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Sammanfattning 

Ett förslag om bebyggelse av nya bostäder i naturmiljö har tagits fram i Örby av Radar arkitektur 
och planering samt Svenska kyrkan. Calluna AB har fått i uppdrag att utföra en 
naturvärdesinventering i detta område. Syftet med inventeringen var att få en överblick, att 
lokalisera värdefulla miljöer, att identifiera förekomsten av värdeelement och områden med 
generellt biotopskydd, samt att redovisa artförekomster inom ett avgränsat område. 

Inventeringsområdet består av en varierad miljö med små lövskogsmiljöer, betesmarker och 
bostäder. Området är ca 9 ha stort och ligger i ett jordbruks- och kulturlandskap med gamla 
stenmurar, grova gamla lövträd och flera områden med en pågående hävd i form av bete.  

Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt SIS standard 199000:2014 ”Naturvärdes-
inventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och 
redovisning”. Fem områden klassades med angiven metod för naturvärdesinventering varav två 
områden klassades som klass 2 ”Högt naturvärde”. Tre områden klassades som klass 3 
”Påtagligt naturvärde”. Vid inventeringen noterades 15 naturvårdsarter, varav en fridlyst 
kärlväxt och en rödlistad fågelart. För dessa arter ska dispens sökas enligt 
Artskyddsförordningen, om risk finns att arterna påverkas negativt av en byggnation. Vidare 
identifierades 36 värdeelement i inventeringsområdet. De består framförallt av värdefulla 
gamla, grova lövträd.  

De klassade naturvärdesobjekten är känsliga för en eventuell kommande exploatering, som 
betyder att arter och andra naturvärden som t.ex. beteskontinuitet, grova träd och död ved kan 
försvinna. Vidare finns det ett samspel mellan arter knutna till de gamla träden och övriga delar 
av området.  

Slutligen rekommenderas ytterligare artinventeringar av de artgrupper som inte kunde 
inventeras under besöket. En fladdermusinventering föreslås eftersom området bedöms som 
gynnsamt för fladdermöss. Därutöver föreslås en kärlväxtinventering i betesmarkerna under 
juni – juli, för att kunna göra en säker bedömning av området.  
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1 Bakgrund 

1.1 Uppdrag och Syfte 

Svenska Kyrkan genomför ett planarbete tillsammans med Radar arkitektur och planering i 
Örby, strax söder om Kinna, där ett förslag om bebyggelse av nya bostäder i naturmiljö har tagits 
fram. I samband med detta har Radar efterfrågat en naturvärdesinventering i området av 
Calluna AB. Syftet med inventeringen var att (1) få en överblick (2) lokalisera värdefulla miljöer 
(3) identifiera förekomsten av värdeelement (4) identifiera förekomsten av områden med 
generellt biotopskydd (5) redovisa artförekomster inom ett avgränsat område.  

 

Figur 1. Inventeringsområdet ligger strax söder om Kinna vid Örby och är ungefär 9 ha stort. 
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2 Naturvärdesinventering 

Inventeringen utfördes enligt SIS:s standard ftSS 199000:2014 ”Naturvärdesinventering 
avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”. 
Metoden finns beskriven i standarden, se kortfattad beskrivning i bilaga 1. 

Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse för 
biologisk mångfald i ett avgränsat område. NVI:n resulterar i en avgränsning av områden, 
naturvärdesklassning, objektbeskrivningar samt en övergripande rapport. I NVI:n ingår inte 
bedömning av värden för friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild eller ekosystemtjänster. 
En NVI är inte heller en konsekvensbedömning eller en bedömning av biotopers känslighet i 
förhållande till en exploateringsplan. Naturvärdesinventeringen är däremot ett användbart 
underlag inför en konsekvensbedömning och känslighetsbedömning, samt ger även en grund 
inför inventering av andra aspekter, som t.ex. friluftsliv, ekosystemtjänster eller landskapsbild. 

3 Inventeringens utförande 

3.1 Naturvärdesinventering 

Naturvärdesinventeringen utfördes av Jakob Sörensen (ekolog) och Jonas Mattsson (ekolog) den 
26:e oktober 2016. GIS-skikt med naturvärdesobjekt, värdeelement, biotopskyddsobjekt samt 
artregistreringar har upprättats. Dessa finns hos Calluna AB samt har bifogats i denna rapport 
tillsammans med representativa bilder från området. Övriga bilder förvaras hos Calluna AB. 

3.2 Nivå och detaljeringsgrad 

I studien ingick en förstudie och en fältinventering. Förstudien omfattade en mindre studie av 
ortofoto samt hantering av underlag. Fältinventeringen utfördes med detaljeringsgrad ”medel”. 
För mer information kring nivå, se bilaga 1. Inventeringen utfördes dessutom med tilläggen 
”värdeelement” och ”detaljerad redovisning av artförekomst” samt ”generellt biotopskydd”. 

3.3 Underlag 

Vid inventeringen användes följande underlag: 

 Utdrag från Artdatabanken för artfynd och naturvårdsarter i området (161019). 

 GIS-skikt för skyddsvärda träd, lövskogsinventeringen och ängs- och 
hagsmarksinventeringen 

4 Resultat 

Samtliga resultat för inventeringens olika delar redovisas som karta i bilaga 2. 

4.1 Allmän beskrivning av inventeringsområdet 

Inventeringsområdet är beläget i Örby och består av en varierad miljö med små lövskogar, 
betesmarker och bostäder (figur 2 och 3). Strax norr om området ligger Örby Kyrka och i söder 
gränsar området till väg 156 där Ljungaån löper under vägen ned mot Västra Öresjön. Örby-
Skene församlingshem är beläget i den norra delen, där också en parkeringsplats finns i 
anslutning. Området är ca 9 ha stort. Karakteristiskt för regionen är att naturmiljön främst 
förekommer i ett jordbruks- och kulturlandskap med gamla stenmurar, grova gamla lövträd och 
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flera områden med en pågående beteshävd. I öster gränsar området till en kyrkogård med flera 
gamla lövträd och stenmurar.  

Hagmarker förekommer i den södra och västra delen av området, vilka har betats senast i år. I 
anslutning till betesmarkerna finns områden som förr nyttjades som betesmark, men som nu 
håller på att växa igen med bl.a. kirskål och unga lövträd. Skogsmiljöerna består främst av 
lövskog med enstaka gamla träd och en god föryngring av lövträd. Björk, lönn och lind men 
också ek, tall och al förekommer spritt i området. Flera våtare partier finns, med små rätade 
vattendrag i både öster och väster, där al, asp och björk dominerar. Strax söder om Skenevägen 
och runt kyrkan står flera skyddsvärda lövträd. Träden är grova och håligheter förekommer.  

Överlappande inventeringsområdet finns ett område som har pekats ut i lövskogsinventering 
samt ett område från Ängs- och hagmarksinventeringen. Båda områdena fortsätter mot sydväst 
utanför inventeringsområdet. Inga områden inom inventeringsområdet omfattas av formellt 
skydd och närmaste naturreservat är Assbergs raviner, som ligger ca 2 km nordväst om 
området. 

 

Figur 2. Inventeringsområdet ligger strax söder om Örby och består främst av lövskog och beteamarker 
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Figur 3. Ett urval av bilder från området. Överst till vänster: Emmastigen sett mot söder. Överst till höger: 

Prästgården med parklikande miljö. Nere till väster: Mer gödselpåverkad betesmarker mot söder och väg 156. 
Nere till höger: igenväxande mark finns på flera platser. 

4.2 Naturvärdesinventering 

Fem områden klassades med angiven metod för naturvärdesinventering (figur 3). I bilaga 3 
finns en områdesbeskrivning av de klassade områdena samt dess naturvärden. Två områden 
klassades som klass 2 ”högt naturvärde” och tre som klass 3 ”påtagligt naturvärde”. Naturmiljön 
utanför de klassade områdena, har inte uppnått lägsta naturvärdesklass för denna inventering; 
”påtagligt naturvärde” eller förekommer inom ramen för denna inventerings detaljeringsgrad. 
Flera områden ligger dock på gränsen till att bedömas som klass 3.  



Naturvärdesinventering / Örby, Marks kommun 2016 
 

 

 

9 

 

Figur 3. Fem naturvärdesobjekt har klassats vid inventeringen (1-5). Två områden har klass 2 ”högt naturvärde” 

och tre områden har klass 3 ”påtagligt naturvärde” 
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Området har betydelse för biologisk mångfald på spridda platser inom inventeringsområdet. De 
främsta naturvärdena är kopplade till delområden med naturliga gräsmarker, där en lång 
kontinuitet av bete pågått. De två objekten som klassades till klass 2 ”högt naturvärde” består av 
betesmark och bedöms preliminärt kunna uppnå kriterierna för en Natura 2000-naturtyp. Här 
har det med tiden skapats värdefulla miljöer, som exempelvis en mager mark med öppna ytor 
där ljuset når ner till olika ljuskrävande växter. Naturbetesmarker är en hotad biotop i Sverige. 
Den blir allt mer ovanlig och prioriteras därför inom naturvården. I de igenväxande markerna i 
den östra delen växer rikligt med kirskål. Detta är en konkurrensstark art som sannolikt trängt 
ut en naturlig hagmarksflora i området. 

Vidare förekommer det delområden där naturvärdena är kopplade till gamla lövträd med 
exponerad död ved och håligheter. De fuktigare partierna med rinnande vatten är också 
värdefulla tillsammans med närliggande skogsmiljöer och betesmarker.  

Flera av delområdena har betydelse för fågelfaunan då variationsrika lövskogsmiljöer och 
hålträd förekommer. Andra artgrupper som gynnas eller som kan förekomma i området är 
värdefulla kärlväxter, kryptogamer och insekter samt groddjur i de våtare partierna. Dessutom 
bedöms området vara gynnsamt för fladdermöss, då det finns håligheter i flera gamla lövträd 
tillsammans med öppna hävdade ytor, gamla ladugårdar och öppna vattenytor över Ljungaån i 
söder. Därtill förekommer dessa strukturer även utanför inventeringsområdet i det omgivande 
landskapet, vilket ytterligare höjer biotopvärdet för fladdermöss inom området. Förslagsvis bör 
därför en fladdermusinventering genomföras i området. 

Inventeringsområdets mest värdefulla delområden finns i den västra och södra delen där 
betesmarkerna finns (Figur 3). Det förekommer också flera värdefulla träd såsom hålträd och 
gamla träd av ek, ask, lind och björk i skogsmiljöer i den västra delen, samt i ett parti i den östra 
delen där flera grova ekar finns. Flertalet värdefulla träd förekommer också strax utanför 
inventeringsområdet vid Örby kyrka, i kyrkogården i öster och i andra områden i söder. 
Närheten till dessa träd och andra strukturer i det omgivande landskapet har stor betydelse för 
naturvärdena i området. I figur 4 nedan syns några av inventeringsområdets naturvärden. En 
mer detaljerad redovisning av naturvärdena för varje klassat delområde finns i objektkatalogen, 
bilaga 3.  

Flera plantor jättebalsamin hittades i öppna partier i den västra delen, mot betesmarken. 
Jättebalsamin är en invasiv art som lätt kan sprida sig och ta över som dominerande art i 
fältskiktet.  
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Figur 4. Äldre ädellövträd förekommer på flera platser i inventeringsområdet tillsammans med död ved och 

fuktiga områden. De nedre bilderna visar den öppna betesmarken i väster och den pågående igenväxningen i 
den före detta betesmarken i öster. 

 

4.3 Naturvårdsarter 

Vid inventeringen noterades 15 naturvårdsarter på 22 platser (figur 4). Samtliga arter redovisas 
i bilaga 4. Kärlväxten idegran är förutom en skoglig signalart även fridlyst i denna del av Sverige. 
Andra skogliga signalarter i området är laven rostfläck, den rödlistade laven liten blekspik (VU), 
mossorna krusig ulota och guldlockmossa samt kärlväxten bäckbräsma. I betesmarkerna 
påträffades de hävdgynnade kärlväxterna liten blåklocka, bockrot, prästkrage, gökärt, 
styvmorsviol och skallror. Den rödlistade svampen fager vaxskivlig (NT) identifierades också och 
är en signalart i naturbetesmarker. Vidare identifierades den rödlistade fågelarten stare (VU) 
samt signalarten stjärtmes. Spår efter hackspettar fanns i flera av delområdena och 
bedömningen är att arterna gröngöling, mindre hackspett och större hackspett finns i 
inventeringsområdet.  

Två arter har tidigare identifierats och registrerats på den nationella databanken för 
artregistreringar (Artdatabanken (161019). Dessa arter är mossan guldlocksmossa och 
skalbaggen björkrullvivel, varav den förstnämnda är en signalart. 
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Figur 4. Femton naturvårdsarter identifierades vid inventeringen på 22 olika platser. Arterna redovisas i bilaga 4. 
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Idegran är enligt artskyddsförordningen § 8 fridlyst i Västra Götalands län och det är förbjudet 
att: 

1. plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna. 

2. ta bort eller skada frön eller andra delar.  

Alla vilda fåglar upptas i artskyddsförordningen. I denna utredning har Naturvårdsverkets 
definition på vilda fåglar använts, nämligen; ”Med vilda fåglar avses alla i Sverige naturligt 
förekommande fågelarter. Även om alla fågelarter omfattas bör arter markerade med B i bilaga 1 
till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en negativ trend 
prioriteras i skyddsarbetet.”  
 
Enligt artskyddsförordningen § 4 gäller följande för arten stare. Det är förbjudet att: 
 

1. avsiktligt fånga eller döda djur, 

2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 

flyttningsperioder, 

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 

4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller alla 

levnadsstadier hos djuren. 

4.4 Värdeelement 

Som ett tillägg till naturvärdesinventeringen kartlades och registrerades även ”värdelement med 
positiv betydelse för den biologiska mångfalden” i hela inventeringsområdet. Med denna metod 
kan man identifiera värdeelement, oavsett om de förekommer i klassade områden eller inte. 
Totalt identifierades 36 värdeelement spridda över hela inventeringsområdet. (figur 6, bilaga 5). 
Majoriteten av dessa element består av värdefulla träd såsom grova och äldre träd, samt hålträd. 
Flera träd har en hög ålder och ger därför flera av delområdena en trädkontinuitet. Vidare finns 
naturvärden knutna till dessa träd som t.ex. död ved och hackhål efter hackspettar. Tre mindre 
vattendrag registrerades som värdeelement, då rinnande vatten och en varierande 
markfuktighet medför livsmiljöer för en lång rad arter. Det finns flera ”jätteträd” i området, som 
grova ekar, lindar och en bok. Boken står centralt utanför de klassade områdena medan 
resterande finns främst inom de klassade delområdena. Flera naturvärden är kopplade till de 
här gamla träden, såsom exponerad död ved, håligheter, barkstrukturer och en lång kontinuitet. 
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Figur 6. 36 värdeelement har pekats ut inom inventeringsområdet. Dessa förekommer spridda över hela området 

med störst andel mot väst. 
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4.5 Generellt biotopskydd 

Inom inventeringsområdet finns 3 biotopskyddade objekt. 2 linjära småvatten samt 1 våtmark i 
jordbruksmark. Dessa redovisas i figur 7 samt i tabell 1. Det finns även en rad av äldre lindar och 
lönnar längs med Skenevägens södra sida, som eventuellt kan klassas som en allé. Enligt 
definitionen av en biotopskyddad allé så ska lövträden vara planterade i en rad, vilket i detta fall 
var mycket svårbedömt. Samtliga generella biotopskydd härrör från "Förordningen om 
områdesskydd", bilaga 1 (Notisum, 2015).  

 

Figur 7. 3 generella biotopskydd har pekats ut i inventeringsområdet och omfattar 2 linjära småvatten och 1 

våtmark i jordbrukslandskap. 
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Definitionen av generella biotopskydd enligt bilaga 1, "förordningen om områdesskydd" grundar 
sig på att en majoritet av biotoperna ska förekomma i jordbruksmark. I denna rapport definieras 
jordbruksmark med hjälp av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2015); 

"Med jordbruksmark menas områden som används, eller nyligen har använts för åkerbruk, bete 
(med tamdjur) eller ängsbruk. Hit hör även småbiotoper i eller intill sådan mark, till exempel 
dikesrenar, alléer, åkerholmar och märgelgravar" 

 

ID Biotop Beskrivning 

1 Småvatten och våtmark i 
jordbruksmark  

 

Mindre delvis rätat vattendrag/dike som omges av betesmark 
på båda sidor. Främst al, men också enstaka björkar och 
sälgar växer i kantzonerna. Till stor del uttorkat, men några 
partier med lite rinnande vatten finns.  

2 Småvatten och våtmark i 
jordbruksmark  

 

Ett mindre våtmarksområde i den södra delen av betesmarken 
där grästuvor, vitmossa, tåg och starrarter förekommer. 
Enstaka sälgar finns. 

3 Småvatten och våtmark i 
jordbruksmark  

 

Delvis meandrande vattendrag med ytterst lite vatten, mot 
söder ett djupt dike, död ved över i form av sälg, främst 
lerbotten 

  

Tabell 1. 3 generella biotopskyddsobjekt har pekats ut i inventeringsområdet och omfattar Småvatten och 

våtmark i jordbruksmark  
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4.6 Känslighet 

De klassade naturvärdesobjekten är känsliga för en eventuell kommande exploatering, som 
betyder att arter och andra naturvärden, som t.ex. beteskontinuitet och grova träd kan 
försvinna. Det finns också ett samspel mellan arter knutna till träden och övriga delar av 
området. De objekt som består av betesmark har en lång kontinuitet av bete, vilket är av stor 
betydelse för bedömningen av det höga naturvärdet som finns i de här delområdena. Enligt den 
preliminära planskissen som tillhandahållits kommer inte själva ytan av betesmarkerna beröras 
nämnvärt av byggnation. Dock kan närheten till tamdjur möjligtvis uppfattas som negativ av 
boende i framtiden, vilket i sin tur kan påverka djurhållningen och betestrycket i området. 
Vidare är övriga klassade områden i skogsmiljöerna också känsliga mot t.ex. avverkningar och 
annan påverkan. Det förekommer också delområden där vattenmiljön är känslig, samt 
påverkade av möjligt upphört bete. 

Idegran är enligt artskyddsförordningen § 8 fridlyst i Västra Götalands län, vilket betyder att om 
arten riskeras att komma till skada vid byggnation, så ska dispens sökas. Länsstyrelsen i sin tur 
får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 8 §, om det inte finns någon annan lämplig 
lösning, samt om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos 
artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Arten kan vara känslig mot förändring i 
området som exempelvis avverkning. Den rödlistade laven liten blekspik är en relativt ovanlig 
art som hotas av att allt fler gamla lövträd försvinner. Den grova gamla boken som den växer på 
är därmed skyddsvärd speciellt med tanke på de andra naturvärden som är knutna till den, 
såsom exponerad ved, håligheter och en lång kontinuitet. 

Enligt Naturvårdsverket bör rödlistade fåglar prioriteras i planering och stare är därmed 
skyddad enligt artskyddsförordningen § 4. En dispens får ges endast vid enskilda fall utifrån ett 
antal punkter i förordningen. Vidare är det troligt att mindre hackspett använder flera av 
delområdena för häckning och födosök och i och med att denna art också är rödlistad skyddas 
även den. Fler fågelarter som är skyddsvärda t.ex. gröngöling och större hackspett förkommer 
troligen också i inventeringsområdet. 

5 Diskussion och slutsatser 

I vidare arbete och vid en eventuell exploatering bör de klassade delområdena och 
värdelementen i största mån bevaras och i andrahand beaktas. Med stöd utifrån standarden för 
NVI och miljöbalken, anges det att ”mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från 
ekologisk synpunkt skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön”. 
Vidare är ”naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 1 och 2 särskilt känsliga utifrån ekologisk 
synpunkt”. Det finns två objekt med klass 2 i denna inventering vilka utgörs av betesmarkerna. 
Dessa skall alltså så långt som möjligt skyddas mot en negativ påverkan i samband med 
byggnation. Även naturvärdesobjekt med en lägre naturvärdesklass (t.ex. klass 3) samt 
landskapsobjekt kan vara särskilt känsliga utifrån en ekologisk synpunkt. 
Naturvärdesbedömningen utgör ett stöd för bedömningen enligt miljöbalken 3 kap 3§. Genom 
att ta hänsyn till områden med positiv betydelse för biologisk mångfald, bidrar man till att 
uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtaganden, samt de av riksdagen antagna 
miljömålen. Därmed är denna rapport ett nödvändigt underlag för att veta var dessa områden 
finns, så att det blir möjligt att ta hänsyn till dem. 

Vid en eventuell exploatering i de klassade delområdena, anses känsligheten hos naturmiljöerna 
vara som störst i betesmarkerna och i anslutning till de grova träden, den döda veden samt 
våtmarks- och vattenmiljöerna. Vid byggnation som påverkar arterna idegran och stare skall 
dispens från artskyddsförordningen sökas hos länsstyrelsen.  
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Att delar av inventeringsområdet inte klassas enligt SIS-standard och använd detaljeringsgrad, 
betyder dock inte att det inte förekommer naturvärden inom dessa områden. Flera delområden 
ligger på gränsen mellan de olika naturvärdesklasserna. I vidare arbete vid t.ex. detaljplanering 
rekommenderas ytterligare artinventeringar som fångar in artgrupper som inte kunde 
inventeras under besöket p.g.a. tidpunkten på året. En fladdermusinventering föreslås, eftersom 
området bedöms som gynnsamt för fladdermöss. Därutöver föreslås en kärlväxtinventering i 
betesmarkerna under juni-juli månad, för att kunna göra en säker bedömning och för att ta reda 
på om det rör sig om Natura 2000 naturtyper. Detta gäller även andra fåglar, insekter och 
groddjur i de områden där dessa kan förekomma. 
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Bilaga 1 – Metod för NVI 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av metoden för naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS 
standard 199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – 
genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”. 

Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse för 
biologisk mångfald i ett avgränsat område. Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning 
av områden, naturvärdesklassning, objektbeskrivningar samt en övergripande rapport. I NVI:n 
ingår inte bedömning av värden för friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild eller 
ekosystemtjänster. En NVI är inte en konsekvensbedömning eller en bedömning av biotopers 
känslighet i förhållande till en exploateringsplan. Naturvärdesinventeringen är däremot ett 
användbart underlag för konsekvensbedömning och känslighetsbedömning, och ger även en 
grund för inventering av andra aspekter, t.ex. friluftsliv, ekosystemtjänster eller landskapsbild. 

Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna biotop och art. 

Bedömningsgrund biotop 

Bedömningsgrunden biotop omfattar två aspekter; biotopkvalitet samt sällsynthet och hot, och 
bedöms på en fyrgradig skala för biotopvärde. Biotopkvalitet är olika faktorer som formar 
biotopen, t.ex. grad av naturlighet (påverkan), ekologiska processer, strukturer, element, 
naturgivna förutsättningar etc. Med sällsynta biotoper avses biotoper som är mindre vanliga 
inom ett visst geografiskt område. Om den inventerade biotopen utgör en Natura 2000-naturtyp 
så ger det vägledning om att den är nationellt eller internationellt sällsynt. Naturvårdsverket har 
utrett vilka Natura 2000-naturtyper som är hotade i olika biogeografiska regioner i Sverige, 
vilket är ett underlag för att bedöma om en biotop är hotad. Även andra kunskapsunderlag för 
bedömning av sällsynthet och hot kan användas. En helhetsbedömning av biotopvärde ska göras 
utifrån utfallet vid bedömning av de två aspekterna. 

Bedömningsgrund art 

Naturvårdsarter och artrikedom är två aspekter som ingår i bedömningsgrund art. 
Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild 
betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bl.a. skyddade 
arter enligt artskyddsförordningen, rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter. 
I standarden hanteras dock nyckelarter separat och ingår därmed inte i begreppet 
naturvårdsart. Naturvårdsarter ska bedömas utifrån antalet naturvårdsarter, men också 
arternas livskraft samt hur goda indikatorer de är för naturvärde. Artrikedom ska bedömas 
utifrån artantal eller artdiversitet och är framförallt viktig bedömningsgrund i naturtyper där 
kunskapen om naturvårdsarter är bristfällig. Aspekterna naturvårdsart eller artrikedom bedöms 
på en fyrgradig skala för artvärde.  

Naturvärdesklass, naturvärdesobjekt, landskapsobjekt 

En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för 
bedömningsgrund art och biotop. I standarden finns en matris som ger vägledning till 
inventeraren om vilken klass som ska sättas. 

Följande naturvärdesklasser finns: 

- högsta naturvärde, naturvärdesklass 1, störst positiv betydelse för biologisk mångfald 

- högt naturvärde, naturvärdesklass 2, stor positiv betydelse för biologisk mångfald 

- påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3, påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald 
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- visst naturvärde, naturvärdesklass 4, viss positiv betydelse för biologisk mångfald 

Om inventeraren inte säkert kan avgöra naturvärdesklass ska det anges att bedömningen är 
preliminär. Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt.  

 

Landskapsobjekt  

Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av 
landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden. När landskapets 
betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan karaktär än de ingående 
naturvärdesobjektens betydelse ska även ett större så kallat landskapsobjekt avgränsas. 

Lågt naturvärde och övrigt område 

Lågt naturvärde är de områden som inte uppfyller kriteriet för att utgöra naturvärdes–objekt. 
Dessa märks inte ut på kartan. Område som ingår i inventeringsområdet och inte avgränsats till 
naturvärdesklass, utgör antingen lågt naturvärde eller så kan området utgöra naturvärde men 
vara mindre än minsta karteringsenhet. Denna yta kallas övrigt område. 

Nivå detaljeringsgrad och tillägg 

En NVI kan beställas och utföras på olika nivåer och detaljeringsgrader. Det finns fältnivå och 
förstudienivå (fältinventering ingår ej) som kan utföras på tre olika detaljeringsgrader med 
specificerad minsta karteringsenhet. Naturvärdesobjekt som är mindre än minsta obligatoriska 
karteringsenhet ska avgränsas om det är tidigare känt objekt (exempelvis nyckelbiotop från 
skogsstyrelsen). Om inventeraren påträffar ett objekt som är mindre än minsta karteringsenhet 
ska det avgränsas ändå såvida det inte tar väsentligt mer tid i anspråk. Vid NVI på ordinarie 
fältnivå identifieras naturvärdesklass 1, 2 och 3. Naturvärdesklass 4 är ett tillägg. Dessutom 
finns flera definierade tillägg i standarden. De vanligaste vid detaljplaner är  inmätning av 

  Bevarandevärde och skyddsstatus 

I standarden anges några uppgifter om bevarandevärde och skyddsstatus som ger vägledning för 
bedömning av konsekvenser i de fall en NVI används som underlag i en MKB eller dylikt. 

I miljöbalkens [3] hushållningsbestämmelser (3 kap 3 §) anges dessutom att mark- och   

vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt   skyddas 

mot åtgärder som kan skada naturmiljön.     

Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 1 och 2 är särskilt känsliga från ekologisk  synpunkt. 

Även naturvärdesobjekt med lägre naturvärdesklass och landskapsobjekt kan  vara särskilt 

känsliga från ekologisk synpunkt. Naturvärdesbedömningen är således ett  stöd för bedömning 

enligt miljöbalken 3 kap 3 §.   

Sverige har genom internationella konventioner åtagit sig att verka för att bevara biologisk 
mångfald, bl.a. genom konventionen om biologisk mångfald [1,2] vilken varit en avgörande 
utgångspunkt för denna standard.  

Genom att ta hänsyn till områden med positiv betydelse för biologisk mångfald bidrar vi till att 
uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtagande samt de av riksdagen antagna 
miljömålen [4]. NVI är ett nödvändigt underlag för att veta var dessa områden med positiv 
betydelse för biologisk mångfald finns, så att det blir möjligt att ta hänsyn till dem.   

 (Källa: citat från SIS standard ftSS199000) 
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värdeelement (t.ex. naturvärdesträd), kartläggning av generellt biotopskydd och fördjupad 
artinventering. 

Genomförande 

I standarden beskrivs hur en NVI ska genomföras, vad avser förarbete, utförande samt vad en 
rapport och redovisning måste innehålla. Anvisning för hur ett naturvärdesobjekt ska avgränsas 
(vad som får ingå i samma naturvärdesobjekt) finns i standarden.  

I standarden finns även definitioner beskrivning av naturtypsindelning och i en teknisk rapport 
finns för varje naturtyp vägledning vid naturvärdesbedömning. 

Registrering av fynd av naturvårdsarter 

Fynd av naturvårdsarter ska registreras i artportalen eller motsvarande nationell databas för 
artobservationer. 
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Bilaga 2 – Resultat  

Sammanställning av samtliga resultat från avsnitt 4. 
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Bilaga 3 – Objektkatalog 

Nedan redovisas samtliga klassade delområden med beskrivning, motivering för bedömning 
samt övrig information. 

Naturvärdesobjekt 1  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 3 ”Påtagligt 
naturvärde” 

Igenväxningsmark Igenväxande 
halvöppen mark 

Påtagligt biotopvärde Visst artvärde 

Motivering Naturvårdsarter 

Området har flera grövre och äldre träd, samt en sparsamt till 
måttligt mängd död ved med enstaka grova lågor och högstubbar 
med en stamdiameter över 30 cm. Området har troligen 
betydelse för mindre fåglar samt hackspettar. Naturvårdsarterna 
krusig oluta, idegran och stjärtmes observerades i området. 
Stjärtmes rastade troligen i området. 

Krusig oluta, idegran, stjärtmes 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Område söder om gamla skolan med flera grövre och äldre 
lövträd, bevarade sedan tiden då området var öppnare. Många 
trädslag med bland annat ask, ek och björk. På sina håll ett tätt 
buskskikt med bl.a. snöbär samt enstaka hassel och sälgsly. 
Arter som storrams och jättebalsamin finns i fältskiktet. Det 
förekommer sparsamt till måttligt med död ved. Ett mindre 
vattendrag finns mot väster men var vid inventeringstillfället nästa 
uttorkat. 

Nej Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Säker 1,12 

Inventerare 

Jakob Sörensen 

Bild Övriga kommentarer 

 

Jättebalsamin är en invasiv art. 

Grövre sälghögstubbe. 
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Naturvärdesobjekt 2  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 2 ”Högt 
naturvärde” 

Äng och 
Betesmark 

Betesmark Påtagligt biotopvärde Påtagligt  
artvärde 

Motivering Naturvårdsarter 

Ytterst välbetad betesmark med värdeelement som stenblock 
samt blommande buskar och träd. Vid inventering under 
sommaren skulle troligen ett stort antal kärlväxter och insekter 
kunna identifieras. 

Prästkrage, bockrot 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Betesmark som betas väl av häst. Små partier med 
gödselpåverkat mark, men med lång beteskontinuitet. Slänt mot 
söder och block på platån samt apel spridda i området. Del av 
större område som fortsätter mot väst, sydväst. 

Osäker Ja 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Preliminär 0,41 

Inventerare 

Jakob Sörensen 

Bild Övriga kommentarer 

 

 

Öppen betesmark med enstaka träd.  
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Naturvärdesobjekt 3  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 3 ”Påtagligt 
naturvärde” 

Skog och träd Lövträdsrik brynmiljö Påtagligt biotopvärde Visst artvärde 

Motivering Naturvårdsarter 

Grova gamla ekar med hål och exponerad död ved. Block och 
stenar i ett delvis naturligt meandrande litet vattendrag, delvis 
rätat. Enstaka lågor av ek. Många trädslag, naturvårdsarterna 
rostfläck, bäckbräsma och idegran. 

Rostfläck, idegran, bäckbräsma 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Före detta betesmark som håller på att växa igen med kirskål i 
vissa partier. Många olika trädslag bestående av ek, lönn, 
tysklönn, björk, al, bok och sälg. Kala block och stenar i ett rätat 
vattendrag, uttorkat i norra delen med trumma under väg. Bitvis 
naturligt meandrande med rinnande vatten. Hassel och hagtorn i 
buskskiktet. Övergår till mer sumpartad skog i söder där al 
dominerar 

Nej  Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Säker 0,15 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild Övriga kommentarer 

 

 

Grova gamla ekar i en varierad lövskogsmiljö.. 
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Naturvärdesobjekt 4  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 2 ”Högt 
naturvärde” 

Äng och 
Betesmark 

Öppen kultiverad 
betesmark 

Påtagligt biotopvärde Påtagligt 
artvärde 

Motivering Naturvårdsarter 

Lång kontinuitet av bete. Varierande markfuktighet med bl.a. ett 
rätat vattendrag och ett litet våtmarksområde. Grästuvor och en 
äldre tall. Naturvårdsarterna gökärt, bockrot, liten blåklocka, 
styvmorsviol, skallror och vaxskivlingar. 

Fager vaxskivling, gökärt, liten blåklocka, 
bockrot, styvmorsviol, skallror 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Ett mindre delvis rätat vattendrag löper genom betesmarken och 
mynnar i en större å. Längs vattendraget växer främst al och 
enstaka björkar. I betesmarken finns sälgbuskar och al i kanterna 
samt en tall centralt stående, ca 150 år. Fuktigare partier i söder 
där grästuvor, knappsäv och starrarter förekommer. Torrare 
partier med mycket gökärt, smörblommor och olika gräs. Överlag 
medel näringsrik mark med fläckvisa förekomster av högre 
näringshalt med bl.a. brännässlor och älgört. En sandblotta 
förekommer. 

Osäker Ja 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Preliminär 1,21 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild Övriga kommentarer 

 

 

Öppen betesmark som sluttar nedåt mot sydost, med ett 
biotopskyddat våtmarksområde närmast vägen. 
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Naturvärdesobjekt 5  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 3 ”Påtagligt 
naturvärde” 

Park och trädgård Äldre gårdsmiljö Visst biotopvärde Visst artvärde 

Motivering Naturvårdsarter 

Gårdsmiljö med flera äldre lövträd, men i övrigt sen skött miljö. 
Signalarten guldlockmossa identifierades på enstaka träd och 
stare rastade i trädgården. 

Guldlocksmossa, stare 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Äldre gårds- och parkliknande miljö vid prästgården med flera 
grova träd främst lind. 

Nej Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Säker 0,26 

Inventerare 

Jakob Sörensen 

Bild Övriga kommentarer 

 

 

Flera grova lövträd, bl.a. lind, finns i området. Här längs med 
vägen i den norra delen. 
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Bilaga 4 – Naturvårdsarter 

Samtliga 15 naturvårdsarter med generell information följt av respektive nummer, med 
geografiskt angiven plats för observation, se också figur 4.  
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Bilaga 5 – Värdeelement 

Samtliga 36 värdeelement med information och värde som t.ex. stamdiameter, storlek och ålder.  

ID Värdeelement Information och värde 

1 Hålträd Lönn, 110 cm Ø, med stort ingångshål och naturvårdsarten guldlockmossa. 

2 Hålträd Lönn, 60 cm Ø , med hål och naturvårdsarten guldlockmossa. 

3 Gammalt träd Lind, 140 cm Ø, med ingångshål. 

4 Gammalt träd Lind, 70 cm Ø, med ingångshål. 

5 Gammalt träd Lind, 160 cm Ø, med ingångshål. 

6 Hålträd Lind, 120 cm Ø, med stort ingångshål. 

7 Hålträd Lind, 130 cm Ø, med stort ingångshål. Flera håligheter 

8 Grovt träd Lind, 100 cm Ø, med ingångshål. 3 hackspetthål, triviala arter 

9 Hålträd 
Lind, 90 cm Ø, med ingångshål. Två hackspetthål, större hackspett eller 
gröngöling 

10 Gammalt träd Lind, 100 cm Ø, Avbruten grövre gren 

11 Hålträd Lind, 90 cm Ø, med ingångshål. Litet hål, mindre hackspett, tomtmark 

12 Hålträd Ask, 60 cm Ø, med ingångshål. Rödlistad som hotad, EN. 

13 Gammalt träd Grov björk på 90 cm Ø.  

14 Grovt träd Lönn, 90 cm Ø. 

15 Gammalt träd Ek, 80 cm Ø. 

16 Övrigt Ask, 50 cm Ø. Rödlistad som hotad, EN. 

17 Övrigt Ask, 80 cm Ø. Rödlistad som hotad, EN. Två stammar 

18 Gammalt träd Grov björk på 80 cm Ø. 

19 Grovt träd Sälg, 80 cm Ø. 

20 Grovt träd Björk, 90 cm Ø. 

21 Grovt träd Sälg, 80 cm Ø. Död ved förekommer. 

22 Grovt träd Ask, 100 cm Ø. Rödlistad som hotad, EN. 5 grova stammar. 

23 Grovt träd Grov björk på 80 cm Ø med skrovelbark. 

24 Hålträd Björk, 40 cm Ø. Bohål, troligen mindre hackspett 

25 Grovt träd Bok, 145 cm Ø. Fnöskticka, liten blekspik (VU) och bohål. 

26 Hålträd Björk, 75 cm Ø med ingångshål. 

27 Grovt träd Ek, 117 cm Ø, med exponerad död ved. 

28 Stenröse Mindre stensamling i skogsmiljö 

29 Död ved Död ved, låga 5 dm, ek. 

30 Död ved 
Grov död sälglåga med flera stammar. 

31 
Död ved Sälghögstubbe med mulm och död ved i form av döda grenar, stammar, 

lågor. Håligheter. 
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Id Värdeelement Information och värde 

32 Död ved 
Sälg med brutna stammar, död ved, delvis levande och solexponerad. 

33 
Stenmur Stenmur utmed trottoar, varierar i höjd, ungefär en meter som högst, vetter 

mot nord 

34 
Mindre vattendrag Mindre delvis rätat vattendrag som omges av främst al i kantzonerna. 

Uttorkat överlag men några partier med lite rinnande vatten.  

35 

Mindre vattendrag Delvis naturligt meandrande vattendrag där enstaka partier är uttorkade. 
Överlag rinnande vatten ca 10 cm djupt och 40 cm brett. Bottensubstratet 
består av block och stenar och bitvis sand. Blottade alrötter på vissa 
ställen. 

36 
Mindre vattendrag Delvis meandrande vattendrag med ytterst lite vatten, mot söder ett djupt 

dike, död ved över i form av sälg, främst lerbotten. 
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