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1

Sammanfattning

--.**+!"+&&.(.- 5+-((-.+/3+,#(/(-+#(!/--)'+4(3+
%-'+%,!-(;3,-+4,,-=%!+.((-#&&#(/(-+#(!(3+--%+-&3!!)'+4-,
(-.+/3+(#( 5+-&$*&(+-=
**+!-"+.- 5+-,(&#!- ,-(+ 5+(-.+/3+,#(/(-+#(!+= (/(-+#(!(.- 5+,
*4 3&-(#/4'-&$+#(!,!+'&;,'-'-#&&3!!((-.+/3+,%&,,K)"#('3-(#(!
)",%+#/(#(!//3+&'(-=3&-#(/(-+#(!.- 5+,(HN<.!.,-#IGHN=
-.+(##(/(-+#(!,)'+4-,-4+/"3&&'+%,-&&,%)!;-+#/#&&5/,%)!)"&(,%)!=
##(/(-+#(!(/!+3(,, -)-&- M (-.+/3+,)$%-;/+/I ' !   
B(-.+/3+,%&,,JC)"K'   B(-.+/3+,%&,,KC=
)-&-+!#,-++,KL/3+&'(-.(+#(/(-+#(!(;/#&%,-)/!+)/&&+!'&
(-.+/3+,-+3@-+3/,3+,%#&/#%---/+=
#&&.(,#(/(-+#(!()-+, 2+(-.+/4+,+-+=#.-,5% +4((&2,*)+-&()"
+--(%()',%2+-+-#&&%)'#(!2--+&#!+(-.+/4+,+-+#)'+4-=
&&.(+%)''(++ 5+,-)" +3',---/3+&'(-,4,)',%2,/3+(-.+/3+,-+3
)''5$&#!-/+,)"--(,4,-)+&,)''5$&#!-/(-.+/3+,)$%-'*4-!&#!-
(-.+/3+/+,=,,.-)'+%)''(++&&.(--/*4+.**+3--,#- &&-+3
"5/+-,(+)"--&)''()"3+(.,%+/+,&&++,3--,'(2=
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2

Inledning

2.1

Vad är en naturvärdesinventering?

-"./.,%&#!,2 --'((-.+/3+,#(/(-+#(!B 5+%)+-, C3+--,%+#/)"
/3++(-.+'#&$5+/-2&, 5+#)&)!#,%'4(! &#()'--/!+3(,-)'+4=
5'(#(!(/(-.+/3+-!5+,.-# +4(-/45'(#(!,!+.(+(#)-)*B-2*/
(-.+'#&$5C)"+-+=( +,.&-++#/!+3(,(#(!+/)'+4(;(-.+/3+,%&,,(#(!+;
)$%-,%+#/(#(!+;(+-&#,-'(-.+/4+,+-+)"(5/+!+#*(+**)+-=
(  %(.-!5+(!+.(#( 5+#(/(-+#(!+/(+'#&$5,*%-+3((-.+'#&$5B-=1=
+#&. -,&#/;%.&-.+'#&$5;!)&)!#;&(,%*,#&)"%),2,-'-$3(,-+C'(5'(#(!+/
,4(/3+(#(!4+#(-# >+,.&---=( 3+#(-"&&+-,'',)'(
%)(,%/(,5'(#(!&&+(5'(#(!/#)-)*+,%3(,&#!"-# 5+"4&&(-#&&(*&(+
1*&)-+#(!&&+*&(=(3+)%--(/3(+-.(+&!-#&&,4(5'(#(!+=

2.2

Bakgrund, förutsättningar och uppdragets syfte

-.+'#&$5%)(,.&- 5+-!-&&.("+/3,-+4,,- 4--#.**+!--!5+(
(-.+/3+,#(/(-+#(!B C#--)'+4',%)!,'+%/# %-'+%,!-(;3,-+4,,-
B#!.+HC=
'+4-#(!4+#(*&(+(2-&$*&( 5+ )$.+-K' &;/#)+(2#3,-+4,,)'
%)''.((+-+'B#!.+IC=
5+.-)'(-.+/3+,#(/(-+#(!('-#&&3!!(&#!- ,-(+"+,-3&&+(-#&&--
.**+!3/( -+ +4!--#&&3!!((-.+/3+,%&,,K)"#('3-(#(!)",%+#/(#(!/
/3+&'(-=
(*+,(--#)(/5/+!+#*(4-!3++;/#&%,2 -+-#&&--/3+(,%2,/3++-+;-+3)"
(-.+/3+(/#%)''(1*&)-+#(!"+3/(#(!4--#.**+!-=
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Figur 1. Kartan visar inventeringsområdets avgränsning.
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Figur 2. Kartan visar bebyggelseförslaget för Lodjuret 4 m fl, Skallberget Västerås.
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3

Metod och genomförande av NVI

3.1

Metodbeskrivning

Naturvärdesinventering
(/(-+#(!("+.- 5+-,(&#!- ,-(+HPPGGG<IGHK?-.+/3+,#(/(-+#(!
/,(#)&)!#,%'4(! &B CA!()' 5+(;(-.+/3+,5'(#(!)"+)/#,(#(!?=
-)( #((,,%+#/(#,#("&"-#,-(+(B%(%5*,/  5+&!C)"(%)+- --
'-),%+#/(#(! #((,##&!H=
--.**+!"+#(/(-+#(!(.- 5+-,*4 3&-(#/4'-&$+#(!,!+'&= (/(-+#(!(
"+.- 5+-,'-#&&3!!(&#!-,-(+(,)'+)/#,,#-&&H((=
(/(-+#(!,)'+4-"+/!+3(,-,/,-3&&+(-#&&-/4)'+4(',%)!,'+%B, #!.+HC=
/(-)'%+#(!&#!!(&(,%*-"+)%,-.+-,!()'-#&&!3(!&#!#( )+'-#)(,%3&&)+=
(3'(#(!+/+-+ 5&$+2(-1B2(-1;IGHMC,4&4(!--3+'5$&#!-=(-.+/4+,+-+
,)'"+(/3(-,/#(-.+/3+,5'(#(!+(+)/#,,)"')-#/+,##&!J=
Tabell 1. De tillägg som har markerats med X är de som har beställts och utförts i detta uppdrag. Metod och
genomförande för beställda tillägg beskrivs separat.
Best.

Möjliga tillägg till NVI

Best.

Möjliga tillägg till NVI

Naturvärdesklass 4

Kartering av Natura 2000-naturtyp

Generellt biotopskydd

Detaljerad redovisning av artförekomst

Värdeelement

Fördjupad artinventering


Tillägg: Naturvärdesklass 4
,-3&&(#(!()' --+"&#(/(-+#(!,)'+4-=
Tillägg: Värdeelement
,-3&&(#(!()' --+"&#(/(-+#(!,)'+4-=)&#%/3+&'(-( #(#+,)"
%+-+,/##(/(-+#(!((&#!- 5&$(<

3.2

•

+)/-+3A-+3!+5/+3(MG'#+5,-"5$,#'-+BHJG'C

•

'&-+3A-+3,)'/31+*4-#&&1'*&+!&&+(3+#(!, --#!$)+,)'3+!'&
'("+(#'-+*4'#(+3(MG'

Utförande personal och tidpunkt för arbetet

+-'+-.-+!; 3&-#(/(-+#(!)"(-.+/3+,5'(#(!.- 5+,/%)&)!((
) -!+ +4(&&.(=
(/(-+#(!(.- 5+,(HN<.!.,-#IGHN= (/(-+#(!+(&#!--#&&3!!-(-.+/3+,%&,,K
)"/3+&'(-.- 5+,,'-##!-,)'5/+#!#(/(-+#(!+=

3.3

Informationskällor och referenslitteratur

#(-.+/3+,#(/(-+#(!("+--(-&#( )+'-#)(,%3&&)+!()',5%-, -+#( )+'-#)()'
-##!+%3((-.+/3+(#)'+4-&&+)'+4(,)'3+,%2(&#!-'#&$5&%(=
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%3&&)+,)'(!,#-&&I#(("4&&#( )+'-#)(,)'"+(/3(-,,)'.(+&!/#5'(#(!+
)"/!+3(,(#(!+=
&&.("+!3+-)"+"4&&#-.-+!/,%2,%&,,+-+ +4(+--(%(= ( )+'-#)(
)'+- 2()"*+).%-#)(/%+-)+' 2(.**!# -+ 5&$++--(%(,+!&+ 5+
,%+-,,)"+.',&#!# .,+#(!=
)',-5/#(-.+/3+,5'(#(!"+ >,-(+((/3(-,;,'-(+ +(,&#--+-.+
,)'"3(/#,,-#&&#+**)+-(,-1-)"#/,(#--- +(,+=
4/#--&&.(/-"+#(!.- 5+&#!+-#(/(-+#(!+&&+(-.+/3+,#(/(-+#(!+!$)+-,
-##!+#()'#(/(-+#(!,)'+4-=
Tabell 2. De informationskällor som användes som underlag vid eftersök av information för att kontrollera om det
finns tidigare kända naturvärden eller områden skyddade enligt miljöbalken i området.
Beskrivning

Källa

Kommentarer

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

ArtDatabanken

Utdrag gjordes den 15:e
augusti 2017 och
sökningen begränsades
till tidsperioden 20002017.

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

ArtDatabanken

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

GIS-skikt,
Skogsstyrelsen

Sökning gjordes den 22:e
augusti 2017

Skyddsvärda träd – Trädportalen

ArtDatabanken

Sökning gjordes den 22:e
augusti 2017

3.4

GIS och fältdatafångst

3&-- 4(!,-("+!$)+-,# <, 3&-**&#%-#)()&&-)+*4()IGB("(.+(>
("-'"5!+&3!,()!!+(("-3((&3,*&--@,'+-*")(C= 3!,()!!+(("-( 5+
((("-3+/(&#!(HAG;L'-+&&+3--+;'-%)++%-#)(,,2,-',)'&&.(
)((++*4=
3&-- 4(!,-(!5+,/(&#!(#) &#(>&3!)",2(%+)(#,+, -+/+$ 3&-!-#&&(
')&(,+*&-- )+'(+ >)(&#(+"4&&(/ =&.-&#!(1*)+-+, 3&-- 5+
,&.-+#!+#(!#,%-)*> =3&-*+,)(&(!5+,#(+#!+#(!+(-#(!(#+ >)(&#(&&+
 -+1*)+-#,%-)*> =(!)-,,)'&&.((/3(+#)&&-)+"+--+#.-,)'
,*# #+,# ,-(+HPPGGG=
 >,%#%-'(-.+/3+,)$%-)"/3+&'(- +4(#(/(-+#(!("+.**+3---,=#&& >
,%#%-( #((,3/(-#&&"5+('--&'&(((-,%+#/(#(!+/--+#.--=

9

Naturvärdesinventering / Jaktmarksgatan (Västerås stad), 2017



4

Resultat

4.1

Allmän beskrivning av inventeringsområdet

(/(-+#(!,)'+4-.-!5+,/)&#%-2*+/,%)!,#)-)*+<"3&&'+%,-&&,%)!;-+#/#&&5/,%)!
)"&(,%)!= #(/(-+#(!,)'+4-,()+>5,-&#!& #((,"3&&'+%,-&&,%)!,)')'#(+,
/!'&;'&4&+,)".(!-&&+'#(,&!/.(!%+)"$5+%+;.(!/#)",&4(=
'+4-3+5**-)",)&1*)(+-= 3&&'+%,-&&,%)!(3+)'!#/(/-+#/#&&5/,%)!'
'&4&+,)".(!%+'#(,&!/&(((-,3&!+)"$5+%+;)"-++3(!(3+
%.*+=-.+'#&$5(##(/(-+#(!,)'+4-,-4+,,.-)'/ &(,%)!'(/+#+
,-+.%-.+'4.(!;'&4&+,)"3&+-&&+;!+(+)"%+,'-#(,&!/.(!-#&&
'&4&+,,*+;,3&!+;$5+%+;&5((+)"+5((+=#(+"3&&'+%+)"&)% 5+%)''+
#()')$%-('&(,%)!= ()'"&#(/(-+#(!,)'+4-3+-,*+,'-'5/=

4.2

Naturvärdesinventeringens resultat

##(/(-+#(!(/!+3(,,-)-&-M)'+4('%&,,(#(!,)'(-.+/3+,)$%-;
5+&(&#!-<
•

I)$%-'(-.+/3+,%&,,J!   

•

K)$%-'(-.+/3+,%&,,K  





#&$5+(.-( 5+%&,,)'+4(3+,=%=5/+#!-)'+4)""+(-#(!(#(-.**(4--
&3!,-(-.+/3+,%&,, 5+((#(/(-+#(!&&+,43+'#(+3('#(,-%+-+#(!,("-
#()' +'( 5+#(/(-+#(!(,,-3&& -&$+#(!,!+=
2+)&#%(-.+/4+,+-+"+"#---,##(/(-+#(!,)'+4-=
Naturvärdesobjekt
-.+/3+,)$%-(/#,,#%+-(# #!.+J= #&!I #((,)$%-,%+#/(#(!+ 5+
(-.+/3+,%&,,)'+4(= )$%-%-&)!( +'!4+')-#/(-#&&(-.+/3+,%&,,(#(!(
)"3+ #((,3/(+*+,(--#/#&+-#&&)$%-(=
#(-# #+(-.+/3+,)$%-(#)'+4-%+%-3+#,+,/)&#%-2*+/,%)!,#)-)*+=
--/-/4(-.+/3+,)$%-'*4-!&#!-(-.+/3+B(-.+/3+,%&,,JC ,-4+/
"3&&'+%,-&&,%)!B#!.+J;)$%-KC3+,3+,%#&-!'&-&&+;(-.+/4+,+-+)""3&&'+%
#++-#&&(-.+/3+-=-(+(-.+/3+,)$%-'*4-!&#!-(-.+/3+,-4+/
&(,%)!B#!.+J;)$%-IC3+,3+,%#&-!'&-&&+;(-.+/4+,+-+)"&)%#++-#&&
(-.+/3+-=
/4/ 2+(-.+/3+,)$%-('/#,,-(-.+/3+B(-.+/3+,%&,,KC,-4+/
,%)!,)'+4('&(,%)!,)')'#(+,/2(!+-+3,-4(B#!.+J;)$%-H)"MC
3+ &+,%#%-#!"-)"&)%#++-#&&(-.+/3+-=-/4(+(-.+/3+,)$%-('/#,,-
(-.+/3+,-4+/-+#/#&&5/,%)!B#!.+J;)$%-J)"LC3+ +#,-4(%+)"&)%#++
-#&&(-.+/3+-=
+%-3+("),)'+4(,)'5'-,"&4!-(-.+/3+3+(-#(!(!+3,'--)+&&+*+#/-
-)'-=
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Figur 3. Kartan visar inventeringsområdet med resultaten från Callunas naturvärdesinventering där
naturvärdesobjekten och deras naturvärdesklass framgår.
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Artobservationer
-.+/4+,+-3+--,'&#(!,!+** 5+,%2+-+; +#&2,-+-+;+5&#,-+-+;
-2*#,%+-+;(,/+,+-+)",#!(&+-+=#&&.(,#(/(-+#(!()-+, 2+
(-.+/4+,+-+*4HH)&#% 2(*&-,+=,,,%+#/,(()"##&!J=


Figur 4. Kartan visar inventeringsområdet med registrerade naturvårdsarter från Callunas
naturvärdesinventering.
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Insekter

%&!!(!+(+%!(!+3+(#(,%-,)'*4-+3 ,) -,-##(/(-+#(!,)'+4-=+-(
3+(,%)!&#!,#!(&+-,)'&/+#!+)/+%/!+)/!'&&/(!+(+)"#(#%++
!+(,-4('&4(!%)(-#(.#--B"(,-+5')"$&% &-IGHJC= &3%"4&/,%&!!,+-(
+&#%-)%"#--,)%,4=&#%-)%3+(3+")-BC)"3++)(/,)&1*)(+
!'&)"!+)/&/(-&&+B"(,-+5')"$&% &-IGHJC=(),+/-#)(/!(!,*4+/
'2,%)%()-+,,,.-)'#5//,3&!=2,%)%3+(,%)!&#!,#!(&+-,)'#(#%++
%)(-#(.#--/,3&!B"(,-+5'6$&% &-IGHJC=
Svampar

#!(&+-(!+)/-#%),+/+,##(/(-+#(!,)'+4-       
    &/+*4-&&+&&+/#,(/-&&+,)'3+'#(,-IGG4+=
Tidigare kända naturvärden

(! 5+%)',-+/(-.+/4+,+-+;,%2,%&,,+-+;(2%&#)-)*+)"(-.+/3+(
&&+,%2,/3+-+3 #((, 5+#(/(-+#(!,)'+4- +4(#( )+'-#)(,%3&&)+,)'(/3(,
/# -+,5%/%3(#( )+'-#)( 5+#(/(-+#(!,)'+4-B&&IC=
Värdeelement
#(/(-+#(!,)'+4-+!#,-++,KL/3+&'(-;-/#&&,3!&'(-,)'3+,3+,%#&-
/#%-#! 5+#(/(-+#(!,)'+4-,(-.+/3+B,%+-# #!.+LC=3+&'(-(.-!5+,/
!+)/)"!'&(-.+/3+,-+3&&+-+3/,3+,%#&/#%---/+=/,,.-!5+,JL-+3
/-&&;M/%;I/,*;H / ,3&!)"H / $5+%= (-.+/3+,)$%-K #((, (,-5+,-
%)((-+-#)((/,%2,/3+(-.+/3+,-+3=
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Figur 5. Kartan visar inventeringsområdet med registrerade värdeelement från Callunas naturvärdesinventering.
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5

Rekommendationer

( #((,+%)''(-#)(+ 5+--/3+(,%2,/3++-+)"/+(-.+/3+(#
)'+4-=-!3++,)' 4+,-5+,- %-*4--.**+3--"4&&(-.+/3+()"+-+,%+#/, 5+,-=

•

3+&'(-/,%2,/3+(-.+/3+,-+35+)''5$&#!-/+,=

o &&+,)'3++!#,-++,)'(-.+/3+,-+33+/#%-#!--/+=*#&&-
-&&+(,)'"+ 5+%)',-/+&#%-)% -+,)'+&#%-)%3+(3+")-BC=
+(+' 5+%)',-/!+(+%!(!+3+)%,4/#%-#!--/+=

o %+;,*+)"$5+%+,)'3++!#,-++,)'(-.+/3+,-+35+)''5$&#!-
/+,=/()',,-+3#(-3+&#%!'&,)'-&&+(,)'3++!#,-++
,)'(-.+/3+,-+3;#++-#&&(/+#+(,%)!,'#&$5)"-#&&
(-.+.**&/&,( 5+ )&%,)')+&&+/#,-,#)'+4-=

o 3&!(,)'3++!#,-++,)'(-.+/3+,-+35+)''5$&#!-/+,;'()'
-+3--,)+-3+-)%,4'5$&#!---*&(-+(2,3&!+#((((&/
#(/(-+#(!,)'+4-,)'4-!3+; -+,)',3&!+3+,(-/31(=

•

(,4,-)+&,)''5$&#!-/(-.+/3+,)$%-'*4-!&#!-(-.+/3+5+/+,=
o

-+%)''(+,--(-.+/3+,)$%-K.((-, +4(1*&)-+#(!)"
(&3!!(#(!,+-(=--)'+4"+/3+(%(.-(-#&&!'&-+3
B(-.+/3+,-+3C;(-.+/4+,+-+)""3&&'+%='+4-%(,,.-)'.-!5+
)*&-, 5+)&#%,'4$.+,'-%(.-!5+5/+/#(-+#(!,*&-, 5+%+3&$.+=
,,.-)'%(--)'+4#+-#&&(+#%)('#&$5=

•

'-+3-,(+5+(5/(*&+,.-#--(3+&#!!(,%)!,)'+4#,4
%&&/*4+=,,*&+,!3+(#--/#(,%2-)",)&1*)(+-&3!=&-,
5+/*4+5+,,.-/*+,)(+'%)&)!#,%%)'*-(,=

•

&)''()"3+(.,%+3+/#%-#! 5)%3&&)+ 5+*)&&#(-5++)" 4!&+)"5+
)''5$&#!-,*+,=.,%+%()%,4*&(-+,#2!!&,( 5+-- 5+,-3+%&-+(-#/-
+,3--/3+( 5+,,+-+=






15

Naturvärdesinventering / Jaktmarksgatan (Västerås stad), 2017



6

Referenser

2(-1BIGHMC=  



=D)(&#(E#&&!3(!&#!<Q000=2(-1=,R=

"(,-+5'6$&% &-BIGHJC                 =
3&-#)&)!+(, 5+&!
 BIGHKC= ##! "            A   
      >
     
 HPPGGH;IGHK<-.+/3+,#(/(-+#(!/,(#)&)!#,%'4(! &B CA )'*&'(--#&&
HPPGGG=+,#)(<IGHL>GP>GK=
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning NVI (SIS standard)
              
(++'''!)'(*#         %&$
        #1"

-"./.,%&#!,2 --'( 3+--,%+#/)"/3++(-.+)'+4(/-2&, 5+
#)&)!#,%'4(! &#--/!+3(,-)'+4= +,.&-++#/!+3(,(#(!/)'+4(;
(-.+/3+,%&,,(#(!;)$%-,%+#/(#(!+;+-&#,-'(-.+/4+,+-+,'-(5/+!+#*(
+**)+-=-.+/3+,5'(#(!!5+,.-# +4(5'(#(!,!+.(+(#)-)*)"+-+=
Bedömningsgrund biotop
5'(#(!,!+.(()' --+-/4,*%-+<#)-)*%/&#--)",3&&,2(-"-@")-=(
"&"-,5'(#(!/#)-)*/3+-!5+,.-# +4(5'(#(!+/4,*%-+(=#)-)*/3+-
5',*4( 2+!+#!,%&B)-2&#!-;/#,,-;*4-!&#!-)""5!-C=
#)-)*%/&#--3+)&#% %-)++,)' )+'+#)-)*(;-=1=!+/(-.+&#!"-B*4/+%(C;
%)&)!#,%*+),,+;,-+.%-.++;&'(-;(-.+!#/( 5+.-,3--(#(!+-=
3&&,2(-#)-)*+/,+ #)-)*+,)'3+'#(+/(&#!#()'--/#,,-!)!+ #,%-)'+4=
Bedömningsgrund arter
5'(#(!,!+.(()' --+-/4,*%-+<(-.+/4+,+-+)"+-+#%)'=+-/3+-5',
*4( 2+!+#!,%&B)-2&#!-;/#,,-;*4-!&#!-)""5!-C=
-.+/4+,+-+#(#%++----)'+4"+(-.+/3+;--)'+4-"+ 5+.-,3--(#(!+--
/++-+#%-&&+--(-.+/4+,+-(#,#!,$3&/3+/,3+,%#&-2&, 5+#)&)!#,%'4(! &=
-.+/4+,+-+3+--,'&#(!,!+** 5+&==,%2+-+(&#!-+-,%2, 5+)+(#(!(;
+5&#,-+-+;-2*#,%+-+B-.+IGGGC)",#!(&+-+B1= +'-!(+-&#,-)+ +4(
%)!,,-2+&,()" )++.%,/+%-C=5'(#(!( 5+(-.+/4+,+-+,%!+.(,#!*4
%-#,% 2(/+-+ +4(#(/(-+#(!(;+-*)+-&(&&+((-%.(,%*,.(+&!)"/3+-
5',.-# +4(4(-&-)&#%(-.+/4+,+-+;+-+(,&#/,%+ -)"".+!)#(#%-)++
3+ 5+(-.+/3+=
+-+#%)',%5',.-# +4(+-(-&&&++-#/+,#--)"3+(/#%-#!5'(#(!,!+.(
+' 5+&&-#(-.+-2*+3+%.(,%*()'(-.+/4+,+-+3++#,- 3&&#!=
Naturvärdesklasser
(,'&5'(#(!/-#(/(-+)$%--,(-.+/3+,%&,,!5+,.-# +4(.- &&- 5+
5'(#(!,!+.(+(#)-)*)"+-+= ,-(+( #((,('-+#,,)'!+#(/(-++(
/3!&(#(!-#&&/#&%(%&,,,)',%,3--,.-# +4()'+4-,#)-)*/3+)"+-/3+='
#(/(-++(#(-%(!--,3%+-+,.&-- 5+(-.+/3+,%&,,,%-(!,--5'(#(!(
3+*+&#'#(3+=
$%-'(-.+/3+,%&,,.-!5+(-.+/3+,)$%-= ,-(+( #((, 5&$(
(-.+/3+,%&,,+<
•

 

•

 

(-.+/3+,%&,,HA,-5+,-*),#-#/-2&, 5+#)&)!#,%'4(! &
(-.+/3+,%&,,IA,-)+*),#-#/-2&, 5+#)&)!#,%'4(! &


1

Standarden i sin helhet kan köpas från SIS förlag.
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•

  
'4(! &

(-.+/3+,%&,,J A *4-!&#!*),#-#/-2&, 5+#)&)!#,%

•

 (-.+/3+,%&,,KA/#,,*),#-#/-2&, 5+#)&)!#,%'4(! &
B    (    !     "  C

(,%*,)$%-%)'*&--++(-.+/3+,)$%-)"#((3+--(-.+/3+/
&(,%*,%)&)!#,%%+%-3+,%+)/#,,,)'!)!+ #,%)'+4(=,,%(/!+3(,,(3+
&(,%*-,-2&, 5+#)&)!#,%'4(! &.**(+-3+,-5++&&+/(((%+%-3+3(
#(!4((-.+/3+,)$%-(,-2&,=
4!-(-.+/3+3+)'+4(,)'#(-.** 2&&+%+#-+#- 5+--.-!5+(-.+/3+,)$%-)"
,,'3+%,#(-.-*4%+-)+='+4(,%+%-3+,%)%,%+#/,#+**)+-(-#&&,''(,
'(&&'3((,%+#/(#(!(/"&#(/(-+#(!,)'+4-,(-.+=
/+#!-)'+4%&&,(2-,)'#(!4+##(/(-+#(!,)'+4-'(,)'#(-/!+3(,,,)'
(-.+/3+,)$%-='+4-%(4(-#(!(.-!5+,/&4!-(-.+/3+B,)/(C&&+/
(-.+/3+'(--)$%--3+'#(+3(('#(,-%+-+#(!,("-(#,-3&&
-&$+#(!,!+B,((C=
Nivå och detaljeringsgrad
( %(,-3&&,)".- 5+,*4)&#%(#/4+)"')&#%-&$+#(!,!+=- #((,&,
5+,-.#(#/4B3+ 3&-#(/(-+#(!#(-#(!4+C)"&, 3&-(#/4B3+4 5+,-.#+-)"
3&-#(/(-+#(!#(!4+C=
# *4 5+,-.#(#/4#(-# #+,(-.+/3+,)$%-.-# +4(,-.#+/%+-)+)" &2!#&+
,'--#&&!3(!&#!-%.(,%*,.(+&!=#(((#/43+--#&&4----&4-&#--%&,,)'+4(
-#&&(-.+/3+,%&,,;-+3%+--(!?*)-(-#&&-(-.+/3+?=-.+/3+,5'(#(!*4
5+,-.#(#/4"+&&-#,--.,(*+&#'#(3+5'(#(!=
# *4 3&-(#/4#(-# #+,)'+4('(-.+/3+,%&,,H;I)"J)"%(!5+,'
)&#%-&$+#(!,!+B,-&&H((C= (-# #+#(!/(-.+/3+,)$%-'
(-.+/3+,%&,,K3+---#&&3!!B,((C)"#(!4+#(-#)+#(+# *4 3&-(#/4=
Tabell 1. Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras för NVI fältnivå med olika detaljeringsgrader.
Detaljeringsgrad

Storlek på naturvärdesobjekt

Fält – översikt

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

Fält – medel

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

Fält – detalj

En yta av >10 m alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >10 meter och en
bredd på >0,5 meter.

2


Tillägg
 *4 5+,-.#(#/4)" *4 3&-(#/4%(%)'*&--+,'--&&+ &+/((,-4(
-#&&3!!=,,-#&&3!!%(/,"&&&+&+/#(/(-+#(!,)'+4-=
Naturvärdesklass 4

#&&3!!-    (#((3+--3/((-.+/3+,)$%-/((%&,,/!+3(,,=
#&&3!!-%(!5+,*44 5+,-.#>)" 3&-(#/4=
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Generellt biotopskydd

#&&3!!-     #((3+--&&)'+4(,)')' --,/-!(+&&
#)-)*,%2-(&#!-'#&$5&%(N%*HHF)" 5+)+(#(!()')'+4,,%2,%#(-# #+,
)"%+-&3!!,;)/,--,-)+&%=
Värdeelement

#&&3!!-    #((3+--&'(-,)'3+,3+,%#&-/#%-#! 5+#(/(-+#(!,)'+4-,
(-.+/3+,% -+,5%,;%+-&3!!,)"+)/#,,=-- 5+---,%/+'5$&#!---%.((
,/+/3+&'(-(#)'+4- 5+%)''+;)/,--)'&#!!+#()'--(-.+/3+,)$%-
&&+#(-=#&&3!!-,%!5+,# 3&-=
Kartering av Natura 2000-naturtyp

#&&3!!-     '&&&% #((3+--/(-.&&-.+IGGG>(-.+-2*+
#()'#(/(-+#(!,)'+4-,%#(-# #+,)"/!+3(,,;,'---,,,--.,,%5',=
--!5+,(&#!--.+/4+,/+%-,'(.&+ 5+#(/(-+#(!/)&#%-.+IGGG>(-.+-2*+=
#&&3!!-,%!5+,# 3&-=
Detaljerad redovisning av artförekomst

#&&3!!-       " #((3+-- 5+%)',-+/(-.+/4+,+-+,%
+)/#,,*4%+-&&+'%))+#(-+'(()!!+(("-*4HGAIL'-+B+)(*4
,-&&#-')--!(#(!C=#&&3!!-#((3+#(---+-+( -+,5%,()!!+((+;'(--/+$
*4-+3  5+%)',-+)/#,,',-5++()!!+(("-=#&&3!!-,%!5+,# 3&-=
Fördjupad artinventering

#&&3!!-"     #((3+--,*# #%+-+&&++-!+.**+#(/(-+,=
-)#%)"-#*.(%-(*,,, -++-+@+-!+.**+,)' -+,5%,,'- -+,2 --'
(-.+/3+,#(/(-+#(!(= (/(-+#(!(,%.- 5+,.(+(,3,)(!4+-(@+-!+.**(3+
'5$&#!--#(-# #+)"&3'*&#!--#(/(-+=#&&3!!-,%!5+,# 3&-=
Genomförande
-(+(,%+#/+".+( ,%!()' 5+,'/,(*4 5++-;.- 5+(,'-
/(+**)+-)"+)/#,(#(!'4,-#(("4&&=3+ #((,3/((/#,(#(!+ 5+".+--
(-.+/3+,)$%-,%/!+3(,,;-/#&&,3!/,)' 4+#(!4#,''(-.+/3+,)$%-=
,-(+( #((, #(#-#)(+)",%+#/(#(!+/(-.+-2*,#(&(#(!= (-%(#,%
+**)+-( #((,3/((/3!&(#(!/#(-.+/3+,5'(#(! 5+/+$(-.+-2*=
2(/(-.+/4+,+-+,%+!#,-++,#+-*)+-&(&&+')-,/+((-#)(&&-, 5+
+-),+/-#)(+#,'('+)/#,(#(!(=
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Bilaga 2 – Objektförteckning NVI

Naturvärdesobjekt nr 1
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

4 Visst

Skog och träd

Blandskog

Visst biotopvärde

Obetydligt
artvärde

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Medelålders träd av olika trädslag. Liten hällmark och sälgar och
buskar som är bra för insekter och fåglar.

Granbarkgnagare och myskbock

Beskrivning

Natura 2000-naturtyp

Blandskog med äldre och yngre tallar, granar och ekar och unga
aspar och rönnar. I brynet mot norr och syd finns unga lönnar. I
brynet mot öst finns en medelålders sälg. Buskskikt med mycket
hallon i brynet mot norr. I fältskiktet finns gräs, kärleksört och
klöver. I brynet i södra delen många rosenbuskar. I västra delen
klippt gräs och medelålders ekar och tallar. I centrala delen av
objektet finns en liten hällmark, annars är området ganska plant.
Sparsamt med död ved.

Identifierad icke-naturanaturtyp

Bild

Övriga kommentarer
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Säker eller preliminär bedömning
Säker
Inventerare
Tenna Toftegaard
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Naturvärdesobjekt nr 2
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt

Skog och träd

Blandskog

Visst biotopvärde

Visst artvärde

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Gamla tallar, granar och en gammal ek. Förekomst av reliktbock
och granbarkgnagare. Liten hällmark. Öppet med fjärilar och
humlor.

Granbarkgnagare och reliktbock

Beskrivning

Natura 2000-naturtyp

Blandskog med gamla och yngre tallar, granar och ekar och unga
aspar och rönnar. I brynet finns dessutom unga björkar.
Buskskikt med unga träd. Fältskiktet domineras av gräs,
liljekonvalj, kärleksört och blåbär. Öppet med förekomst av fjärilar
och humlor. I centrala delen av objektet finns en liten hällmark,
annars har området en del block. Sparsamt med död ved.

Identifierad icke-naturanaturtyp
Säker eller preliminär bedömning
Säker
Inventerare
Tenna Toftegaard

Bild






21

Övriga kommentarer
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Naturvärdesobjekt nr 3
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

4 Visst

Skog och träd

Triviallövskog

Visst biotopvärde

Obetydligt
artvärde

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Medelålders träd av ek och asp. Solexponerad och öppet vilket är
bra för ekarna.

Inga naturvårdsarter funna.

Beskrivning

Natura 2000-naturtyp

Triviallövskog i bryn nedanför hällmark med medelålders och
unga ekar och aspar och inslag av sälgar och björkar i norr. Sly
och medelålders sälg har tagits bort nyligen. Fältskikt med 20-30
cm sly. Död ved från sälg har lämnats vilket är bra för insekter
men generelt sparsamt med död ved. Solexponerat och öppet
vilket är bra för ekarna.

Identifierad icke-naturanaturtyp
Säker eller preliminär bedömning
Säker
Inventerare
Tenna Toftegaard

Bild



Övriga kommentarer
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Naturvärdesobjekt nr 4
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt

Skog och träd

Hällmarkstallskog

Påtagligt biotopvärde

Obetydligt
artvärde

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Hällmark med gamla tallar. Flerskiktigt. Buskar som är bra för
insekter och fåglar.

Granbarkgnagare och grovticka

Beskrivning

Natura 2000-naturtyp

Hällmarkstallskog med gamla, medelålders och unga tallar.
Inslag av medelålders till unga ekar och björkar, ung vide och
slån. Fältskikt med ljung, blåbär, lingon, liljekonvalj och gräs.
Öppet och solexponerat. Sparsamt med död ved.

Identifierad icke-naturanaturtyp
Säker eller preliminär bedömning
Säker
Inventerare
Tenna Toftegaard

Bild
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Naturvärdesobjekt nr 5
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

4 Visst

Skog och träd

Triviallövskog

Visst biotopvärde

Obetydligt
artvärde

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Medelålders tallar och ekar. Kuperat med block.

Inga naturvårdsarter funna.

Beskrivning

Natura 2000-naturtyp

Brynmiljö med medelålders till gamla tallar i norr och medelålders
ekar i centrala delen. Inslag av unga aspar, videbuskar, rönnar
och lönnar. Fältskikt med gräs, liljekonvalj och ormbunkar. Sly
har tagits bort och det finns sparsamt med död ved.

Identifierad icke-naturanaturtyp
Säker eller preliminär bedömning
Säker
Inventerare
Tenna Toftegaard

Bild
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Naturvärdesobjekt nr 6
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

4 Visst

Skog och träd

Blandskog

Visst biotopvärde

Obetydligt
artvärde

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Medelålders träd av flera trädslag. Kuperat med block. Öppet.

Granbarkgnagare

Beskrivning

Natura 2000-naturtyp

Blandskog med medelålders tallar, ekar och granar. Inslag av
unga rönnar i södra delen och medelålders och unga aspar och
björkar i norra delen. Sly har tagits bort i södra delen och
området är öppet och solexponerat. Fältskiktet domineras av
gräs, liljekonval och hallon. Området är kuperat med mycket
block. Sparsamt med död ved.

Identifierad icke-naturanaturtyp
Säker eller preliminär bedömning
Säker
Inventerare
Tenna Toftegaard

Bild
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Bilaga 3 – Naturvårdsarter
'-&#!(-.+/4+,+-+,)'"#---,##(/(-+#(!,)'+4-+)/#,,#-&&H((=
Tabell 1. De identifierade naturvårdsarterna i inventeringsområdet med information om deras sällsynthet,
signalvärde och ekologi. Förklaringar till alla förkortningar i rubrikerna:
RL 10 = rödlistan från år 2010
AD = art- och habitatdirektivet
RL 15 = rödlistan från år 2015
FD = fågeldirektivet
Tu = Tuva (ängs- och betesmarksinv.)
Frid = fridlysning
signalarter 2002–2004
50% = fåglar 50 % minskning 1975–2005
Si = signalarter Skogsstyrelsen
Ca = Callunas naturvårdsart
N2 = typiska arter Natura 2000
K = källa (C=Callunas fynd, A=Artportalen, Ö=övriga fynd)
Art

RL 10

RL 15

Tu

Si

N2

AD

FD

Frid

50%

Ca

Information

K

x

Granbarkgnagar
e är en skoglig
signalart.
Granbarkgnagar
en lägger ägg i
granens
ytterbark och
föredrar grövre
granar för detta.

C

C

x

Myskbock är
beroende av
döende och
döda sälgar.

C

x

Reliktbock är
sällsynt och
lever i
innerbarken på
solbelysta,
levande tallar.

C

x

Signalerar
värdefulla
tallmiljöer och
lever på tallar
eller vid basen
av tallar som är
minst 200 år.

Skalbaggar

Granbarkgnagare
Microbregma
emarginata

Myskbock
Aromia moschata

Reliktbock
Nothorhina
punctata

Nära
hotad
(NT)

Nära
hotad
(NT)

Svampar

Grovticka
Phaeolus
schweinitzii
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