främst al och björk samt enstaka tall, sälg och 
rönn. På marken växer bl.a. ormbunkar, hallon, bredbladiga gräs 
och harsyra. Området genomkorsas av en mindre arbetsväg och 
i anslutning finns fritidsutrustning, upplag av gammalt virke och 
båtar. Kan förekomma naturvårdsarter av insekter och fåglar.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 0.2 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Förslag för att gynna/bevara värdefull 
natur och naturvärdefulla arter: 

 

Bör lämnas för fri utveckling. Undvik 
körskador. 
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Naturvärdesobjekt nr 7 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Park och trädgård Tallskog Visst biotopvärde Visst artvärde 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  (Calluna) 

Prel. bed visst artvärde p.g.a. äldre byggnader med håligheter 
som i kombination med närheten till öppet vatten ger potential 
för fladdermöss. Solexponerade stenar vid hus tillsammans med 
hällkar vid vatten är gynnsamt för insekter.  
 

Större hackspett 

Beskrivning  Naturvårdsarter (ArtDatabanken) 

Ca 5 sommarstugor med naturtomt där tall och enstaka gran 
växer. Stora ytor av kala berghällar ända ner till Vänern. I kanten 
finns en syrenhäck och en mindre väg går in i området. Några 
tallar är över 100 år. 

Strandskata, sothöna, törnsångare, 
skäggdopping, drillsnäppa, gröngöling, 
sävsparv, makaonfjäril, småfibbelbi, bäver, 
kattfot. Cirka180 meter norr om området 
har violettkantad guldvinge rapporterats.  

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 0.8 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Förslag för att gynna/bevara värdefull 
natur och naturvärdefulla arter: 

 

Bör lämnas för fri utveckling. Eventuellt 
plockhuggning av gran i det västra partiet. 
Vid en sådan åtgärd bör de huggna 
granarna lämnas i området som död ved.  
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Naturvärdesobjekt nr 8 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Park och trädgård Naturtomt Visst biotopvärde Visst artvärde 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  (Calluna) 

Sparsamt spridd död ved i form av lågor och enstaka stående 
döda alar. Blomrika ytor. Potential för fladdermöss. Förekomst 
av naturvårdsarter. Några tallar över 100 år.  

Ärenpris, långfliksmossa, källpraktmossa 
och haghumla 

Beskrivning  Naturvårdsarter (ArtDatabanken) 

Naturtomt där tall dominerar bland trädslagen. Björk, klibbal, 
rönn och sälg förekommer också. Stora ytor med exponerad 
berghäll varvat med blomrika ytor. Flera sommarstugor finns. I 
norra delen finns våtare mark där klibbal och björk dominerar. 
Jättebalsamin i norr i ett parti. Norra delen består bitvis av 
flerskiktad skog vilket är gynnsamt för fåglar.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 1.3 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Förslag för att gynna/bevara värdefull 
natur och naturvärdefulla arter: 

 

Bör lämnas för fri utveckling. Eventuellt 
plockhuggning av gran. Vid en sådan 
åtgärd bör de huggna granarna lämnas i 
området som död ved. Undvik körskador i 
våtare partier.  
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Naturvärdesobjekt nr 9 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Park och trädgård Naturtomt Påtagligt biotopvärde Visst artvärde 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  (Calluna) 

Hävdgynnade indikatorarter förekommer tillsammans med andra 
växter som tillsammans ger goda förutsättningar för insekter, 
bl.a. vildbin. Hål i björk samt kala block förekommer. Två bohål 
(5 cm) i asp finns som passar småfåglar eller fladdermöss.  

Ängsvädd, blåsuga och ärenpris 

Beskrivning  Naturvårdsarter (ArtDatabanken) 

Troligtvis f.d. betad mark där stora delar består av gräsmark 
med några hävdgynnade växter. Träden består främst av tall 
och björk med inslag av asp. I ett parti växer blåbär, lingon och 
ormbunkar. Enbuskar förekommer allmänt i området. Mycket 
gökärt samt fläckvisa förekomster av gulvial och kråkvicker samt 
blåklockor ger ett gynnsamt område för bl.a. vildbin. Frisbeegolf- 
bana finns i norra delen. 

Skogsnätfjäril, ängspärlemofjäril, 
trädpiplärka, gröngöling, rördrom, 
trastsångare och gök 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 0.9 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Förslag för att gynna/bevara värdefull 
natur och naturvärdefulla arter: 

 

Här finns potential för att fröbanker av 
hävdgynnade arter väcks till liv genom att 
slåttra området i augusti och få bort allt 
växtmaterial. Goda möjligheter till att få upp 
en värdefull ängsflora vilket är värdefullt. 
Utglesning av enstaka björkar och unga 
aspar för att öppna upp.  
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Naturvärdesobjekt nr 10 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Påtagligt Skog och träd Park Påtagligt biotopvärde Visst artvärde 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  (Calluna) 

Fläckvisa förekomster av hävdgynnade arter tillsammans med 
en heterogenitet av torra och våta partier med olika blommande 
växter. Tallar ca 120 år och öppna sandblottor (dock kanske för 
störda).  
 
 

Bockrot, mandelblom, ärenpris, större 
hackspett och prästkrage 

Beskrivning  Naturvårdsarter (ArtDatabanken) 

Området består överlag av klippt gräsmatta mellan tallar på över 
100 år. Näringsfattiga små partier förekommer spritt med 
indikatorarter. Höga enbuskar finns spritt. Berg i dagen 
förekommer närmast vattnet. Det finns en gångväg samt 
volleyboll bana. Björk förekommer spridda och dominerar i ett 
parti. Amiral noterades. Smultron och blåklockor finns fläckvis. 
Ett småvatten med potentiell förekomst av groddjur finns i den 
västra delen, väster om volleybollplanen. Strandmiljön erbjuder 
även lämpliga uppväxtmiljöer för lake (NT), spigg och stenlake. 

Rördrom, spillkråka, gröngöling, törnskata, 
kärrsångare, strandskata, makaonfjäril 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 3.0 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Förslag för att gynna/bevara värdefull 
natur och naturvärdefulla arter: 

 

Här finns potential för att fröbanker av 
hävdgynnade arter väcks till liv genom att 
slåttra området, eller i alla fall delar av 
området i augusti och få bort allt 
växtmaterial. Goda möjligheter till att få upp 
en värdefull ängsflora vilket är värdefullt. 
För att gynna insektslivet kan man även 
placera ut/skapa enstaka små sandblottor i 
ostörda miljöer och trädstammar/virke i 
söderläge. Det förekommer sparsamt med 
vass, men den rekommenderas att hållas 
efter tillsammans med små träd närmast 
strandkanten, för att förhindra igenväxning.  
 

 



Naturvärdesinventering	/ NVI Vid Skutberget (Karlstad kommun) inför detaljplan, 2017 

 
 

 

 30 

Naturvärdesobjekt nr 11 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Skog och träd Tallskog Påtagligt biotopvärde Påtagligt 
artvärde 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter (Calluna) 

Tallarnas solexporade läge, öppen sand, block och blomrika 
partier tillsammans med noterade naturvårdsarter ger ett 
påtagligt naturvärde. En mycket liten förekomst av kattfot. En 
grov sälg med håligheter.  
 

Stenskvätta, större hackspett, kattfot (ca 7 
kvadrat cm) gröngöling och ärenpris. 

Beskrivning  Naturvårdsarter (ArtDatabanken) 

Området består både av strandkant med öppna sandmiljöer 
samt tallskog där flera tallar är ca 130 år och solexponerade. 
Block och kala berghällar förekommer samt blomrika partier 
däremellan. En gångstig löper genom området med sandblottor 
och med enstaka stekelhål. Området vetter mot söder vilket ger 
varma miljöer. I gräsytorna växer bl.a. gråfibbla, liten blåklocka 
och rödklöver. Strandmiljöerna erbjuder även lämpliga 
uppväxtmiljöer för lake (NT), spigg och stenlake. 

Makaonfjäril, kattfot, småfibblebi 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 1.0 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Förslag för att gynna/bevara värdefull 
natur och naturvärdefulla arter: 

 

Bör lämnas för fri utveckling. Håll efter 
vassen och små träd närmast strandkanten 
för att förhindra igenväxning.  
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Bilaga 3 – Naturvårdsarter  

Tabell 1. De naturvårdsarter som Calluna identifierade inom inventeringsområdet med information om deras 
spridningsmöjlighet och krav på livsmiljö, samt var de förekommer inom utredningsområdet, med koordinater 
angivna i SWEREF99TM.   

Art Område Koordinater Arealer och 
spridningsmöjligheter Krav på livsmiljö Kategori 

Fåglar      

Gröngöling, Picus 
viridis 

5, 7, 9, 
10, 11 

408083, 
6582547; 
408384, 
6582456 

Av svenska återfynd av 
gröngöling är 85% gjorda 
inom 20 km från 
märkplatsen, vilket betyder 
att den rör sig inom ett 
relativt litet område.  I 
Skutberget har gröngöling 
observerats spritt i 
området, och det finns en 
grön korridor som möjliggör 
gröngölingens vandring i 
landskapet.  

Gröngöling har minskat i antal främst 
på grund av försämrad kvalitet av 
häckningsmiljöerna. Deras bo hackas 
ut i grova/senvuxna lövträd (oftast 
asp) som innan det har varit angripna 
av vedsvampar vilket underlättar 
utmejslingen av den 30-50 cm djupa 
bohålan.  

Nära hotad 
(NT) 

Spillkråka, 
Dryocopus 
martius 

4, 10 407900, 
6582654 

Arten har noterats i den 
västra och centrala delen 
av området. Majoriteten av 
återfynd av ringmärkta 
fåglar är gjorda nära 
märkplatsen (medelavstånd 
9 km) men enstaka fåglar 
har förflyttat sig mer än 100 
km. Varje spillkråkepar 
utnyttjar 400-1000 hektar 
skog, beroende på skogens 
kvalitet. Om skogen är av 
optimal biotop finns dock 
betydligt tätare populationer 
(ett par/100 ha).  

Spillkråkan lever i barr- eller 
blandskog men även i ren lövskog 
(t.ex. bokskog). De tätaste 
populationerna förefaller finnas i 
äldre, variationsrik blandskog med 
gott om död ved och gamla träd.  
Spillkråkan mejslar på våren ut ett 
stort bohål i levande eller döda träd 
med stamdiameter på minst 30-40 
cm i brösthöjd. Bohålan är 35-45 cm 
djup och med oval ingångsöppning 
(8-13 cm i diameter) 

Nära hotad 
(NT), 

fågeldirekti
vet, fridlyst 
enligt 4 § 

Stenskvätta, 
Oenanthe 
oenanthe 

11 408521, 
6582464 

Miljöer för arten finns längs 
strandkanten i området. 
Stenskvätta är en flyttfågel 
som övervintrar i Afrika och 
är därför inte knuten till 
platsspecifika områden. Det 
är snarare tillgången till 
lämpliga habitat som 
begränsar stenskvättan. 

Stenskvättan är en marklevande art 
som föredrar öppna miljöer med kort 
markvegetation som t.ex. 
naturbetesmark, åkermark, steniga 
öar i yttre havsbandet samt kalfjäll. 
Eftersom stenskvättan är en 
hålhäckare är förekomst av lämpliga 
håligheter en förutsättning för 
häckning. I stenskvättans fall handlar 
det främst om en god tillgång på 
stenar, stenrösen och andra 
markhåligheter  

Callunas 
naturvårds

art 

Större hackspett, 
Dendrocopos 
major 
 

1, 3, 4, 5, 
7, 10, 11 

407847 
6583010; 
407954, 

6583122; 
408099, 

6582541; 
408953, 

6582882; 
408566, 

6582474; 
408680, 

6582513; 

Arten noterades spritt inom 
inventeringsområdet. Större 
hackspett häckar i bohål av 
lövträd, så som asp, al, ek, 
björk men även ibland 
barrträd. Större hackspett 
bedöms ha goda 
möjligheter att sprida sig 
inom det bedömda området 
och dess närmiljöer.  

Större hackspett kräver kontinuerligt 
träd som lämpar sig för at tmejsla ut 
bohål ur, samt god tillgång till 
insekter. 

Callunas 
naturvårds

art 

Kärlväxter      
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Art Område Koordinater Arealer och 
spridningsmöjligheter Krav på livsmiljö Kategori 

Blåsuga, Ajuga 
pyramidalis 9 408654, 

6582818 

Goda chanser för spridning 
inom inventeringsområdet 
om bete eller slåtter utförs. 
Blåsuga är en två eller 
flerårig hävdgynnad växt, 
som kan leva kvar en lång 
tid  efter det att hävden 
upphört, men på lång sikt 
är de beroende av hävd. 
Antalet lokalområden i 
landet skattas till 100000 
(50000-500000) och den 
klassas som livskraftig på 
rödlistan. Blåsugan är 
beroende av myror för sin 
fröspridning. Dessa 
intresserar sig för ett oljerikt 
bihang till frukten och 
sprider därför blåsugans 
frön. Myrorna tar på så vis 
frukter och frön till nya 
platser. 

Blåsuga har konkurransfördel i 
hävdade marker och är beroende av 
myror för spridning, vilket gör det till 
en kulturväxt som gynnas av bete 
och slåtter, men också skogsbete. 
Blåsuga är en kväveskyende växt.  

TUVA-art 

Bockrot, 
Pimpinella 
saxifraga 

10 

408764, 
6582553; 
408876, 

6582642; 
409122, 
6583063 

Goda chanser för spridning 
inom inventeringsområdet 
om bete eller slåtter utförs. 
Bockrot har relativt enkelt 
för att sprida sig. I 
dagsläget ses inga hot som 
motverkar en tillräcklig 
spridnign av bockrot i det 
studerade området.  

Bockrot är en flerårig växt som trivs 
på torra och magra ängar och 
betesmarker. Idag förekommer den 
även i vägkantsmiljöer. Den trivs op 
magra och lätta jordar men är även 
kalkgynnad.  

TUVA-art 

Kattfot, 
Antennaria dioica 11 408447, 

6582447 

Goda chanser för spridning 
inom inventeringsområdet 
om bete eller slåtter utförs. 
Kattfot är enkönad och 
sprider sig vegetativt. I små 
populationer som ligger 
isolerade finns en risk att 
det uppstår brist på det ena 
könet. Finns det få honor 
men 
många hanar blir honorna 
förvisso pollinerade, men 
den totala fröproduktionen 
blir låg. Finns det endast få 
hanar kommer honorna att 
bli bristfälligt pollinerade, 
även om de i övrigt har 
resurser för att producera 
frön. Små populationer av 
kattfot har ofta en 
skev könskvot. Eftersom 
kattfot är en klonbildande 
växt, kan de lokala 
populationerna finnas kvar 
under lång tid, men kan 
förvänta oss att de med 
tiden minskar i storlek. Små 
populationer riskerar att dö 
ut och kattfot kan förväntas 
bli alltmera ovanlig i 
landskapet.   

Kattfot är en hävdgynnad art som 
trivs på lätta  och torra jordar i 
solexponerade lägen.  Den är känslig 
mot gödsling och omrörning av 
jorden, och det upphävda skogsbetet 
och slåttern har gjort att kattfot har 
blivit betydligt ovanligare.  

TUVA-art 
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Art Område Koordinater Arealer och 
spridningsmöjligheter Krav på livsmiljö Kategori 

Mandelblomma, 
Saxifraga 
granulata 

10 408840, 
6582645 

Goda chanser för spridning 
inom inventeringsområdet 
om bete eller slåtter utförs. 
Mandelblom kräver en grön 
infrastruktur som möjliggör 
spridning och etablering. I 
dagsläget ses inga hot som 
motverkar en tillräcklig 
spridnign av mandelblom i 
det studerade området.  

Mandelblommaär en ängväxt som är 
hävdgynnad, särskilt av bete, och 
växer gärna på basiska hällar.  

Callunas 
naturvårds

art 

Prästkrage, 
Leucanthemum 
vulgare 

10 408773, 
6582512 

Goda chanser för spridning 
inom inventeringsområdet 
om bete eller slåtter utförs. 
Prästkrage har tätt för att 
sprida sig och bedöms ha 
en god spridningsförmåga i 
det studerade området. 

Prästkrage är en karaktärsart för 
kulturlandskapet och kan lokalt 
förekomma i stora mängder. Den 
föredrar solexponerade och torra 
lägen.  

TUVA-art 

Revlummer, 
Lycopodium 
annotinum 

1, 4 

407838, 
6583006; 
407956, 
6582738 

Lummer växer långsamt 
och sprids med sporer och 
med vegetativ förökning.  

 

Art- och 
habitatdire

ktivet, 
fridlyst 

enligt 8 §, 
9 § 

Ärenpris, Veronica 
officinalis 9, 10, 11 

408132, 
6582678; 
409191, 
6582703; 
409127, 
6582949; 
408655, 
6582839; 
408776, 
6582520; 
408825, 
6582648 

Goda chanser för spridning 
inom inventeringsområdet 
om bete eller slåtter utförs. 
Ärenpris förekommer 
relativt allmänt, och 
påträffas både i 
skogsmiljöer och i 
betes/ängsmiljöer.  

Ärenpris förekommer i olika miljöer, 
då den växer på torrbackar, 
bergknallar, hyggen och i skogsmark. 
Den tros gynnas av skogsbete, bete 
på hagar och slåtter. 

TUVA-art 

Ängsvädd, 
Succisa pratensis 9 

408689, 
6582821; 
408677, 
6582839 

Ängsvädd är inte 
svårspridd och bedöms inte 
ha några svårigheter för 
spridning i området.  

Ängvädd gynnas av slåtter och 
förekommer i miljöer så som ängar, 
betesmarker och stränder.  

TUVA-art 

Mossor      

Långfliksmossa, 
Nowellia curvifolia 8 409175, 

6582948 

Noterades i den östra 
delen. Långfliksmossa 
kräver kontinuitet av död 
ved och har en 
spridningsförmåga som inte 
har studerats 

Långfliksmossa växer på liggande 
murkna lågor av främst gran och trivs 
i barrnaturskogar med hög 
luftfuktighet.  

Signalart 

Källpraktmossa, 
Pseudobryum 
cinclidioides 

8 409231, 
6583040 

Noterades i den östra 
delen. Källpraktmossa är 
beroende av rörligt 
markvatten och kan lokalt 
förekomma i rikliga 
mängder. Dess 
spridnignsförmåga har inte 
studerats. 

Källpraktmossa växer på fuktig eller 
blöt, näringsrik och ofta mineralrik 
mark, t.ex. i sumpskogar. Den verkar 
inte växa på kalkpåverkad mark, men 
gynnas av källpåverkan och rörligt 
markvatten.  

Signalart 

Insekter      
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Art Område Koordinater Arealer och 
spridningsmöjligheter Krav på livsmiljö Kategori 

Haghumla, 
Bombus sylvarum 8 409154; 

6582911 

Noterades i den östra 
delen. Flygdistanserna för 
näringsförsörjning skiljer sig 
mycket mellan olika 
humlearter, och kan ligga 
mellan bara 100 m för vissa 
arter och upp till 2000-3000 
m för andra arter.  

Haghumlan är knuten till 
betesmarker, bryn och andra marker 
där det finns rikligt med ärtväxter. 
Drottningarna samlar mat på gökärt, 
häckvicker och käringtand. Boet 
anläggs ovanpå markytan och är 
vanligen litet och ofta i ett övergivet 
vinterbo av sork.  

Callunas 
naturvårds

art 

Reliktbock, 
Nothorhina 
punctata 

5 407983, 
6582591 

Reliktbock är beroende av 
ett nätverk av gamla 
solexponerade tallar, och 
för att säkra överlevnad på 
sikt bör det finnas tallar i 
olika åldrar för att ge en 
kontinuerlig tillgång till 
gamla tallar.  

Reliktbock är beroende av gamla och 
solbelysta tallar med tjock bark. 
Larvutvecklingen som sker i tallarna 
tar cirka 2 år.  

Nära hotad 
(NT), 

signalart 

Svart praktbagge, 
Anthaxia similis 5 407983, 

6582591 

Svart praktbagge är 
beroende av ett nätverk av 
gamla solexponerade tallar, 
och för att säkra överlevnad 
på sikt bör det finnas tallar i 
olika åldrar för att ge en 
kontinuerlig tillgång till 
gamla tallar.  

Svart praktbagge är knuten till tallar 
som har står solexponerat, till 
exempelvis på hällmarker.  

Signalart 

svampar      

Motaggsvamp, 
Sarcodon 
squamosus 
 

Landskap
sobjekt B 
 

408713, 
6582754 
 

Noterades centralt i 
området. Motaggsvamp är 
beroende av lämpliga 
habitat så som 
barrnaturskog för att 
etablera sig, och hotas av 
avverkning. 

Arten bildar mykorrhiza med tall och 
växer i olika typer av ljusöppna, ofta 
torra och varma tallskogsmiljöer, t.ex. 
sandiga tallhedar (moar), grusåsar 
och tallbevuxna hällmarker. Svampen 
förekommer främst i tallnaturskogar 
eller tallskogar av 
kontinuitetsskogskaraktär där tidigare 
avverkningar kvarlämnat ett trädskikt 
med levande tall. Den påträffas oftast 
i anslutning till gamla träd.  

Nära hotad 
(NT), 

signalart 
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Tabell 2. De naturvårdsarter som har erhållits av ArtDatabanken för rapporterade fynd inom 200 meter från 
utredningsområdet, mellan perioden 2007-2017 redovisas nedan.  
Förklaringar till alla förkortningar i rubrikerna: 
RL 10 = rödlistan från år 2010 AD = art- och habitatdirektivet 
RL 15 = rödlistan från år 2015 FD = fågeldirektivet 
Tu = Tuva (ängs- och betesmarksinv.)  Frid = fridlysning 
         signalarter 2002–2004 50% = fåglar 50 % minskning 1975–2005 
Si = signalarter Skogsstyrelsen Ca = Callunas naturvårdsart 
N2 = typiska arter Natura 2000 K = källa (C=Callunas fynd, A=Artportalen, Ö=övriga fynd) 
 
 

Art RL 
10 

RL 15 T
u 

S
i 

N
2 

A
D 

F
D 

Frid 50
% 

C
a 

Datum Information 

Däggdjur                        

Bäver 
Castor fiber 

          x   5 §     2016-
06-01 

Inga färska spår av bäver noterades under 
inventeringen. Bäver förekommer i sjöar och 
vattendrag, Där bygger de sina dammar och 
hyddor av grenar, kvistar och slam. Fridlyst 
enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), 
enligt paragraf: 5. Bestämmelsen gäller hela 
landet. 

Utter 
Lutra lutra 

Sårb
ar 

(VU) 

Nära 
hotad 
(NT) 

      x   4 §, 
5 § 

    2013-
09-19 

Med endast en registrering av utter går det inte 
att säga om utter regelbundet uppehåller sig i 
området. Uttern trivs i 
långsamrinnande, eutrofa floder med låg 
vattennivå, god födotillgång och med tät 
växtlighet längs strandlinjen, längs havsstränder 
och i sjöar och dammar. Uttern håller sig 
vanligtvis nära sitt vattenområde. Den är fridlyst 
enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), 
enligt paragraf: 4, 5. Bestämmelsen gäller hela 
landet 

Fjärilar                        

Makaonfjäril 
Papilio 
machaon 

                  x 2012-
05-26 

Livsmiljöer för makaonfjäril bedöms finnas längs 
strandkanten. Makaonfjäril rör sig över stora om-
råden och påträffas i många olika blomrika 
miljöer, men fortplantningen sker främst i 
randzoner mot fuktig, ibland torrare mark. Den 
vanligaste biotopen är dock solexponerade 
vitmoss- och starrkärr längs bäckar, åar och 
sjöar i skogstrakter och här ibland även på 
torrare grusmark längs vägar och i 
kraftledningsgator.  

Skogsnätfjäril 
Melitaea 
athalia 

        x         x 2008-
07-22 

Miljöer för skogsnätfjäril finns cenralt i området 
och en bit upp från strandkanten. Skogsnätfjäril 
är knuten till öppen ängsmark, träd- och 
buskbärande ängar, strandängar, sidvallsängar, 
träd- och buskbärande hagmark, strandbeten, 
alvar, enbuskmarker. Den är typisk art för 
Natura-2000 typerna Lövängar (6530), 
Trädklädd betesmark (9070) samt Slåtterängar i 
låglandet (6510),  
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Art RL 
10 

RL 15 T
u 

S
i 

N
2 

A
D 

F
D 

Frid 50
% 

C
a 

Datum Information 

Violettkantad 
guldvinge 
Lycaena 
hippothoe 

När
a 

hota
d 

(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

    x           2008-
07-22 

Miljöer för violettkantad guldvinge finns bl.a. runt 
objekt nr 9. Den är knuten både till friska och 
fuktiga ängsmarker som sköts med slåtter och 
bete. Den är typisk art för Natura-2000 typerna 
Silikatgräsmarker (6270), Slåtterängar i 
låglandet (6510), Lövängar (6530), Trädklädd 
betesmark (9070), Stagg-gräsmarker (6230) 

Ängspärlemorf
järil 
Argynnis 
aglaja 

        x         x 2008-
07-22 

Miljöer för arten finns bl.a. i objekt nr 9 och 10. 
Ängspärlemofjäril är knuten till träd- och 
buskbärande ängar, träd- och buskbärande 
hagmark, betad skog. Den är typisk art för 
Natura-2000 typerna Lövängar (6530), Stagg-
gräsmarker (6230), Silikatgräsmarker (6270), 
Trädklädd betesmark (9070) samt Slåtterängar i 
låglandet (6510),  

Fåglar             

Drillsnäppa 
Actitis 
hypoleucos 

När
a 

hota
d 

(NT) 

      x           2017-
06-01 

Drillsnäppa är 
Den är typisk art för Natura-2000 typerna 
Näringsfattiga slättsjöar (3110), Ävjestrandsjöar 
(3130) samt Sten- och grusvallar (1220). 

Gröngöling 
Picus viridis 

  Nära 
hotad 
(NT) 

            x   2016-
2017. 
(3 reg.) 

Gröngöling förekommer i mosaikartade 
jordbrukslandskap med tillgång till både öppna 
och slutna naturtyper. Gröngöling är en 
myrspecialist, och kräver god tillgång till myror, 
och kan därför ses som en indikator för 
välhävdade marker. 

Gök 
Cuculus 
canorus 

                x x 2016-
05-28 

Gök förekommer oftast i olika typer av öppen 
eller halvöppen mark. Lever i stor utsträckning 
av fjärilslarver och förekommer därför främst i 
insektsrika miljöer, t.ex. småbrutna 
odlingslandskap, en miljö där det ofta 
förekommer en lång rad andra skyddsvärda 
arter. 

Kungsfågel 
Regulus 
regulus 

  Sårbar 
(VU) 

                2012-
07-05 

Förekommer spritt i hela området. Kungsfågel är 
en vanligt förekommande fågel i Sverige, men 
har minskat kraftigt de senaste 10 åren (30-53 
%).Orsaken till tillbakagången är inte säker, men 
möjligtvis kan klimatförändringar, igenväxning 
och avverkningar ha en negativ påverkan på 
kungsfågeln.  

Kärrsångare 
Acrocephalus 
palustris 

                  x 2016-
06-05 

Kärrsångare förekommer främst i 
högörtvegetation, ofta i anslutning till olika typer 
av våtmarker. Relativt ovanlig art som bör 
uppmärksammas. 
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Art RL 
10 

RL 15 T
u 

S
i 

N
2 

A
D 

F
D 

Frid 50
% 

C
a 

Datum Information 

Rördrom 
Botaurus 
stellaris 

När
a 

hota
d 

(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

        x 4 §     2016-
05-28 

Miljöer för rördrom finns utanför 
inventeringsområdets gräns i vassmiljöer. 
Rördrom finns upptagen i bilaga 1 till 
fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett 
sådant unionsintresse att särskilda 
skyddsområden behöver utses. 

Skäggdopping 
Podiceps 
cristatus 

        x         x 2017-
06-01 

Miljöer för skäggdopping finns utanför 
inventeringsområdets gräns. Skäggdopping är 
knuten till större, vegetationsrika vatten med rik 
fisktillgång och visar på större vatten med en 
viss vattenkvalitet. Den är typisk art för Natura-
2000 typerna Naturligt näringsrika sjöar (3150) 
samt Smala Östersjövikar (1650),  

Spillkråka 
Dryocopus 
martius 

  Nära 
hotad 
(NT) 

    x   x 4 §     2012-
02-25 

Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, 
vilket innebär att arten har ett sådant 
unionsintresse att särskilda skyddsområden 
behöver utses. Spillkråka är en typisk art för 
Natura-2000 typerna Skogsbevuxen myr (91D0) 
och  Taiga (9010),  

Strandskata 
Haematopus 
ostralegus 

        x         x 2013-
2017. 
(6 reg.) 

Särskilt knuten till betade strandängar och 
blockrika stränder. Knuten till en miljö där 
många andra arter kan förväntas. Förekomster i 
städer visar inte på värdefulla miljöer på samma 
sätt. Strandskata är en typisk art för Natura-
2000 typerna Glasörtstränder (1310), Salta 
strandängar (1330), Skär och små öar i 
Östersjön (1620), Strandängar vid Östersjön 
(1630) och Vegetationsklädda havsklippor 
(1230).  

Sävsparv 
Emberiza 
schoeniclus 

  Sårbar 
(VU) 

            x   2017-
06-14 

Livsmiljöer för sävsparv bedöms finns i området 
bl.a. i och i anslutning till objekt nr 4 i väster. 
Sävsparven föredrar busksnår och 
bladvassbälten vid sjöar, dammar och 
vattendrag och trivs buskrika sumpmarker. 
Mycket höga tätheter kan förekomma vid de 
syd- och mellansvenska slättsjöarna, där den 
kan förekomma mycket tätt (>100 par/km2) i 
vassar med insprängda viden. De senaste 10 
åren har artens population minskat med 20-48 
%, men orsaken är osäker. Möjligtvis hotas den 
av avverkning och utdikning i Sverige.  
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Art RL 
10 

RL 15 T
u 

S
i 

N
2 

A
D 

F
D 

Frid 50
% 

C
a 

Datum Information 

Trastsångare 
Acrocephalus 
arundinaceus 

När
a 

hota
d 

(NT°
) 

Nära 
hotad 
(NT°) 

    x           2016-
05-28 

Livsmiljöer för trastsångare bedöms finnas i 
området. Trastsångaren trivs framförallt i 
mosaiklandskap bestående av små, täta och 
höga, bladvassruggar omväxlande med grunt 
(0,5–1 m djupt) öppet vatten med rik 
bottenvegetation. Trollsländor, såväl vuxna djur 
som larver utgör en stor del av födan men även 
vattenspindlar, skalbaggar, tvåvingar och 
fjärilslarver står på menyn. Boet byggs i nära 
anslutning till öppet vatten, vanligen 0,5–5 m in i 
någon vassrugge och hängs upp i några 
vasstrån 0,1–1,0 m över 
vattenytan. Trastsångare är en typisk art för 
Natura-2000 typerna Naturligt näringsrika sjöar 
(3150) 

Törnsångare 
Sylvia 
communis 

                  x 2016-
05-28 

Livsmiljöer för törnsångare bedöms finns i 
området i främst norra delen. Förekommer i 
öppet landskap med rik högörtsvegetation. Den 
typen av buskmarker där arten främst påträffas 
är ofta artrika, bl.a. Med ett rikt insektsliv 

Kärlväxter                        

Kattfot 
Antennaria 
dioica 

    x   x           2013-
05-24 

Kattfot är en signalart för hävd och är 
kväveskyende. Den trivs på kalkhaltiga marker i 
solöppna lägen. Kattfot är en typisk art för 
Natura-2000 typerna Torra hedar (4030), 
Enbuskmarker (5130), Alpina kalkgräsmarker 
(6170), Stagg-gräsmarker (6230), 
Silikatgräsmarker (6270), Slåtterängar i 
låglandet (6510), Höglänta slåtterängar (6520), 
Lövängar (6530), Hällmarkstorräng (8230), 
Åsbarrskog (9060), Trädklädd betesmark 
(9070), Rullstensåsöar i Östersjön (1610) 

Steklar                        

Småfibblebi 
Panurgus 
calcaratus 

När
a 

hota
d 

(NT) 

                 x 2012-
07-29 

Miljöer för arten finns bl.a. i objekt nr 9 och 10. 
Småfibblebi förekommer på sandfält med 
uppbrutet vegetationstäcke. Blomrika 
betesmarker med lågt betestryck och 
låggödslade fleråriga trädor på sand med sliten 
grässvål är typiska habitat. Även sandiga 
bangårdar och vägområden, militära öppna 
övningsfält med pågående terrängkörning, 
skjutbanor, flygfält och inaktiva delar av 
sandtäkter erbjuder nödvändigt livsutrymme för 
arten. Bona ligger ofta i anslutning till stigar eller 
körvägar och hjulspår.  
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