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Sammanfattning 
Ekologigruppen har på uppdrag av Gnesta kommun, genomfört en naturvärdesinvente-
ring (NVI) i enlighet med SIS-standard (SS 199000:2014), på fältnivå, detaljeringsgrad 
medel vid Vackerby trädgårdsstad, Gnesta kommun. Som tillägg till naturvärdesinvente-
ringen har även naturvärden av klassen ”visst naturvärde – klass 4” inventerats.  

Syftet med utredningen har varit att skapa ett kunskapsunderlag för att kunna beakta 
ekologiska aspekter inför planering av en ny stadsdel; Vackerby trädgårdsstad, Gnesta 
kommun, samt ta fram riktlinjer för att minska negativ påverkan på naturvärden. Totalt 
planeras cirka 600 bostäder att uppföras i utredningsområdet. 

Utredningsområdet är cirka 35 hektar stort och utgörs till stor del av brukad åkermark 
med inslag av åkerholmar, samt mindre skogspartier. Området ligger i sprickdalsterräng i 
Mälardalen. 

I utredningsområdet har ett objekt med högt naturvärde, sex objekt med påtagliga vär-
den och tre objekt med visst värde urskilts (figur 1). Objektet med högt naturvärde (klass 
2) utgörs av två näringsfattiga åkerholmar med stort inslag av träd som är över 100 år 
gamla och död ved. Sex objekt har påtagligt naturvärde (klass 3), fem utgörs av åkerhol-
mar och ett av gles barrblandskog. Naturvärdena på åkerholmarna i denna värdeklass är 
främst kopplat till förekomsten av solexponerad, näringsfattig mark som hyser före-
komster av flera kärlväxter knutna till näringsfattig, öppen mark 

Utredningsområdet utgör en del av ett större sammanhängande landskapsobjekt där 
åkerholmar bidrar till strukturell variation i det annars likformiga åkerlandskapet. Dessa 
strukturer skapar livsmiljöer för arter som annars inte skulla finnas i området. Åkerhol-
mar utgör viktiga restbiotoper i ett i övrigt rationaliserat landskap och har stor betydelse 
genom att de erbjuder livsmiljöer och tillflyktsorter för många av det öppna jordbruks-
landskapets växt- och djurarter. Åkerholmar är ofta artrika miljöer och har ofta höga na-
turvärden i form av brynmiljöer, hävdgynnad flora och gamla träd. Åkerholmar omfattas 
av generellt biotopskydd. Objekten med visst naturvärde (klass 4) inom utredningsområ-
det har vissa biotopkvaliteter, som små förekomster av näringsfattig mark eller före-
komster av lämpliga rastplatser för fåglar under vår och höst. 

I området har 35 naturvårdsarter påträffats i samband med naturvärdesinventeringen.  
Av dessa 35 arter omfattas fyra, buskskvätta, sånglärka, ängspiplärka och liljekonvalj av 
artskyddsförordningen och är således skyddade enligt svensk lag. Då arterna inte är 
ovanliga i regionen bedöms exploatering i utredningsområdet inte leda till att gynnsam 
bevarandestatus för arterna påverkas negativt. Sex rödlistade arter noterades också; ask 
(starkt hotad), gråmalva (nära hotad), buskskvätta (nära hotad), sånglärka (nära hotad), 
ängspiplärka (nära hotad) och tallticka (nära hotad). För mer information om de rödlis-
tade arterna hänvisas till sida 16. 

Vid en eventuell exploatering bör särskild hänsyn visas till de gamla träd som finns i ut-
redningsområdet. Gamla träd förekommer främst på åkerholmarna i områdets västra del, 
men även i det glesa skogsbeståndet i sydöst. Bebyggelse bör inte placeras för nära gamla 
träd, då ökad beskuggning kan leda till negativ påverkan på trädens naturvärden.  

Även åkerholmarnas näringsfattiga förhållanden bör beaktas vid planering av bebyggelse, 
och åtgärder som påverkar objektens hydrologi och näringsstatus bör undvikas. Exem-
pelvis bör jordmassor inte läggas på åkerholmarna, och åtgärder som försvårar avrinning 
från dem bör likaså undvikas. På åkerholmar bör slyträd röjas bort för att motverka igen-
växning, dock kan sälgar och fruktbärande träd med fördel behållas på åkerholmarna i 
området då de utgör en viktig födokälla för pollinerande insekter och fåglar. 
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Figur 1.   Kartan visar de identifierade naturvärdesobjekten. 



 

6 

Naturvärdesinventering   
Vackerby trädgårdsstad 

Gnesta kommun 
 
 

 

Inledning 
Bakgrund och syfte 
Ekologigruppen har på uppdrag av Gnesta kommun genomfört en naturvärdesinvente-
ring (NVI) i enlighet med SIS-standard (SS 199000:2014), på fältnivå, detaljeringsgrad 
medel vid Vackerby, Gnesta kommun. Som tillägg till naturvärdesinventeringen har även 
naturvärden av klassen ”visst naturvärde – klass 4” inventerats. Inventeringsområdets 
läge och avgränsning framgår av Figur 2. 

Målet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden. 
Syftet har varit att skapa ett kunskapsunderlag för att kunna beakta ekologiska aspekter 
inför planering av en ny stadsdel; Vackerby trädgårdsstad, Gnesta kommun, samt att ta 
fram generella riktlinjer för att minska exploateringens negativa påverkan på naturvär-
den. Totalt planeras cirka 600 bostäder att uppföras inom utredningsområdet. 

Uppdragsansvarig för detta projekt har varit Fingal Gyllang som också deltog i fältarbete 
och rapportskrivande. Deltagit har också Rikard Anderberg (GIS, rapport, fältarbete) 
gjort. Tim Schnoor ansvarar för kvalitet. Uppdraget har genomförts under perioden au-
gusti till september 2018. 

Figur 2.   Kartan visar området som har inventerats (blått område i karta till vänster) och utrednings-
områdets läge norr om Gnesta (röd rektangel i karta till höger). 
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Avgränsning av uppdraget 
Uppdraget omfattar naturvärdesinventering enligt SIS standard, fältstuide, nivå medel, 
inklusive tillägg för att inventera klass 4. I detta ingår att kartera områdets naturvärden 
och att identifiera eventuella behov av fördjupade inventeringar eller tilläggsinventering.  

Exempel på tillägg som kan bli aktuella i planärenden är att  

§  identifiera och undersöka påverkan på ekologiska spridningssamband 
§  kartera skyddsvärda och värdefulla träd  
§  utreda gynnsam bevarandestatus för påträffade fridlysta eller rödlistade naturvårdsar-

ter. 
§  kartlägga värden för friluftsliv och rekreation i närområdet 

Metodik  
Förstudie 
Inför fältarbetet gjordes en flygbildstolkning av infraröda ortofoton med flygbildsfotoda-
tum 27 maj 2017. Vid tolkningen avgränsades delområden (naturvärdesobjekt) utifrån 
strukturer som bedöms vara viktiga för biologisk mångfald, samt naturtyp. 

Befintlig kunskap om områdets biologiska värden har eftersökts i följande databaser: 

§  Artportalen (2018, sökperiod 19800101–20180831, alla artgrupper)  
§  Utdrag ur ArtDatabankens databas över rödlistade arter (Artdatabanken 2018) 
§  TUVA (Jordbruksverket, ängs- och betesinventeringen) (20180828) 
§  SGU (Sveriges geologiska undersökning, jordart- och bergrundskartor över området) 

(20180828) 
§  Skogens pärlor, skogsstyrelsens databas över skyddsvärd skog (20180828) 
Fullständiga webbadresser eller litteraturhänvisning finns i rapportens källförteckning.  

Naturvärdesinventering SIS 
Området har inventerats och klassats enligt SIS-standard för naturvärdesinventering 
(NVI, metodbeskrivning bilaga 3). Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva 
och värdera naturområden (objekt) av betydelse för biologisk mångfald. Standarden för 
naturvärdesinventering baseras på bedömningar av biotop- och artvärde för avgränsade 
områden (se faktaruta). Vid inventering av biotopvärden kartläggs förekomst av ekolo-
giskt värdefulla biotoper (livsmiljöer) och ekologiska strukturer, som till exempel före-
komst av gamla träd, gammal skog, död ved och träd med håligheter. För att kartlägga 
områdens artvärde inventeras förekomster av naturvårdsarter (se faktaruta, sidan 11). 
Vid denna inventering lades särskilt fokus på artgrupperna kärlväxter, lavar, mossor, ved-
svampar samt kläckhål och gnagspår efter vedlevande skalbaggar. Utifrån inventeringsre-
sultatet avgränsades ett antal områden med naturvärden (se figur 1 och 5, och bilaga 1), 
så kallade naturvärdesobjekt och ett landskapsobjekt (områden där landskapets betydelse 
för biologisk mångfald är större eller av annan karaktär än de ingående naturvärdesob-
jektens). En mer detaljerad beskrivning av metoden för inventering enligt SIS-standar-
den finns i bilaga 3.  

Fältbesök genomfördes 31 augusti 2018. 

 

 
 

 

Bedömning av art- 
och biotopvärde 
Biotop- och artvärde 
bedöms var för sig på 
en fyrgradig skala 
(obetydligt, visst, på-
tagligt och högt), och 
sammanvägs till ett 
helhetsvärde, det vill 
säga objektets natur-
värdesklass. 

Bedömningsgrunden 
för biotopvärde omfat-
tar två underliggande 
aspekter; biotopkvali-
tet samt sällsynthet. I 
aspekten sällsynthet 
vägs även eventuella 
hot mot biotopen in.  

I bedömningsgrunden 
för artvärde ingår fyra 
aspekter; förekomst av 
naturvårdsarter (se 
faktaruta på sidan 11), 
rödlistade arter, ho-
tade arter och artrike-
dom. 
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Osäkerhet i bedömningen 
Området besöktes i slutet av augusti 2018, och förekomster av tidigt blommande kärl-
växter har inte kunnat undersökas inom ramarna för denna inventering. Någon fågelin-
ventering har inte heller gjorts, utan information om häckande och förekommande arter 
har hämtats från Artportalen.  

 
Figur 3.   Gråmalva (Lavathera thuringiaca) är en rödlistad (NT - nära hotad) art som framförallt fö-

rekommer i kulturlandskapet. Arten var en av ett fåtal kärlväxter som blommade vid fältbesöket i 
området. Fyndet vid Vackerby var det första som rapporterats på Artportalen från Gnesta kom-
mun. 
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Allmän beskrivning av området 
Utredningsområdet är cirka 35 hektar stort och utgörs till stor del av brukad åkermark 
med inslag av åkerholmar, samt mindre skogspartier. Området ligger i sprickdalsterräng i 
Mälardalen. Omgivande höjder domineras av hällmarker med sura urbergsbergarter som 
gnejs och granit. Dessa omges av dalgångar med moräner och leror. Runt utredningsom-
rådet förekommer många större och mindre sjöar.   

Stora delar av åkermarken är brukad men det förekommer också åkermark som ligger i 
träda i utredningsområdet. Åkerholmarna utgörs till stor del av silikatberghällar med 
tunna jordskikt, bevuxna med äldre tallar med inslag av triviallövträd. Fältskiktet på åker-
holmarna är artrikt med flera arter kärlväxter knutna till dessa magra miljöer. De mindre 
skogspartierna verkar ha varit mer öppna och har sannolikt betats tidigare. Förekomsten 
av död ved är sparsam i de trädbevuxna områdena. 

Bebyggelse förekommer sparsamt inom utredningsområdet. 

Naturvårdsstatus och kommunala planer 
Utredningsområdet är i Gnesta kommuns översiktsplan (Gnesta kommun 2018) utpekat 
som område med planerad ny bebyggelse. Området är i översiktsplanen inte del av något 
grönt stråk eller grön värdekärna. 

Området ligger inte i direkt anslutning till naturreservat, natura 2000-områden eller skog-
liga nyckelbiotoper. Straxt utanför området, norr om Valasjön, finns ett mindre område 
gräsmark som utpekats som värdefullt i TUVA-inventeringen (TUVA 2018). 

Tidigare bedömningar/inventeringar 
Inga tidigare art- eller naturvärdesinventeringar är kända från utredningsområdet. 

Figur 4.   Bilden är från objekt 1, en åkerholme med flera gamla tallar som bedömdes hysa högt na-
turvärde, naturvärdesklass 2.  
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Naturvärden 
Området har inventerats och klassats enlig SIS-standard för naturvärdesinventering 
(NVI, metodbeskrivning bilaga 3). Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning av 
områden som får en  naturvärdesklassning, samt beskrivningar av avgränsade av dessa så 
kallade naturvärdesobjekt. I bilaga 1 redovisas respektive objekts naturvärde i detalj och 
här finns också bilder från varje objekt. Nedan presenteras resultatet av naturvärdesin-
venteringen i sammanfattad form.  

Områdets naturvärden redovisas i karta, figur 1 och 5. Ett objekt med högt naturvärde, 
sex objekt med påtagliga värden och tre objekt med visst värde har urskilts.  

Områden med naturvärden 
Högt naturvärde – naturvärdesklass 2  
I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att upprätthålla biolo-
gisk mångfald på regional eller nationell nivå. I värdeklassen förekommer främst naturty-
per som är sällsynta ur ett nationellt eller internationellt perspektiv (Natura 2000-naturty-
per). 

I utredningsområdet har ett objekt med högt naturvärde (klass 2) avgränsats (objekt 1, 
figur 1, 4, 5). Objektet utgörs av två näringsfattiga åkerholmar med stort inslag av träd 
som är över 100 år gamla, samt förekomst av död ved av tall. Marken i objektet är till 
större delen näringsfattig, med inslag av hävdgynnade växter som ängshavre, liten blå-
klocka och gulmåra. Mindre partier med näringspåverkad mark förekommer också i ob-
jektet, och på vissa platser är inslaget av sly stort. Objektet har dels påtagliga biotopvär-
den kopplat till förekomster av näringsfattig mark, äldre träd samt död ved, dels påtagligt 
artvärde med förekomster av hävdgynnade arter, samt den rödlistade svampen tallticka. 
Totalt täcker värdeklassen en yta av 0.5 hektar (karta figur 1, 5).  

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3  
I denna klass bedöms inte varje objekt behöva vara av betydelse för biologisk mångfald 
på varken regional, nationell, eller global nivå, men bedöms vara av särskild betydelse för 
att den totala arealen av dessa områden ska kunna bibehållas. Ekologigruppen tolkar det 
som att denna värdeklass är av för betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 
kommunal nivå. 

I utredningsområdet har sex objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) avgränsats. Fem 
av objekten utgörs av åkerholmar och ett av gles barrblandskog. Naturvärdena på åker-
holmarna i denna värdeklass är främst kopplat till förekomsten av solexponerad, närings-
fattig mark som hyser förekomster av flera kärlväxter knutna till näringsfattig, öppen 
mark. På åkerholmarna förekommer också viktiga strukturer, som små stenrösen och 
hålträd, vilka skapar förutsättningar för biologisk mångfald i objekten. På träd i objekt 1 
och 4 noterades förekomster av den rödlistade arten tallticka, och de rödlistade fåglarna 
sånglärka, buskskvätta och ängspiplärka noterades vid enstaka objekt. I objekt 8 förekom 
flera värdefulla träd, och de två signalarterna tallticka och sotlav noterades med enstaka 
exemplar. 

Totalt täcker värdeklassen en yta av 3,4 hektar (karta figur 1 och 5).  

 

 

Naturvärdesklasser 
Följande naturvärdes-
klasser finns (SIS 
standard SS 
199000:2014): 

Högsta naturvärde, 
naturvärdesklass 1. 
Störst positiv bety-
delse för biologisk 
mångfald  

Högt naturvärde, na-
turvärdesklass 2. Stor 
positiv betydelse för 
biologisk mångfald. 

Påtagligt naturvärde, 
naturvärdesklass 3. 
Påtaglig positiv bety-
delse för biologisk 
mångfald.  

Visst naturvärde, na-
turvärdesklass 4. Viss 
positiv betydelse för 
biologisk mångfald 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Figur 5.   Karta över naturvärdesobjekt inom utredningsområdet. Ett objekt har högt naturvärde, sex 
har påtagligt naturvärde och tre har visst naturvärde. Siffrorna anger objektens nummer i ob-
jektkatalogen (se bilaga 1). 

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4  
Den stora åkermarken i utredningsområdet (objekt 3) bedöms ha vissa biotopmässiga 
kvaliteter, men inga naturvårdsarter noterades från objektet. Dock kan det exempelvis 
utgöra en lämplig rastplats för flyttande fåglar under höst och vår. Objekt 7 utgörs av nä-
ringspåverkad tidigare betesmark där enbart små partier av näringsfattig mark finns kvar. 
Inom objektet noterades enstaka exemplar av kärlväxter kopplade till näringsfattiga gräs-
marker. Objekt 10 utgörs av en västvänd hällmark med biotopvärden kopplade till täta 
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buskage och näringsfatig mark. Dock är objektet delvis igneväxande med buskar, och 
flera arter av förrymda trädgårdsväxter har spritts in i objektet. 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara 
av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global 
nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 
större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Ekologigruppen tol-
kar det som att denna värdeklass är av för betydelse för att upprätthålla biologisk mång-
fald på lokal nivå. Totalt täcker värdeklassen en yta av 33 hektar (karta figur 1 och 5).  

Landskapsobjekt inom området 
I jordbrukslandskapet finns det en del arter, främst fåglar, som är beroende av stora om-
råden med åkermark där åtminstone en del av marken brukas på ett visst sätt varje år. 
Det kan vara till exempel marker som årligen nyttjas av rastande eller övervintrande fåg-
lar såsom svanar, tranor och gäss. Dessa företeelser kan med fördel användas vid av-
gränsning av landskapsobjekt. Enligt uppgifter från kommunekolog, Bertil Karlsson 
(muntl.  2018), rastar stora mängder gäss och svanar på åkrarna runt inventeringsområ-
det under vår och höst. 

 
Figur 6.   Åkerholmar och öppna diken bidrar till strukturell variation i det annars likformiga åkerland-

skapet. Dessa strukturer skapar livsmiljöer för arter som annars inte skulla finnas i området. 
Åkerholmar och diken kan utgöra egna naturvärdesobjekt, och bildar tillsammans med den 
öppna åkermarken ett större sammanhängande landskapsobjekt. 

Åkerholmar utgör viktiga restbiotoper i ett i övrigt rationaliserat landskap och har stor 
betydelse genom att de erbjuder livsmiljöer och tillflyktsorter för många av det öppna 
jordbrukslandskapets växt- och djurarter. Flera av dessa arter var tidigare betydligt vanli-
gare, men återfinns nu ofta endast i anslutning till jordbrukslandskapets småbiotoper 
(Naturvårdsverket 2014). Åkerholmar är ofta artrika miljöer och har ofta höga naturvär-
den i form av brynmiljöer, hävdgynnad flora och gamla träd. Åkerholmar omfattas av 
generellt biotopskydd. Skyddet bidrar bland annat till att de nationella miljömålen, Ett 
rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv, uppfylls. 

Den mosaik och variation åkerholmarna ger i jordbrukslandskapet har stor betydelse för 
växt- och djurlivet. Förekomsten av åkerholmar i åkerlandskapet utgör också ett viktigt 

Naturvårdsart 
Naturvårdsarter är ut-
pekade i olika inven-
teringar och samman-
hang. Bland dessa 
kan nämnas rödlis-
tade arter, typiska ar-
ter (arter som indike-
rar gynnsam bevaran-
destatus i naturtyper 
listade i habitatdirekti-
vet), skogliga signal-
arter (utpekade i 
Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopsinvente-
ringsmetodik), Ängs- 
och betesmarksarter 
(utpekade i Jord-
bruksverkets Ängs- 
och betesmarksmeto-
dik), samt Ekologi-
gruppens egna indi-
katorarter. Natur-
vårdsarter innefattar 
även enligt Art-
skyddsförordningen 
skyddade arter  

Naturvårdsarterna de-
las av Ekologigruppen 
in i olika indikatorarts-
kategorier med klas-
serna mycket högt, 
högt, viss och ringa. 
Arter med mycket 
högt indikatorvärde är 
antingen ovanliga 
rödlistade eller ho-
tade arter, eller arter 
som i sig gör att om-
rådet är skyddsvärt. 
Ringa indikatorvärde 
används för arter som 
är naturvårdsarter på 
grund av rödlistning, 
eller att de utpekats 
som typiska arter, 
men som är så van-
liga att de inte indike-
rar särskilt artrika för-
hållanden. 
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inslag i landskapsbilden och bidrar till att ge en bild av det äldre jordbrukslandskapets ut-
seende (Naturvårdsverket 2014). Åkerholmarna inom utredningsområdet bidrar således 
till att höja åkerlandskapets naturvärde över värdet av åkrarna själva (karta figur 7). 

Figur 7.   Inom utredningsområdet förekommer ett landskapsobjekt (grönt raster) av åkermark som 
inkluderar åkermarken (objekt 3) och åkerholmarna inom utredningsområdet. Åkerholmarna 
omfattas av regler för generellt biotopskydd (rött raster). 



 

14 

Naturvärdesinventering   
Vackerby trädgårdsstad 

Gnesta kommun 
 
 

 

Naturvårdsarter 
I området har 37 naturvårdsarter (se faktaruta, sidan 11) påträffats i samband med natur-
värdesinventeringen. Två av dessa arter fanns tidigare noterade från området (Artporta-
len 2018). Förekomster av skyddade arter, rödlistade arter och arter med högt eller 
mycket högt indikatorvärde finns listade i tabell 1–3. En fullständig förteckning av note-
rade naturvårdsarter och information om vad arterna indikerar finns i bilaga 2. 

Skyddade arter  
I området förekommer fyra arter som är skyddade enligt svensk lag. Tre arter är skyd-
dade enligt 4 § artskyddsförordningen. Ytterligare en art är skyddade enligt 9 §. Före-
komsterna av arterna redovisas nedan, i tabell 1.  

Arter listade i 4 § i Artskyddsförordningen 
Tre arter som är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen noterats inom 
utredningsområdet. Förutom att arterna är fridlysta så är det också förbjudet att skada 
eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser, samt att avsiktligt störa, 
särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. 

Alla vilda fågelarter är skyddade i svensk lag enligt Artskyddsförordningen § 4, men arter 
markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter 
som uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet och vid tillämpningen av för-
ordningen (Naturvårdsverket 2009). De fågelarter som presenteras nedan är alla priorite-
rade arter.  

Buskskvätta (Saxicola rubetra) (NT) påträffades med två individer i objekt 5. Arten 
häckar troligtvis inom utredningsområdet, och är knuten till jordbrukslandskapet, där 
den häckar bland annat häckar i dikeskanter och på glesa åkerholmar. Arten är inte ovan-
lig i Södermanland, och förekommer troligen på ett stort antal platser runt utrednings-
området. Då buskskvätta inte är ovanlig i regionen bedöms exploatering i utredningsom-
rådet inte leda till att gynnsam bevarandestatus för arten påverkas negativt. 

Sånglärka (Alauda arvensis) (NT) påträffades med ett exemplar i objekt 5. Arten häckar 
troligen inom utredningsområdet, och är knuten till öppna gräsmarker och åkermarker. 
Artens hotas såväl av upphört jordbruk som alltför intensivt jordbruk. Arten är inte 
ovanlig i Södermanland, och förekommer sannolikt allmänt i området runt utrednings-
området. Då sånglärka inte är ovanlig i regionen bedöms exploatering i utredningsområ-
det inte leda till att gynnsam bevarandestatus för arten påverkas negativt. 

Ängspiplärka (Anthus pratensis) (NT) påträffades med enstaka exemplar i objekt 1 och 
objekt 5. Arten häckar troligtvis i anslutning till utredningsområdet. Ängspiplärka häckar 
på friska till fuktiga gräsmarker, och artens minskning tros bero på minskande areal av 
lämpliga häckningsbiotoper. Arten är inte sällsynt i Södermanland och förekommer san-
nolikt på många platser runt utredningsområdet. Då ängspiplärka inte är ovanlig i reg-
ionen bedöms exploatering i utredningsområdet inte leda till att gynnsam bevarandesta-
tus för arten påverkas negativt. 
  

Skyddad art 
En skyddad art är 
fridlyst med hjälp av 
lagstiftning och in-
nebär oftast att 
man inte får plocka, 
fånga, döda eller 
på annat sätt samla 
in eller skada exem-
plar av arten. I 
många fall får man 
inte heller ta bort 
eller skada artens 
frön, ägg, rom eller 
bon.  

För arter skyddade 
enligt § 4 art-
skyddsförordningen 
så är det också för-
bjudet att skada el-
ler förstöra djurens 
fortplantningsområ-
den eller viloplat-
ser. 

För arter skyddade 
enligt § 8 art-
skyddsförordningen 
får inte växtplatser 
förändras på så-
dant sätt att den 
skyddade arten 
skadas. Detta gäller 
exempelvis påver-
kan på hydrolo-
giska förutsätt-
ningar (Naturvårds-
verket 2009). 
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Tabell 1.    Skyddade arter med kända förekomster inom utredningsområdet. Kolumnen skydd 
visar vilken paragraf i svensk lag som reglerar artens skydd.  

Svenskt namn Skydd Förekomst Indikatorvärde Källa 

Buskskvätta § 4 artskyddsförordningen Objekt: 5 Visst Ekologigruppen 
2018 

Sånglärka § 4 artskyddsförordningen Objekt: 5 Visst Ekologigruppen 
2018 

Ängspiplärka § 4 artskyddsförordningen Objekt: 1, 5 Visst Ekologigruppen 
2018 

Liljekonvalj § 9 artskyddsförordningen Objekt: 8 Ringa Ekologigruppen 
2018 

§ 9 Förbud gällande kommersiell plockning av kärlväxter   
En art, liljekonvalj, som har flera förekomster i området, är skyddade enligt § 9 i art-
skyddsförordningen (tabell 1). Enlig förordningen är det förbjudet att gräva eller dra upp 
exemplar av växter med rötterna, och plocka eller på annat sätt samla in exemplar av 
växter för försäljning eller andra kommersiella ändamål. Skyddet gäller medför exempel-
vis att exemplar av arten inte skadas i samarbete med exempelvis schaktning. 

Rödlistade arter 
Sex rödlistade arter noterades från området vid denna inventering (tabell 2). Flertalet av 
dessa rödlistade arter (5 st) tillhör hotkategorin nära hotade arter (NT) och en hör till ka-
tegorin starkt hotade arter (EN). De påträffade arterna är: buskskvätta (NT), gråmalva 
(NT), sånglärka (NT), tallticka (NT), ängspiplärka (NT) och ask (EN).Ytterligare två 
rödlistade arter finns noterade från Artportalen 2017 (tabell 2). Nedan presenteras över-
siktlig information om de påträffade rödlistade arternas utbredning i utredningsområdet 
och regionen, samt viss ekologisk information. Rödlistade arter som är skyddade i art-
skyddsförordningen presenteras närmare under avsnittet Skyddade arter ovan. 

Ask (Fraxinus excelsior) (EN) påträffades med enstaka exemplar i objekt 8. Arten är röd-
listad på grund av en vindburen svampsjukdom som drabbar träden (askskottsjukan). 
Genetisk variation inom populationerna bör öka motståndskraften mot askskottsjukan 
och därför är det att viktigt att bevara askar där det är möjligt. Många naturvårdsarter 
bland skalbaggar, vedsvampar och lavar är knutna till ask. Ask förekommer allmänt i Sö-
dermanlands län, och är heller inte ovanlig i Gnesta kommun.  

Gråmalva (Lavathera thuringiaca) (NT) påträffades med enstaka exemplar i objekt 5 (figur 
1, 3 och 5). Arten förekommer främst intill äldre bebyggelse och gårdar och hotas vid 
markexploatering, till exempel vid nybebyggelse eller vid omläggning av vägar. Gråmalva 
är påträffad i Södermanland vid drygt ett 20-tal tillfällen. Fyndet i Vackerby var det 
första rapporterade fyndet från Gnesta kommun på Artportalen. 

Tallticka (Phellinus pini) (NT) (figur 8) påträffades växande på fyra av åkerholmarna och 
i barrblandskogen i områdets sydöstra del inom utredningsområdet. Arten växer i kärn-
veden av levande gamla tallar. Träden är vanligen gamla, över 150 år, även om den un-
dantagsvis kan förekomma på yngre tallar. När arten förekommer i gammal tallskog med 
ett stort inslag av gamla träd kan den uppträda på många träd. I yngre tallskogar eller där 
det endast förekommer enstaka gamla tallar hittar man oftast talltickan på något enstaka 
träd. Tallticka förekommer tämligen allmänt i Södermanlands län, och är inte heller 
ovanlig i Gnesta kommun.  
  

Fågeldirektivet (rå-
dets direktiv 
79/409/EEG) om-
fattar alla vilda få-
gelarter som före-
kommer naturligt 
inom EU och gäller 
för fåglar samt de-
ras ägg, bon och 
livsmiljöer. Syftet är 
att återskapa arter-
nas populationer 
på en nivå ”som 
svarar mot ekolo-
giska, vetenskap-
liga och kulturella 
behov”. Det ska 
ske genom åtgär-
der riktade mot ar-
terna och deras 
livsmiljöer (Natur-
vårdsverket 2009).  

Den svenska 
rödlistan –  
Rödlistnings- 
kategorier  
Rödlistan för Sve-
rige utarbetas av 
ArtDatabanken och 
uppdateras var 
femte år. Rödlistan 
i sig innebär inget 
skydd utan anger 
olika arters risk att 
dö ut från Sverige. 
Arterna listas i olika 
rödlistkategorier 
beroende på artens 
status. Det finns sju 
kategorier: 

(RE) försvunnen, 
(CR) akut hotad, 
(EN) starkt hotad, 
(VU) sårbar, (NT) 
nära hotad, (LC) 
livskraftig, (DD) 
kunskapsbrist. 
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Tabell 2.    Rödlistade arter med förekomst inom området. Rödlistkategorier (R.K.): NT - nära hotad, 
VU - sårbar, EN – starkt hotad. 

 

Övriga intressanta naturvårdsarter 
Inom utredningsområdet hittades totalt sex arter som har högt eller mycket högt indika-
torvärde (tabell 3). Dessa arter är särskilt intressanta då de indikerar förutsättningar som 
är gynnsamma för rödlistade eller sällsynta arter. Tre av dessa arter är kopplade till ga 
mla träd eller buskar, exempelvis myskbock och sotlav. Arterna gruskammossa och 
kantig fetknopp är kopplade till solexponerad mark, och förekommer framförallt i kul-
turlandskapet. Mer information om arternas signalvärde finns i tabell 2 i bilaga 2. 
Figur 8.   Bilden visar den rödlistade vedsvampen tallticka från objekt 4. Arten påträffas på tallar 

som vanligtvis är gamla, över 150 år, men den kan även förekomma på yngre tallar. 

 

 
 

Svenskt namn Artgrupp Förekomst Indikatorvärde R.K. Källa 

Ask Kärlväxter Objekt: 8 Visst EN Ekologigruppen 2018 

Gråmalva Kärlväxter Objekt: 5 Mycket högt NT Ekologigruppen 2018 

Buskskvätta Fåglar Objekt: 5 Visst NT Ekologigruppen 2018 

Gulsparv Fåglar Objekt 3 Visst VU Artportalen 2017 

Sånglärka Fåglar Objekt: 5 Visst NT Ekologigruppen 2018 

Vinterhämpling Fåglar Objekt 3 Högt VU Artportalen 2017 

Ängspiplärka Fåglar Objekt 1, 5 Visst NT Ekologigruppen 2018 

Tallticka Storsvampar Objekt: 1, 4, 8, 9 Mycket högt NT Ekologigruppen 2018 
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Tabell 3.    Tabell över naturvårdsarter med högt eller mycket högt signalvärde som noterats från 
utredningsområdet vid Vackerby. Tre av arterna är kopplade till värdefulla träd och död ved (mysk-
bock, tallticka och sotlav), och tre till det öppna kulturlandskapet. Information om vad arterna signa-
lerar finns i artkatalogen (se bilaga 2). 

 

Svenskt namn Artgrupp Förekomst Indikatorvärde Källa 

Myskbock  Skalbaggar Objekt: 1 Mycket högt Ekologigruppen 2018 

Gruskammossa  Mossor Objekt: 2 Högt Ekologigruppen 2018 

Kantig fetknopp  Kärlväxter Objekt: 4 Högt Ekologigruppen 2018 

Sotlav Lavar Objekt: 7, 8 Högt Ekologigruppen 2018 
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Ekologisk känslighet 
Förenklat sett kan man säga att ett områdes naturvärden beror på hur länge en miljö har 
fått bestå. Utifrån detta resonemang går det att översätta ungefär hur lång tid det tar för 
ett område att utveckla de olika naturvärdeklasserna i en naturvärdesbedömning (figur 
9).  

Generellt kan sägas att områden med lägre naturvärden inom området kan återskapas 
inom andra delar av området. Värdefulla och grova träd som finns inom planområdet ut-
gör en viktig bas för den nya/tillkommande grönstrukturen om delar av området i ett se-
nare skede skulle bebyggas. Lägre naturvärden som går förlorade vid en eventuell bebyg-
gelse kan kompenseras för genom att skapa nya, likartade naturmiljöer i den nya stads-
strukturen eller i intilliggande områden. Högre naturvärden, särskilt sådana värden som 
är knutna till exempelvis gamla träd och skogsmiljöer med lång kontinuitet går som regel 
inte att återskapa eller kompensera för och bör inte bebyggas. Dessa miljöer är mycket 
känsliga för ingrepp och uppkommen skada på naturvärdena bedöms vara irreversibel.  

 
Figur 9.   Schematisk beskrivning av hur skogsmiljöers kontinuitet över tid och naturvärde kan 

hänga ihop. Liknande samband finns för andra naturtyper, men tidsrymden kan där vara an-
norlunda. 

När obebyggd mark tas i anspråk finns risk att värdefulla naturområden och biotoper för 
olika arter försvinner, vilket innebär en förlust av biologisk mångfald (Länsstyrelsen i 
Stockholms län, 2016). Därför är det nödvändigt att redan i ett tidigt skede i en exploate-
ringsprocess ta hänsyn till naturvärden. Ny bebyggelse bör utformas på ett sätt så att bio-
logisk mångfald har förutsättningar att finnas kvar och att spridning av arter fortsätt-
ningsvis är möjlig.  

Känslighet för naturtyper inom området 
För samtliga naturtyper gäller att ju högre naturvärde desto känsligare är de. Ett av de 
största hoten för biologisk mångfald förutom exploatering av värdefulla miljöer, är frag-
mentering (det vill säga uppsplittring) av naturmiljöer av en viss naturtyp, samt påverkan 
på spridningssamband genom anläggande av vägar eller bebyggelse. Att utreda denna 
aspekt har inte ingått i detta uppdrag och behandlas därför inte i detalj i förslag nedan.  

Miljöer med barrträd 
Inom utredningsområdet finns miljöer med äldre barrträd främst inom objekt 1, 4, 8 och 
9 (figur 1 och 5). Barrträdsmiljöer är känsliga för avverkning. Rödlistade signalarter som 
tallticka finns inom områden som idag är begränsade i sin storlek. Inom flera av objekten 
är förekomsten av gammal tall riklig och enstaka tallar i utredningsområdet skulle klassas 
som särskilt skyddsvärda (Naturvårdsverket 2004). Enstaka arter med högt eller mycket 
högt signalvärde kopplade till värdefulla tallar har också påträffats inom utredningsområ-
det. Vid exploatering är det av stor vikt att behålla kontinuitet av träd i olika åldrar samt 
behålla yngre träd som tillåts att bli gamla på sikt (Länsstyrelsen i Stockholms län 2016) 
för att säkerställa bevarande av naturvärden i området. 

Efter att områdena har exploaterats finns hot för de kvarvarande, lämnade miljöerna. Ett 
högre besökstryck från boende i området kan komma att leda till slitage på ytliga rötter 
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som kan komma att skada träd. Även nyrekrytering av träd kan hämmas av ett ökat 
tramp/besökstryck i området.  

§  Gamla, solbelysta tallar är känsliga för bebyggelse intill träden om bebyggelsen skuggar 
dessa.  

§  Gamla träd och ersättningsträd till dessa måste finnas kontinuerligt inom områdena för 
att värdena ska kunna finnas kvar.  

§  Tallars rotsystem kan också skadas av bebyggelse som anläggs intill träden. Tallar har 
ofta ytliga rotsystem som sträcker sig långt ut från trädet. 

Åkerholmar 
Åkerholmar och odlingshinder i jordbrukslandskapet omfattas av regler för generellt bio-
topsskydd, vilket ger objekten skydd från att förstöras eller exploateras. Åkerholmar är i 
dagsläget sällsyntare än vad de varit historiskt sett, då en stor mängd åkerholmar och 
andra ”odlingshinder” rensades bort i samband med moderniseringen av jordbruket un-
der 1800-talet. Åkerholmar bidrar till den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet 
genom att bidra till strukturell variation i landskapet, vilket skapar möjligheter för flera 
olika organismer än de som lever på upparbetad åkermark. På åkerholmar förekommer 
ofta äldre träd samt högar med sten som rensats bort från åkrarna. Dessa solexponerade 
träd utgör livsmiljöer för bland annat fåglar, insekter, lavar och svampar som inte skulle 
finnas i området utan åkerholmarna.  

Åkerholmar är ofta belägna på eller kring berghällar, där naturligt torr, näringsfattig och 
solexponerad mark förekommer på och kring stenhällarna. Denna näringsfattiga miljö 
utgör en möjlig växtplats för olika svampar, växter och insekter som annars vanligen fö-
rekommer i näringsfattiga hagmarker.  

Vid exploatering i anslutning till åkerholmar bör särskild hänsyn visas till gamla träd, 
samt den näringsfattiga, torra miljön. 

§  Undvik att deponera jordmassor eller annat material som täcker eller påverkar det 
tunna och magra markskiktet på åkerholmarna.  

§  Bevara en skyddszon runt och undvik att anlägga bebyggelse i nära anslutning till åker-
holmarna.  

§  Friställ gamla träd. På flera av åkerholmarna finns gamla tallar som skulle gynnas av att 
friställas.  

§  Ta bort slyartad vegetation. Sälg och enstaka bärande träd kan med fördel behållas då 
de utgör en viktig födokälla för pollinerande insekter. 

Generella riktlinjer och åtgärder 
§  Bevara områden av högt naturvärde – naturvärdesklass 2. För att gynna biologisk 

mångfald i området bör delområden som har högt naturvärde undantas helt från even-
tuell exploatering.  

§  Ta stor hänsyn till områden med påtagligt naturvärde, klass 3 i planeringen. 
Områden med påtagligt värde, klass 3, bör sparas i så stor utsträckning som möjligt för 
att säkerställa värden knutna till sammanhängande barrskogsområden. Eventuell ex-
ploatering inom dessa områden bör, om exploatering genomförs, göras med stor för-
siktighet. Värdefulla träd och strukturer bör pekas ut och sparas och det krävs att det 
säkerställs att finns en blandning av gamla och unga träd inom området om områdets 
värden inte ska gå förlorade.  

§  Beakta ekosystemtjänster i planering och gestaltning. När grönskans roll räknas 
in i strategiska investeringar skapas attraktiva platser för de människor som bor i och 
besöker kommunen samtidigt som mark- och fastighetsvärden ökar. Naturvärden kan 
då fungera som ekonomisk drivkraft i kommunen.  
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§  Visa hänsyn i områden med rödlistade arter och naturvårdsarter med mycket 
högt indikatorvärde Förekomster av rödlistade arter och arter med högsta indikator-
värde bör i möjligaste mån skyddas från exploatering och hänsyn bör tas till förekoms-
terna vid skötsel av området. Detta rör främst arter som förekommer på och kring 
åkerholmarna i utredningsområdets västra del.  

Förslag på kompletterande utredningar 
§  Kartläggning av skyddsvärda och värdefulla träd. Inom utredningsområdet före-

kommer flera träd som enligt Ekologigruppens metodik skulle klassas som skydds-
värda eller värdefulla. En detaljerad karläggning av träd inom utredningsområdet är att 
rekommendera inför fortsatt detaljplanearbete. 

§  Ekosystemtjänstanalys, konsekvenser och åtgärder. Ekologigruppen har stor erfa-
renhet inom dessa områden och kan stoltsera med en rad olika projekt där vi har arbe-
tat med ekosystemtjänstkartläggningar, konsekvensanalyser och åtgärdsförslag/skisser 
i samband med exploatering och där vår medverkan verkligen har gett resultat. Vi vå-
gar påstå att vi är ett av de konsultföretag i Sverige som ligger längst fram vad gäller 
ekosystemtjänstperspektiv i planeringssammanhang och metoder för detta.  
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Bilaga 1. Objektskatalog  
I denna objektskatalog beskrivs de enskilda delobjekt (naturvärdesobjekt) som avgrän-
sats vid naturvärdesinventeringen. Beskrivningen uppfyller de krav på dokumentation 
som ställs enligt SIS-standard SS 199000:2014 för naturvärdesinventering avseende bio-
logisk mångfald (NVI). Karta som visar respektive delobjektets läge och utbredning 
finns redovisad i huvudrapporten och i det GIS-underlag som vi levererar till beställaren. 
Utredningsområdet finns också redovisat i huvudrapporten. Objekten är sorterade i sti-
gande nummerordning. 

Läsinstruktion 
Varje delobjekt beskrivs i ett objektsblad på 1-2 sidor. I beskrivningen ingår administra-
tiva data, ett fotografi som ger en upplevelse av naturmiljön, en sammanfattande be-
skrivning, tabell över viktiga strukturer knutna till naturtypen, en motivering till vald na-
turvärdesklass, samt en lista över påträffade och kända naturvårdsarter, skyddade arter 
och rödlistade arter. Mer information om de påträffade arternas ekologi finns i bilaga 2.   

Naturvärdesklass 
En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs baserat på en 
bedömning av förekommande arter och livsmiljöernas förutsättningar för arter att leva 
där (biotopvärde)(se beskrivning i bilaga 3, Metodbeskrivning). Grund för både art- och 
biotopvärde redovisas i objektsbladet.  

Följande naturvärdeklasser ingår i SIS standard:  
•   Högsta naturvärde naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk 

mångfald 
•   Högt naturvärde naturvärdesklass 2.	  Stor positiv betydelse för biologisk mång-

fald 
•   Påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3.	  Påtaglig positiv betydelse för biologisk 

mångfald 

Som tillägg kan också följande klass ingå: 
•   Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. Viss positiv betydelse för biologisk mång-

fald 
  



Objektskatalog 7747 NVI Vackerby

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Objektet utgörs av två åkerholmar omgivna av åkermark. Båda åkerholmarna visar spår av näringspåverkan, men hyser fortfarande
förekomster av hävdgynnade arter som bockrot och liten blåklocka vilka indikerar mer näringsfattiga förhållanden. Den norra
åkerholmen har ett större bestånd gamla tallar, samt lågor och stående torrträd av tall. Medelåldern på tallarna bedöms vara cirka
120-150 år.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Förekommer

Naturvärdesklass

Igenväxningsmark

F d hävdad mark

Åkerholme (<0,5ha)

Inventerare Rikard Anderberg

1. Åkerholmar

Ekologiskt viktiga strukturer

Nyckelelement Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur

Hålträd Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal björk

Gammal Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla buskar En

Hackmärken efter hackspettar, hålträd Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal rönn

Barklös Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Lågor Triviallövlåga

Gammal Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla buskar Getapel

Hackmärken efter hackspettar Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal sälg

Grövre torrgrenar, solexponerad Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal tall

Grövre torrgrenar, solexponerad Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Mycket gammal tall

Barklös, solexponerad Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Lågor Tallåga

Barklös, solexponerad Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Torrträd och högstubbar Tall

Hålträd, beskuggad Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal asp

Klenved, solexponerad Tämligen allmän (11
-50/ ha)Lågor Asplåga

Klenved Tämligen allmän (11
-50/ ha)Lågor Tallåga

Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år).

Beståndålder: 120-150

Markfuktighet: Torr

Påverkan/Naturlighet: Svag gödselpåverkan/övergödning

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Objektet hyser flera förekomster av naturvårdsarter, samt flera

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

Ekologiskt viktiga strukturer

1
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Skyddade arter

Indikatorvärde Skyddsstatus Referens KommentarFörekomstArt

Visst AFS: § 4 (rödlistad art) Rikard AnderbergEnstakaÄngspiplärka (Anthus

pratensis)

Rödlistade arter

Indikatorvärde Rödlistekategori Referens KommentarFörekomstArt

Visst Nära hotad (NT) Rikard AnderbergEnstakaÄngspiplärka (Anthus

pratensis)

Mycket högt Nära hotad (NT) Rikard AnderbergEnstakaTallticka (Phellinus pini)

Övriga naturvårdsarter

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp Referens KommentarFörekomstArt

Visst typisk art Rikard AnderbergFleraTuschlav (Lasallia pustulata)

Visst brynart Rikard AnderbergFleraGråfibbla (Pilosella officinarum)

Visst typisk art, ängs- och
betesart Rikard AnderbergFleraLiten blåklocka (Campanula

rotundifolia)

Visst ängs- och betesart Rikard AnderbergEtt stort
antal

Gulmåra (Galium verum)

Visst typisk art, ängs- och
betesart Rikard AnderbergFleraBockrot (Pimpinella saxifraga)

Visst typisk art, ängs- och
betesart, brynart Rikard AnderbergFleraTjärblomster (Viscaria vulgaris)

Visst typisk art, ängs- och
betesart, brynart Rikard AnderbergFleraÄngshavre (Avenula pratensis)

olika strukturer viktiga för att upprätthålla biologisk mångfald, såsom gamla träd och död ved.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter som kan
förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Arter

2
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Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Mindre stenrösen och berghällar i åkermark. Fältskikt med bland annat kärleksört, revormstörel, nävor, lomme och renlavar. Upplagda
jordmassor från provborrningar täcker stora delar av markskiktet vilket påverkar växtligheten negativt. Runt omkring förekommer
plöjda åkrar och områden med trädor. Högvuxet gräs i kantzoner mellan åker och odlingsröse av värde för allmän biologisk mångfald.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Berg och sten

Odlingsröse

Odlingsröse i jordbruksmark

Inventerare Fingal Gyllang

2. Mindre stenrösen och berghällar i
åkermark

Övriga naturvårdsarter

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp Referens KommentarFörekomstArt

Visst typisk art Fingal GyllangEnstakaVit fetknopp (Sedum album)

Visst Ekologigruppens
naturvårdsart Fingal GyllangEnstakaBlåklint (Centaurea cyanus)

Högt typisk art Fingal GyllangEnstakaGruskammossa (Abietinella

Ekologiskt viktiga strukturer

Nyckelelement Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur

Geologi Övrigt

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. Artvärdet motiveras med flera naturvårdsarter knutna till dessa magra
miljöer. Biotopvärdet motiveras med ovanlig naturtyp och miljö för flera arter i ett i övrigt homogent landskap.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

Ekologiskt viktiga strukturer

1
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abietina)

Visst typisk art, ängs- och
betesart, brynart Fingal GyllangFleraTjärblomster (Viscaria vulgaris)

Visst ängs- och betesart Fingal GyllangFleraGulmåra (Galium verum)

Visst typisk art Fingal GyllangEnstakaStyvmorsviol (Viola tricolor)

Visst typisk art Fingal GyllangEnstakaStyverlav (Peltigera didactyla)

2
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Stort område med plöjd och oplöjd åkermark, där det troligen har odlats ärtväxter i syfte att binda kväve. Bra miljöer för rastande och
födosökande fågel, till exempel gäss och svanar, samt fältsparvar. Bitvis rikligt inslag av nektarväxter, som åkerogräs i form av mållor,
tistlar och skräppor, vilket kan göra området attraktivt för insektarter. Kantzoner mellan åkrar och åkerholmar skapar värdefulla miljöer
för flera artgrupper, som små däggdjur och insekter.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Åkermark

Ej brukad åker

Ingen

Inventerare Fingal Gyllang

3. Ej brukad vallåker

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Området bedöms ha ett visst biotopvärde med motiveringen av
förekomst av flera arter kärlväxter viktiga för fåglar och imsekter.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

1
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Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Objektet utgörs av två angränsande åkerholmar med gles trädvegetation. Delar av objektet har tydliga spår av näringspåverkan.
Träden på objektet är mest under 100 år gamla, men enstaka äldre träd finns inom objektet. På åkerholmarna finns stort inslag av
hävdgynnade kärlväxter, såsom ängshavre, liten blåklocka och brudbröd.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Berg och sten

Odlingsröse

Åkerholme (<0,5ha)

Inventerare Rikard Anderberg

4. Åkerholmar, norra Vackerby

Ekologiskt viktiga strukturer

Nyckelelement Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur

Torrträd Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Torrträd och högstubbar Asp

Hålträd, solexponerad Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal björk

Solexponerad Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal tall

Torrträd, hackmärken efter hackspettar Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Torrträd och högstubbar Asp

Gammal Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla buskar En

Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år).

Beståndålder: 100-120

Markfuktighet: Torr

Påverkan/Naturlighet: Svag gödselpåverkan/övergödning

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och visst biotopvärde. Objektets naturvärde är främst kopplat till förekomster av
näringsfattig solexponerad mark, samt enstaka äldre träd och torrträd.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

Ekologiskt viktiga strukturer

1
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Rödlistade arter

Indikatorvärde Rödlistekategori Referens KommentarFörekomstArt

Mycket högt Nära hotad (NT) Rikard AnderbergEnstakaTallticka (Phellinus pini)

Övriga naturvårdsarter

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp Referens KommentarFörekomstArt

Högt typisk art, ängs- och
betesart Rikard AnderbergFleraBrudbröd (Filipendula vulgaris)

Visst ängs- och betesart Rikard AnderbergFleraGulmåra (Galium verum)

Visst typisk art, ängs- och
betesart Rikard AnderbergFleraLiten blåklocka (Campanula

rotundifolia)

Högt typisk art Rikard AnderbergFleraKantig fetknopp (Sedum

sexangulare)

Visst typisk art, ängs- och
betesart Rikard AnderbergEnstakaLjung (Calluna vulgaris)

Visst naturvärdesindikator Rikard AnderbergFleraKyrkogårdslav (Pleurosticta

acetabulum)

Visst typisk art, ängs- och
betesart Rikard AnderbergEnstakaPrästkrage (Leucanthemum

vulgare)

Visst typisk art Rikard AnderbergEnstakaFlockfibbla (Hieracium

umbellatum)

Visst typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator Rikard AnderbergEnstakaGrynig blåslav (Hypogymnia

farinacea)

Visst typisk art, ängs- och
betesart, brynart Rikard AnderbergFleraTjärblomster (Viscaria vulgaris)

Arter

2



Objektskatalog 7747 NVI Vackerby

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Objektet utgörs av ohävdad gräsmark, med uppstickande hällar av silikatstensberg. Objektet bildar delvis en åkerholme omgärdad av
jordbruksmark. Flera små stenhögar finns, och växtligheten i objektet betår delvis av näringsgynnade och delvis av hävdgynnade
arter. Enstaka vårtbjörkar växer i objektet södra del. Flera naturvårdsarter av fåglar finns noterade i och kring objektet, och det är
troligt att exempelvis buskskvätta kan häcka där.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Förekommer

Naturvärdesklass

Igenväxningsmark

F d hävdad mark

Åkerholme (<0,5ha)

Inventerare Rikard Anderberg

5. Åkerholme, sydvästra Vackerby

Skyddade arter

Indikatorvärde Skyddsstatus Referens KommentarFörekomstArt

Visst AFS: § 4 (rödlistad art) Rikard AnderbergEnstakaBuskskvätta (Saxicola rubetra)

Visst AFS: § 4 (rödlistad art) Rikard AnderbergEnstakaSånglärka (Alauda arvensis)

Ängspiplärka (Anthus

Kontinuitet: Avbruten hävd

Beståndålder: 40-70

Markfuktighet: Frisk

Påverkan/Naturlighet: Tydlig gödselpåverkan/övergödning

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och visst biotopvärde. Objektets naturvärde är kopplat till dess heterogena struktur av
näringsfattig och näringsrik mark, samt solexponerade läge. Artvärdet är kopplat till goda häckningsmöjligheter för rödlistade
fågelarter samt noterad förekomst av den rödlistade växten gråmalva.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

1



Objektskatalog 7747 NVI Vackerby

Visst AFS: § 4 (rödlistad art) Rikard AnderbergEnstaka
pratensis)

Rödlistade arter

Indikatorvärde Rödlistekategori Referens KommentarFörekomstArt

Mycket högt Nära hotad (NT) Rikard AnderbergEnstakaGråmalva (Malva thuringiaca)

Visst Nära hotad (NT) Rikard AnderbergEnstakaBuskskvätta (Saxicola rubetra)

Visst Nära hotad (NT) Rikard AnderbergEnstakaSånglärka (Alauda arvensis)

Visst Nära hotad (NT) Rikard AnderbergEnstakaÄngspiplärka (Anthus

pratensis)

Övriga naturvårdsarter

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp Referens KommentarFörekomstArt

Visst typisk art, ängs- och
betesart, brynart Rikard AnderbergFleraÄngshavre (Avenula pratensis)

Visst typisk art Rikard AnderbergEnstakaBergsyra (Rumex acetosella)

Visst typisk art, ängs- och
betesart, brynart Rikard AnderbergFleraTjärblomster (Viscaria vulgaris)

Visst ängs- och betesart Rikard AnderbergFleraGulmåra (Galium verum)

2
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Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Objektet utgörs av en mindre åkerholme med silikatstenshällar med typisk flora med inslag av lavar, gräs och spridda förekomster av
örter. Träden inom objektet är under 100 år gamla, och flera också under 50 år. Dock finns en tydig grupp äldre träd som utgör den
äldsta delen av trädskiktet, dessa har en medelålder på cirka 100-120 år. Marken visar endast spår av näringspåverkan närmast
åkerkanten, men är i övrigt näringsfattig.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Förekommer

Naturvärdesklass

Berg och sten

Odlingsröse

Åkerholme (<0,5ha)

Inventerare Rikard Anderberg

6. Åkerholme södra Vackerby

Övriga naturvårdsarter

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp Referens KommentarFörekomstArt

Visst typisk art Rikard AnderbergEtt stort
antal

Tuschlav (Lasallia pustulata)

Visst typisk art Rikard AnderbergEtt stort
antal

Bergsyra (Rumex acetosella)

Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år).

Beståndålder: 40-70

Markfuktighet: Torr

Påverkan/Naturlighet: Svag gödselpåverkan/övergödning

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. Naturvärdet är kopplat till torr näringsrik mark med förekomster av
naturvårdsarter typiska för miljön, såsom gulmåra, liten blåklocka och tjärblomster.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

1
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Visst typisk art Rikard AnderbergFleraStyvmorsviol (Viola tricolor)

Visst ängs- och betesart Rikard AnderbergEnstakaGulmåra (Galium verum)

Visst typisk art, ängs- och
betesart Rikard AnderbergFleraLiten blåklocka (Campanula

rotundifolia)

Visst typisk art, ängs- och
betesart, brynart Rikard AnderbergFleraTjärblomster (Viscaria vulgaris)

Visst Ekologigruppens
naturvårdsart Rikard AnderbergEnstakaSteglits (Carduelis carduelis)

2
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Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Objektet utgörs av igenväxande betesmark med tydliga spår av näringspåverkan i stora delar av objektet. Endast små ytor av
näringsfattig mark finns kvar i objektet, och inom dessa finns också enstaka förekomster av hävdgynnade arter som liten blåklocka
och ängshavre. Objektet domineras av näringsgynnade arter som brännässla, åkertistel och tuvtåtel. Inom objektet finns flera gammla
staketstolpar av tall, som kan hysa förekomster av naturvårdsintressanta lavar. Bland annat noterades signalarten sotlav i objektets
östra del.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Igenväxningsmark

F d hävdad mark

Ingen

Inventerare Rikard Anderberg

7. Gammal betesmark, södra Vackerby

Övriga naturvårdsarter

Ekologiskt viktiga strukturer

Nyckelelement Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur

Fågelrik Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla buskar Trubbhagtorn

Bärande buskar Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Ängs- och betesmark Naturbetesmark

Kontinuitet: Avbruten hävd

Markfuktighet: Frisk

Påverkan/Naturlighet: Tydlig gödselpåverkan/övergödning

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Objektets naturvärde är kopplat till små förekomster av
näringsfattig mark som vittnar om objektets historik av naturbetesmark, däribland liten blåklocka, ängshavre och blåklocka.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

Ekologiskt viktiga strukturer

1
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Indikatorvärde Naturvårdsartstyp Referens KommentarFörekomstArt

Visst typisk art, ängs- och
betesart Rikard AnderbergEnstakaLiten blåklocka (Campanula

rotundifolia)

Visst typisk art, ängs- och
betesart, brynart Rikard AnderbergEnstakaÄngshavre (Avenula pratensis)

Visst ängs- och betesart Rikard AnderbergEnstakaGulmåra (Galium verum)

Visst typisk art, ängs- och
betesart, brynart Rikard AnderbergFleraGökärt (Lathyrus linifolius)

Högt typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator Rikard Anderberg På gammal staketstolpeEnstakaSotlav (Cyphelium inquinans)

Visst Ekologigruppens
naturvårdsart Rikard AnderbergEnstakaTrubbhagtorn (Crataegus

monogyna)

Visst brynart Rikard AnderbergEnstakaVitmåra (Galium boreale)

2
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Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Gles barrblandskog med inslag av enbuskar och öppna berghällar som sannolikt har betats tidigare. Tämligen god förekomst av
gammal tall och den rödlistade arten tallticka påträffades med flera  fruktkroppar. I objektet förekommer även enstaka lönn, ek, ask
och triviallövträd i form av rönn och björk. Området börjar växa igen med bland annat slyartad vegetation. I övrigt noterades flera
naturvårdsarter med lägre indikatorvärde. Sparsamt med död ved inom objektet.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Förekommer

Naturvärdesklass

Boreal skog

Barrblandskog

Ingen

Inventerare Fingal Gyllang

8. Gles barrblandskog

Skyddade arter

Ekologiskt viktiga strukturer

Nyckelelement Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur

Tämligen allmän (11
-50/ ha)Värdefulla träd Gammal tall

Barklös, hackmärken efter hackspettar Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Torrträd och högstubbar Tall

Solexponerad, uppsprucken bark Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal tall

Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)

Beståndålder: 100-120

Markfuktighet: Torr

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och visst biotopvärde. Artvärdet motiveras av förekomst av den rödlistade arten tallticka.
Visst biotopvärde motiveras med tämligen god förekomst av gamla tallar men sparsamt med död ved.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer. Åtminstone en rödlistad art har en livskraftig förekomst.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

Ekologiskt viktiga strukturer

1
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Indikatorvärde Skyddsstatus Referens KommentarFörekomstArt

Ringa AFS: § 9 Fingal GyllangFleraLiljekonvalj (Convallaria majalis)

Rödlistade arter

Indikatorvärde Rödlistekategori Referens KommentarFörekomstArt

Mycket högt Nära hotad (NT) Fingal GyllangEnstakaTallticka (Phellinus pini)

Visst Starkt hotad (EN) Fingal GyllangEnstakaAsk (Fraxinus excelsior)

Övriga naturvårdsarter

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp Referens KommentarFörekomstArt

Visst ängs- och betesart Fingal GyllangFleraGulmåra (Galium verum)

Visst typisk art Fingal GyllangEnstakaStyvmorsviol (Viola tricolor)

Visst typisk art, ängs- och
betesart Fingal GyllangFleraLiten blåklocka (Campanula

rotundifolia)

Visst typisk art, ängs- och
betesart Fingal GyllangEnstakaStor blåklocka (Campanula

persicifolia)

Visst typisk art, ängs- och
betesart, brynart Fingal GyllangEnstakaGökärt (Lathyrus linifolius)

Visst typisk art Fingal GyllangFleraVit fetknopp (Sedum album)

Högt typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator Fingal GyllangEnstakaSotlav (Cyphelium inquinans)

2
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Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

En liten åkerholme med flera gamla tallar. Den rödlistade arten tallticka påträffades med flera fruktkroppar på en gammal tall. I övrigt
enstaka triviallövträd, bland annat en nästan gammal sälg och en sälglåga med insektsgnag. Sälg är en viktig nektarväxt för insekter
som vaknar tidigt på våren. Omkringliggande marker utgörs av brukade åkermarker.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Berg och sten

Gles hällmarktallskog, < 30%,
Odlingsröse

Åkerholme (<0,5ha)

Inventerare Fingal Gyllang

9. Åkerholme

Ekologiskt viktiga strukturer

Nyckelelement Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur

Grövre torrgrenar, vidkronig Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal tall

Insektshål och gångar, hackmärken Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal sälg

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Lågor Triviallövlåga

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Lågor Tallåga

Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)

Beståndålder: 100-120

Markfuktighet: Torr

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och visst biotopvärde. Påtagligt artvärde motiveras med förekomst av flera fruktkroppar av
tallticka. Åkerholmar är en viktig miljö för flera artgrupper i en i övrigt artfattig miljö.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer. Åtminstone en rödlistad art har en livskraftig förekomst.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

Ekologiskt viktiga strukturer

1
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Rödlistade arter

Indikatorvärde Rödlistekategori Referens KommentarFörekomstArt

Mycket högt Nära hotad (NT) Fingal Gyllang Flera fruktkroppar på en tall.FleraTallticka (Phellinus pini)

Övriga naturvårdsarter

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp Referens KommentarFörekomstArt

Visst typisk art, ängs- och
betesart Fingal GyllangEnstakaBockrot (Pimpinella saxifraga)

Visst ängs- och betesart Fingal GyllangEnstakaGulmåra (Galium verum)

Visst typisk art, ängs- och
betesart, brynart Fingal GyllangEnstakaTjärblomster (Viscaria vulgaris)

Ekologigruppens
naturvårdsart Fingal GyllangFleraSmultron (Fragaria vesca)

Visst naturvärdesindikator Fingal GyllangEnstakaKyrkogårdslav (Pleurosticta

acetabulum)

Arter

2
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Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Område med främst triviallövträd, ett fåtal lönnar och enstaka ekar, varav en som bedöms vara nästan gammal. Området är beläget i
nära anslutning till en tomtmark vilket märks genom förekomster av flera förvildade trädgårdsväxter. Flera täta buskage med plommon,
körsbär, krikon och fläder finns i objektet, vilka kan utgöra lämpliga skydd för bland annat småfågel. Ett visst inslag av berghällar med
karaktär av hällmarkstorräng med bland annat nävor, stensöta och fetbladsväxter. I objektet förekommer sparsamt med lågor,
framförallt lågor av triviallövträd.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Park och trädgård

Torpmiljö

Ingen

Inventerare Fingal Gyllang

10. Hällmark invid tomtmark

Övriga naturvårdsarter

Ekologiskt viktiga strukturer

Nyckelelement Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur

Barklös Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Lågor Triviallövlåga

Uppsprucken bark, solexponerad Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal ek

Tämligen allmän (11
-50/ ha)Värdefulla buskar Övrigt

Beståndålder: 40-70

Markfuktighet: Torr

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Strukturer som täta, blommande buskar, viktiga för insekter och
fåglar, samt enstaka gamla träd motiverar visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

Ekologiskt viktiga strukturer

1
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Indikatorvärde Naturvårdsartstyp Referens KommentarFörekomstArt

Visst typisk art, ängs- och
betesart, brynart Fingal GyllangEnstakaGökärt (Lathyrus linifolius)

Visst typisk art, ängs- och
betesart Fingal GyllangEnstakaPrästkrage (Leucanthemum

vulgare)

Visst typisk art, ängs- och
betesart Fingal GyllangEnstakaLiten blåklocka (Campanula

rotundifolia)

Högt typisk art, ängs- och
betesart Fingal GyllangEnstakaBrudbröd (Filipendula vulgaris)

Visst typisk art, ängs- och
betesart, brynart Fingal GyllangEnstakaÄngshavre (Avenula pratensis)

Visst ängs- och betesart Fingal GyllangEnstakaGulmåra (Galium verum)

Visst typisk art Fingal GyllangEnstakaStyvmorsviol (Viola tricolor)

2
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Bilaga 2. Artkatalog 
Naturvårdsarter funna i området 
Nedan listas alla fynd av naturvårdsarter inom inventeringsområdet, samt var (rubrik Fö-
rekomst) och i vilka antal de påträffats (rubrik Frekvens).  

Under rubriken ”Naturvårdsartskategori” i tabell 1 redovisas vilken typ av naturvårdsart 
det är (rödlistad art, typisk art, Ekologigruppens egen indikatorart etc). De olika indika-
torarterna är till större delen hämtade från olika rapporter och undersökningar (se refe-
renslista nedan), men även arter nyttjade som indikatorarter av myndigheter i olika pro-
jekt, exempelvis skogsstyrelsens signalarter för inventering av skyddsvärd skog. Utöver 
dessa arter har också Ekologigruppen egna indikatorarter. I tabell 2 redovisas informat-
ion om arternas indikatorvärde, samt vad de indikerar, i det fall Ekologigruppen pekat ut 
egna indikatorarter redovisas motiv för detta också ut i tabell 2.  

Tabell 1. Naturvårdsarter funna i inventeringsområdet, sorterade på signalvärde. 

Namn Artgrupp Indika-
tor-
värde 

Naturvårdsartskate-
gori 

Förekomst Frekvens Källa 

Gråmalva (Malva thuringiaca) Kärlväxter Mycket 
högt 

Rödlistad art Objekt: 5 Enstaka Ekologigruppen 2018 

Myskbock (Aromia moschata) Skalbaggar Mycket 
högt 

Signalart skog, tidigare 
rödlistad art 

Objekt: 1 Enstaka Ekologigruppen 2018 

Tallticka (Phellinus pini) Storsvampar Mycket 
högt 

Typisk art (9010, 
9060), signalart skog, 
rödlistad art 

Objekt: 1, 4, 8, 9 Enstaka Ekologigruppen 2018 

Gruskammossa (Abietinella 
abietina) 

Mossor Högt Typisk art (6110) Objekt: 2 Enstaka Ekologigruppen 2018 

Kantig fetknopp (Sedum 
sexangulare) 

Kärlväxter Högt Typisk art (8230) Objekt: 4 Flera Ekologigruppen 2018 

Sotlav (Cyphelium inquinans) Lavar Högt Typisk art (9010, 
9070), signalart skog, 
naturvärdesindikator 

Objekt: 7, 8 Enstaka Ekologigruppen 2018 

Ask (Fraxinus excelsior) Kärlväxter Visst Rödlistad art Objekt: 8 Enstaka Ekologigruppen 2018 

Bergsyra (Rumex acetosella) Kärlväxter Visst Typisk art (2130) Objekt: 5, 6 Ett stort an-
tal 

Ekologigruppen 2018 

Blåklint (Centaurea cyanus) Kärlväxter Visst Ekologigruppens na-
turvårdsart 

Objekt: 2 Enstaka Ekologigruppen 2018 

Bockrot (Pimpinella saxifraga) Kärlväxter Visst Typisk art (6270), 
ängs- och betesart 

Objekt: 1, 9 Flera Ekologigruppen 2018 

Brudbröd (Filipendula vulga-
ris) 

Kärlväxter Visst Typisk art (5130, 
6270), ängs- och be-
tesart 

Objekt: 10, 4 Flera Ekologigruppen 2018 

Buskskvätta (Saxicola rubetra) Fåglar Visst Rödlistad art, skyddad 
art 

Objekt: 5 Enstaka Ekologigruppen 2018 

Flockfibbla (Hieracium um-
bellatum) 

Kärlväxter Visst Typisk art (2130) Objekt: 4  Ekologigruppen 2018 

Grynig blåslav (Hypogymnia 
farinacea) 

Lavar Visst Typisk art (9070), 
signalart skog, natur-
värdesindikator 

Objekt: 4 Enstaka Ekologigruppen 2018 

Gråfibbla (Pilosella officina-
rum) 

Kärlväxter Visst Brynart Objekt: 1 Flera Ekologigruppen 2018 
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Gulmåra (Galium verum) Kärlväxter Visst Ängs- och betesart Objekt: 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 

Ett stort an-
tal 

Ekologigruppen 2018 

Gökärt (Lathyrus linifolius) Kärlväxter Visst Typisk art (9070), 
ängs- och betesart, 
brynart 

Objekt: 10, 7, 8 Flera Ekologigruppen 2018 

Kyrkogårdslav (Pleurosticta 
acetabulum) 

Lavar Visst Naturvärdesindikator Objekt: 4, 9 Flera Ekologigruppen 2018 

Liten blåklocka (Campanula 
rotundifolia) 

Kärlväxter Visst Typisk art (6230, 
6270, 6510, 6530, 
9070), ängs- och be-
tesart 

Objekt: 1, 10, 4, 6, 7, 8 Flera Ekologigruppen 2018 

Ljung (Calluna vulgaris) Kärlväxter Visst Typisk art (2320), 
ängs- och betesart 

Objekt: 4 Enstaka Ekologigruppen 2018 

Prästkrage (Leucanthemum 
vulgare) 

Kärlväxter Visst Typisk art (6270, 
6510, 6530), ängs- 
och betesart 

Objekt: 10, 4 Enstaka Ekologigruppen 2018 

Steglits (Carduelis carduelis) Fåglar Visst Ekologigruppens na-
turvårdsart 

Objekt: 6 Enstaka Ekologigruppen 2018 

Stor blåklocka (Campanula 
persicifolia) 

Kärlväxter Visst Typisk art (6270, 
6510), ängs- och be-
tesart 

Objekt: 8 Enstaka Ekologigruppen 2018 

Styverlav (Peltigera didactyla) Lavar Visst Typisk art (8230) Objekt: 2 Enstaka Ekologigruppen 2018 

Styvmorsviol (Viola tricolor) Kärlväxter Visst Typisk art (8230) Objekt: 10, 2, 6, 8 Flera Ekologigruppen 2018 

Sånglärka (Alauda arvensis) Fåglar Visst Skyddad art, rödlistad 
art 

Objekt: 5 Enstaka Ekologigruppen 2018 

Tjärblomster (Viscaria vulga-
ris) 

Kärlväxter Visst Typisk art (8230), 
ängs- och betesart, 
brynart 

Objekt: 1, 2, 4, 5, 6, 9 Flera Ekologigruppen 2018 

Trubbhagtorn (Crataegus mo-
nogyna) 

Kärlväxter Visst Ekologigruppens na-
turvårdsart 

Objekt: 7 Enstaka Ekologigruppen 2018 

Tuschlav (Lasallia pustulata) Lavar Visst Typisk art (8230) Objekt: 1, 6 Ett stort an-
tal 

Ekologigruppen 2018 

Vit fetknopp (Sedum album) Kärlväxter Visst Typisk art (6110, 
6280) 

Objekt: 2, 8 Flera Ekologigruppen 2018 

Vitmåra (Galium boreale) Kärlväxter Visst Brynart Objekt: 7 Enstaka Ekologigruppen 2018 

Ängshavre (Avenula pratensis) Kärlväxter Visst Typisk art (6210), 
ängs- och betesart, 
brynart 

Objekt: 1, 10, 5, 7 Flera Ekologigruppen 2018 

Ängspiplärka (Anthus pra-
tensis) 

Fåglar Visst Rödlistad art, skyddad 
art 

Objekt: 1, 5 Enstaka Ekologigruppen 2018 

Liljekonvalj (Convallaria ma-
jalis) 

Kärlväxter Ringa Typisk art (9170, 
9190), skyddad art 

Objekt: 8 Flera Ekologigruppen 2018 

Smultron (Fragaria vesca) Kärlväxter Ringa Ekologigruppens na-
turvårdsart 

Objekt: 9 Flera Ekologigruppen 2018 



 

 

Naturvärdesinventering    
Vackerby trädgårdsstad 

Gnesta kommun 
 

 
 

Naturvårdsarternas ekologi  
Nedan redovisas naturvårdsarternas ekologiska krav, samt vad de indikerar för biolo-
giska värden.  

Tabell 2. Beskrivning av de funna naturvårdsarternas ekologi och ekologiska krav, sorterade i alfa-
betiskordning. 

  

Namn Ekologi och krav på miljö 

Ask (Fraxinus excelsior) Asken är kraftigt drabbad av den vindspridda askskottsjukan, som upptäcktes i Sverige 2001. Även om en 
liten andel askar har en förstärkt motståndskraft så är inga helt resistenta träd kända. Både unga och gamla 
askar drabbas. Det medför en risk för en mycket snabb utslagning av större delen av det svenska askbe-
ståndet. Askskottsjukan är än så länge mest spridd och aktiv i södra Sveriges östra delar.  

Bergsyra (Rumex acetosella) Störning, hävd 
Blåklint (Centaurea cyanus) Artrika miljöer 

Bockrot (Pimpinella saxifraga) Bra hävd och rätt skötsel 
Brudbröd (Filipendula vulgaris) God hävd 

Buskskvätta (Saxicola rubetra) Buskskvätta häckar på ängs- och hedmark, kalhyggen, dikesrenar och glest bevuxna myrar. Den förekom-
mer över hela landet. Arten har uppvisat minskande population alltsedan 1975.   

Flockfibbla (Hieracium umbellatum) Störning, hävd 
Gruskammossa (Abietinella abietina) Hävdkvalitet, öppenhet 

Grynig blåslav (Hypogymnia farinacea) Trädkontinuitet, lagom ljusöppenhet 

Gråfibbla (Pilosella officinarum) Hävdkontinuitet, artrika miljöer 
Gråmalva (Malva thuringiaca) Gråmalva förekommer främst i Östergötland, Närke, Södermanland, Västmanland och Uppland. Växer oft-

ast intill äldre bebyggelse, kring gårdar, i trädgårdar, parker och vägslänter.  
Gulmåra (Galium verum) Arten indikerar näringsfattiga förhållanden och god hävd.  
Gökärt (Lathyrus linifolius) God hävd, hävdkontinuitet, artrika miljöer 

Kantig fetknopp (Sedum sexangulare) Solexponerade hällar med störning 

Kyrkogårdslav (Pleurosticta acetabulum) Förekommer främst i södra delarna av landet på lövträd. Arten är gynnad av damm och trivs längs grusvä-
gar, intill gårdar och andra dammiga miljöer. 

Liljekonvalj (Convallaria majalis) Markkontinuitet 

Liten blåklocka (Campanula rotundifolia) God hävd 

Ljung (Calluna vulgaris) Lagom störning 

Myskbock (Aromia moschata) Tidigare rödlistad art. Larvutveckling sker i levande stammar av främst grova, gamla sälgar. 
Prästkrage (Leucanthemum vulgare) God hävd 

Smultron (Fragaria vesca) Arten indikerar i viss mån näringsfattiga förhållanden och god hävd, men kan finnas kvar långt efter det att 
hävden upphört.  

Sotlav (Cyphelium inquinans) Trädkontinuitet, lagom ljusöppenhet, träd/beståndskontinuitet.  

Steglits (Carduelis carduelis) Tillräcklig storlek och konnektivitet på landskapsnivå 

Stor blåklocka (Campanula persicifolia) God hävd 
Styverlav (Peltigera didactyla) Lutande hällar, hällar med störning, mer eller mindre solexponerad 
Styvmorsviol (Viola tricolor) Solexponerade hällar med störning 

Sånglärka (Alauda arvensis) Sånglärka häckar huvudsakligen på jordbruksmark, men den förekommer även på mossar, hedar och alvar. 
Arten finns allmänt i södra och mellersta Sverige samt i Norrlands kustland. Under de senaste 30 åren har 
arten minskat med 59–65 %. Nedgången beror på försämrad habitatkvalitet (tätare grödor, snabbare till-
växt, samt mer intensiv skötsel av trädor och gräsvallar, upphörande jordbruk och igenväxning).  

Tallticka (Phellinus pini) Gamla träd, kontinuerlig tillgång till död ved, skoglig kontinuitet, parasit på gamla levande tallar. Fruktkrop-
par visar sig först på tallar som är 100–150 år eller äldre. Den är spridd i stora delar i sverige och finns 
framförallt i skogar med naturskogsrester, i hällmarkstallskog eller där gamla, senvuxna tallar förekommer i 
kulturmark. En väl känd och lätt identifierbar art.  

Tjärblomster (Viscaria vulgaris) Solexponerade hällar med störning, hävdkontinuitet, artrika miljöer 

Trubbhagtorn (Crataegus monogyna) Artrika betesmarks- och brynmiljöer, viktig nektarkälla för insekter 

Tuschlav (Lasallia pustulata) Lagom slitage, ingen överväxning 

Vit fetknopp (Sedum album) Störning, god hävd, god hävd 

Vitmåra (Galium boreale) Hävdkontinuitet, artrika miljöer 

Ängshavre (Avenula pratensis) God hävd, ogödslat, hävdkontinuitet, artrika miljöer 

Ängspiplärka (Anthus pratensis) Ängspiplärka häckar över hela landet i öppna och fuktiga gräsmarker, hedar, myrar och alvar. Arten har tidi-
gare bedömts som livskraftig, men minskningstakten under de senaste 10 åren (tre generationer) innebär 
att den nu blir bedömd som nära hotad.  
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Referenser 
Brynindikatorart: Nilsson. E. 2014. Bryn - Inventering av bryn i Göteborgs kommun. 

Rödlistad art: Gärdenfors, U. (red.) 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDataban-
ken, Uppsala. 

Sandmarksindikator: Larsson. K 2017. Insekter som signalarter för öppna marker i södra 
Sverige 

Signalart skog: Skogsstyrelsen. 2010. Signalarter. Indikatorarter på skyddsvärd skog. 

Signalart skog: Norén, M., Nitare, J., Larsson, A., Hultgren, B. & Bergengren, I. 2002. 
Handbok för inventering av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen, Jönköping. 

Tidigare rödlistad art: Gärdenfors. U. et al. 2005. Rödlistade arter i Sverige 2010 
Gärdenfors. U. et al. 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005 
Gärdenfors. U. et al. 2000. Rödlistade arter i Sverige 2000 

Typisk art: Naturvårdsverket 2012. Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets 
bilaga 1. Vägledningar för olika Natura-naturtyper. 

Ängs- och betesmarksarter: Ivarsson, R. & Pettersson, M.W. 2005. Humlor och solitär-
bin på åkerholmar. Svenska Vildbiprojektet vid ArtDatabanken, SLU & Avdelningen för 
Växtekologi, Uppsala Universitet. 

Ängs- och betesmarksarter: Jordbruksverket 2003. INDIKATORARTER – metodut-
veckling för nationell övervakning av biologisk mångfald i ängs- och betesmarker. 

Ängs- och betesmarksarter: Jordbruksverket. 2005. Ängs- och betesmarksinventeringen 
– inventeringsmetod 
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Bilaga 3. Metodbeskrivning för naturvär-
desbedömning enligt SIS 
I arbetet med naturvärdesinventering (NVI) görs klassificering av all mark med avseende 
på naturvärde och naturtyp. Metoden följer SIS-standard SS 199000:2014 för naturvär-
desinventering avseende biologisk mångfald (NVI) genomförande, naturvärdesbedöm-
ning och redovisning. Standarden har tagits fram av Trafikverket och ledande svenska 
naturmiljökonsulter där Ekologigruppen ingått som en av de medverkande. Med natur-
värde menas här värde för biologisk mångfald. Geologiska värden och värde för frilufts-
livet beaktas inte.  

Termer och begrepp följer SIS standard med två undantag. Naturtyp enligt SIS kallas i 
objektskatalogen Naturtypsgrupp och biotop kallas här naturtyp. Namnsättningen av re-
spektive naturtyp följer i första hand indelning i enlighet med vägledning för svenska na-
turtyper i habitatdirektivets bilaga 1 (Naturvårdsverket 2011). För naturtyper som inte 
ingår i habitatdirektivet, eller där behov finns för finare indelning (exempelvis taiga) an-
vänds namn i enlighet en tolkningsnyckel som tagits fram av Ekologigruppen. 

Naturvärdesklasser 
Naturvärdesinventeringen redovisar och beskriver objekt som har naturvärdesklass 1–4. 
Områden med lägre naturvärde redovisas inte. Naturvärdesklasserna är: 

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för 
att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för 
att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. I denna klass ingår 
bland annat skogliga nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen och områden som är ut-
pekade som värdefulla i ängs- och hagmarksinventeringen.  

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3  
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara 
av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 
global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa 
områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller för-
bättras.  

I klassen återfinns miljöer som hyser en rik biologisk mångfald eller är ovanliga ur ett 
kommunalt perspektiv. Miljöerna är viktiga att bevara för att behålla den biologiska 
mångfalden i den berörda kommunen. I denna klass ingår bland annat områden med na-
turvärden utpekade av skogsstyrelsen och ängs- och betesmarskinventeringens klass re-
staurerbar ängs- och betesmark.  

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara 
av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global 
nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 
större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 
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Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet 
men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biolo-
gisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra 
värdestrukturer och värdeelement saknas.  

I klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk mångfald som gör dem viktiga att be-
vara för att behålla den biologiska mångfalden på lokal nivå. Med lokal menas stadsdel, 
socken eller annan begränsad geografisk enhet som definieras i inventeringen.  

Parametrar för naturvärdesbedömning 
Naturvärdesinventeringen utgår i grunden från bedömning av art- respektive biotop-
värde.  

Biotopvärde 
Biotopvärde inventeras genom klassificering av biotop, samt viktiga värdeelement och 
strukturer som finns i objekten. En viktig aspekt är om naturtypen utgörs av en så kallad 
Natura-naturtyp, det vill säga att den omfattas av den lista över skyddsvärda naturtyper 
som ingår i EU:s art- och habitatdirektiv. För att göra denna klassning görs först en tolk-
ning från flygbilder med hjälp av en tolkningsnyckel för Natura- naturtyperna (Ekologi-
gruppen 2015). Därefter kontrolleras biotoptillhörighet i fält.  

Bedömningsgrunden för biotopvärde omfattar två underliggande aspekter; 
§  Naturtypens sällsynthet, inklusive hot mot naturtypen i fråga 
§  Biotopkvalitet viket inkluderar bl.a., naturlighet, processer och störningsregimer, struk-

turer och element, kontinuitet, förekomst av nyckelarter läge storlek och form 
För att nå högsta biotopvärde så skall de biotopkvaliteter med positiv betydelse för bio-
logisk mångfald som kan förväntas förekomma i biotopen finns i stor omfattning och 
med uppenbart god kvalitet. Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt bättre i den aktuella 
regionen, och/eller utgöras av förekomst av biotop eller Natura-naturtyp som är hotad i 
ett nationellt eller internationellt perspektiv. För vanligt förekommande hotade Natura-
naturtyper som exempelvis taiga så har Ekologigruppen tillämpat att det krävs att kriteri-
erna för biotopkvalitet också uppfylls för att klassning högt biotopvärde ska ske. Stan-
darden anger att det räcker med att naturtypen utgörs av en hotad Natura 2000-naturtyp. 
För sällsynt förekommande Natura-naturtyper som exempelvis silikatgräsmarker räcker 
det med att kriterier för att biotopen ska klassas som Natura-naturtyper uppnås för att 
erhålla högt biotopvärde.  

Artvärde 
I bedömningsgrunden för artvärde ingår fyra aspekter, naturvårdsarter, rödlistade arter, 
hotade arter och artrikedom.  

En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändå är någorlunda 
allmänt förekommande. Genom sin förekomst indikerar arten att det finns särskilda na-
turvärden i ett område och att det finns möjligheter till förekomster av rödlistade arter. 
Naturvårdsarter är utpekade i olika inventeringar och sammanhang. Bland dessa kan 
nämnas rödlistade arter och fridlysta arter (se ovan) typiska arter (arter som indikerar gynnsam 
bevarandestatus i naturtyper listade i habitatdirektivet), Fågeldirektivet, skogliga signalarter 
(utpekade i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringsmetodik), Ängs- och betesmarksarter 
(utpekade i Jordbruksverkets Ängs- och betesmarksmetodik), samt Ekologigruppens egna 
indikatorarter. 
Naturvårdsarter bedöms utifrån antalet naturvårdsarter, men även hur livskraftig respek-
tive art är (hur vanlig en enskild art är) samt hur väl de indikerar naturvärden. Artrike-
dom bedöms utifrån artantal, och är en viktig bedömningsgrund i naturtyper med brist-
fällig kunskap om naturvårdsarter. Aspekterna naturvårdsart eller artrikedom bedöms på 
en fyrgradig skala för artvärde. 
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För vanligt förekommande rödlistade och hotade arter med ringa indikatorvärde som ex-
empelvis ask och kungsfågel så har Ekologigruppen anpassat värderingen av artvärde så 
att förekomst av hotad art med visst eller ringa indikatorvärde inte med automatik ger 
högt artvärde. 

Samlad naturvärdesbedömning 
Samlad naturvärdesbedömning är en analys som görs av en ekolog och där biotop och 
artvärden som identifierats används som grund (figur 1). Värdet av förekomst av natur-
vårdsarter, biotopkvalitet, sällsynthet och hot förstärker som regel varandra. Kunskap 
rörande hur strukturer och funktioner, samt naturvårdsarter uppträder i olika naturtyper 
har stor betydelse för värdebedömningen. I vissa naturmiljöer, exempelvis magra tallsko-
gar, förekommer få naturvårdsarter och dessa är ofta svåra att hitta. Detta faktum vägs in 
i den samlade bedömningen.  

 

Figur 10.  Illustration av hur bedömningsgrunderna för art och biotopvärde relaterar till varandra. 

Natura 2000 Naturtyp 
En bedömning görs i fall objektet uppfyller kvalitetskrav på att klassas som Natura 2000-
naturtyp eller ej. Dessutom görs bedömning av om tillståndet i objektet är gynnsamt eller 
inte. För allmänna och hotade naturtyper som exempelvis taiga krävs att tillståndet är 
gynnsamt för att biotopvärdet ska bli högt för bedömningskriteriet sällsynthet och hot.  

Landskapsobjekt 
När landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan ka-
raktär än de ingående naturvärdesobjektens betydelse ska även ett större landskapsobjekt 
avgränsas. Det gäller till exempel när de ingående naturvärdesobjekten tillsammans ger 
förutsättningar för naturvårdsarter som är knutna till landskap snarare än till enskilda bi-
otoper. Detta gäller även när områden utanför naturvärdesobjekten tillsammans med de 
ingående naturvärdesobjekten skapar en helhet som har betydelse för biologisk mång-
fald.  
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Redovisning av osäkerheter i värdebedömningen/preliminär be-
dömning 
En naturvärdesbedömning är alltid förknippad med en rad osäkerhetsfaktorer. När osä-
kerheten bedöms som alltför stor så redovisas NVI-klassificeringen som preliminär. 
Osäkerhetsfaktorer utgörs i första hand av:  

§  naturvårdsarter inom organismgrupp viktig för naturtypen går inte att inventera under 
årstiden då fältarbetet genomförs 

§  väderleken är olämplig för inventering av viktiga organismgrupper av naturvårdsarter 
då fältarbetet genomförs (exempelvis fjärilar och fåglar) 

§  väderleken är olämplig för inventering av markstrukturer (snötäckt mark etc) 
§  specialistkompetens för eftersök av mer svårbestämda organismgrupper av natur-

vårdsarter saknas 
§  tidsbudget för eftersök av svårbestämda/svårhittade organismgrupper av naturvårdsar-

ter ingår inte i uppdraget 
§  underlag för bedömning av värde för regional och kommunal grönstruktur saknas 
Grad av säkerhet i värdebedömningen redovisas alltid i en tregradig skala – säker, viss 
osäkerhet, osäker. Orsak till osäkerhet i bedömningen redovisas alltid.  

Preliminär bedömning kan anges när:  
§  naturvårdsarter inte har inventerats 
§  en organismgrupp av naturvårdsarter som är avgörande för naturtypen inte har kunnat 

inventerats (exempelvis marksvampar i en sandbarrskog och fåglar i större strandängs-
miljöer) och området bedöms ha hög potential för rik förekomst av dessa. 

När bedömningen är osäker, görs en expertbedömning av delområdets potential att hysa 
naturvårdsarter. Delområdet tilldelas därefter, med tillämpande av försiktighetsprincipen, 
det högsta värde som det bedöms ha potential för. Vid viss osäkerhet i bedömningen 
sker ingen höjning av värdet med hänvisning till osäkerhet  

Referenser 
Ekologigruppen 2015. Flygbildstolkningsnycklar för NVI och biotopkartering 
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