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1 Inledning 
EnviroPlanning AB har fått i uppdrag av Landvetter Södra Utveckling AB att 

genomföra en naturvärdesinventering inom del av Landvetter södra, etapp 1 

(se figur 1). Naturvärdesinventeringen kommer att ligga till grund för de 

detaljplaner som håller på att upprättas för området. 

 

  

Figur 1. Inventeringsområdet för etapp 1.  
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2 Metod 
2.1 Naturvärdesinventering 
Naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard (SS 199000:2014) 

kartlägger och beskriver geografiska områden i landskapet som är av positiv  

betydelse för biologisk mångfald. Dessa avgränsade geografiska områden  

naturvärdesbedöms på en tre-gradig skala enlig följande (se också box 1): 

◆ Naturvärdesklass 1 – högst naturvärde: störst positiv betydelse för 

biologisk mångfald.  

◆ Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde: stor positiv betydelse för 

biologisk mångfald.  

◆ Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde: påtaglig positiv betydelse för  

biologisk mångfald.  

Vilken naturvärdesklass ett område får bedöms utifrån kombinationen av de 

två bedömningsgrunderna art och biotop (figur 2). Artvärdet baseras på 

områdets artrikedom relativt omgivande landskap samt på närvaro av 

naturvårdsarter som är ett samlingsnamn för skyddade arter, rödlistade arter 

(NT), hotade arter (VU, EN, CR), typiska arter, ansvarsarter och signalarter 

(Nitare, 2019). Biotopvärdet baseras på biotopkvalitéer och på biotopens 

sällsynthet och hotstatus. Läs mer om bedömningsgrunderna i SS 

199000:2014. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Figur 2. Bedömningsgrunden 

för artvärdet och biotop- 

värdet leder till en viss natur-

värdesklass. Bild efter SS 

199000:2014. 
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Tillägg till NVI 

Naturvärdesinventeringen i denna rapport har utförts enligt 

bedömningsgrunder för Svensk standard (ftSS 199000:2014) och följande 

delar har ingått:  

◆ NVI fältnivå (4.3 SIS standard)  

◆ Detaljeringsgrad detalj (4.4 SIS standard)  

◆ Tillägg: Generella biotopskydd (4.5.3 SIS standard) 

◆ Tillägg: Värdeelement (småvatten och särskilt skyddsvärda träd) (4.5.4 

SIS standard) 

◆ Tillägg: Detaljerad redovisning av artförekomst (4.5.5 SIS standard).  

◆ Tillägg fördjupade artinventeringar av invasiva växter enligt EU:s lista 

samt parkslide och jätteslide (4.5.6 SIS standard)  

Naturvärdesobjekt och generella biotopskydd presenteras både på karta och i 

form av korta textbeskrivningar samt foton under avsnitt 3. Naturvårdsarter, i 

de fall de förekommer, redovisas på karta och med text.  

Fältinventeringen utfördes 2022-05-30 samt 2022-09-07 av biologerna 

Amanda Gudmundson och Gabriella Johansson, EnviroPlanning AB. Hela 

området utgör en yta av cirka 70 ha. Koordinatsystemet som har använts är 

SWEREF99 TM. Färdiga kartor har gjorts i QGIS och GIS-skikten redovisas 

även i form av shape-filer. 

Box 1. Beskrivning av naturvärdesklasser 

Naturvärdesklass 1 omfattar geografiska områden som har högt biotopvärde samt högt 

artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för ett stort antal 

naturvårdsarter eller flera rödlistade arter eller enstaka hotade arter. Flera 

biotopkvaliteter i stor omfattning ska finnas på platsen. Utgörs området av en hotad 

Natura-2000 naturtyp (se SIS-TR 199001:2014) blir biotopvärdet högt. Förekomst av 

arter och ekologiska förutsättningar kan inte bli avsevärt bättre med svenska 

förhållanden som referens. 

Naturvärdesklass 2 omfattar geografiska områden som har påtagligt till högt 

biotopvärde samt artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö 

för flera naturvårdsarter eller enstaka rödlistad art eller är mycket artrikare än 

omgivande landskap. Flera biotopkvaliteter ska finnas på platsen. Utgörs området av en 

Natura-2000 naturtyp (ej hotad, (se SIS-TR 199001:2014)) blir biotopvärdet påtagligt. 

Naturvärdesklass 3 omfattar geografiska områden med visst till påtagligt biotopvärde 

och artvärde. Området ska ha förutsättningar för att upprätthålla en kontinuerlig 

ekologisk funktion som livsmiljö för naturvårdsarter eller enstaka rödlistade arter eller 

vara artrikare än omgivande landskap. Enstaka biotopkvaliteter ska finnas på platsen.  

Naturvärdesklass 4 omfattar geografiska områden med visst biotopvärde och visst 

artvärde. Området har en viss betydelse för biologisk mångfald genom att hysa enstaka 

naturvårdsarter och/eller enstaka biotopkvaliteter.  
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2.2 Fördjupade artinventeringar 
I samband med naturvärdesinventeringen eftersöktes även invasiva växter 

inom inventeringsområdet.  

Till invasiva främmande växter, som är upptagna på EU:s förteckning över 

invasiva främmande arter och som är etablerade i Sverige, räknas gul 

skunkkalla, gudaträd, jättebalsamin, jätteloka, tromsöloka, sidenört och smal 

vattenpest. Utöver ovanstående arter har även observationer av 

blomsterlupin, kanadensiskt gullris, vresros, parkslide och jätteslide noterats. 

Dessa arter omfattas inte av någon lagstiftning om invasiva främmande arter i 

dagsläget, men bör betraktas som invasiva då de utgör ett hot mot biologisk 

mångfald eftersom de är mycket konkurrenskraftiga och tränger undan andra 

arter (Naturvårdsverket, 2022). 

2.3 Generella biotopskydd 
Nedanstående förteckning med biotoper är listade i bilaga 1 till förordningen 

om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., utgör biotopskyddsområden enligt 

7 kap 11 §. Inom ett biotopskyddsområde får inte verksamheter bedrivas eller 

åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får 

dispens från förbudet ges i det enskilda fallet.  

◆ Allé (lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst 

fem träd med en stamdiameter på ≥ 20cm) 

◆ Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 

◆ Odlingsröse i jordbruksmark 

◆ Pilevall 

◆ Småvatten och våtmark i jordbruksmark (areal av högst ett hektar) 

◆ Stenmur i jordbruksmark 

◆ Åkerholme (areal högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller 

kultiverad betesmark) 

2.4 Värdeelement 
Värdeelement är element av särskild betydelse för inventeringsområdets 

naturvärden. Här har värdeelementen skyddsvärda träd samt  

småvatten eftersökts och kartlagts.  

Med skyddsvärda träd avses här särskilt skyddsvärda träd samt övriga 

skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverket metodik för inventering av 

skyddsvärda träd i kulturlandskapet (Naturvårdsverket, 2009). 

Särskilt skyddsvärda träd utgörs av: 

◆ Jätteträd – träd grövre än en meter i diameter på smalaste stället under 
brösthöjd.  

◆ Mycket gamla träd – ek, bok, tall, gran äldre än 200 år, övriga trädslag 
äldre än 140 år.  

◆ Grova hålträd – träd grövre än 40 centimeter som har en väl utvecklad 
hålighet i stammen. 
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Övriga skyddsvärda träd utgörs av: 
◆ Döda stående/liggande träd ≥ 0,4 meter på det smalaste stället upp till 

brösthöjd alt. från stambas. (För liggande avbrutna stammar gäller ≥ 0,4 
meter vid brottställe). 

◆ Hamlade träd 
 

Skyddsvärda träd saknar formellt skydd. Däremot om en verksamhet eller en 

åtgärd kan komma att väsentligt påverka ett skyddsvärt träd ska en anmälan 

om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken göras till Skogsstyrelsen eller berörd 

Länsstyrelse, alternativt till Försvarsinspektören. En väsentlig påverkan 

innebär avverkning, toppkapning, kraftig beskärning, åtgärder som ger 

upphov till rotskador, uppförande av byggnad/anordning eller grävarbeten 

inom 15 gånger stamdiametern från stammen eller två meter utanför kronans 

dropplinje.  

Småvatten som anses vara lämpliga groddjursvatten bedöms utifrån följande 

kriterier  

◆ Ett visst vattendjup som innebär att vattensamlingen ej torkar ut under 

sommarhalvåret (kritiskt). 

◆ Biotopkvaliteter som exempelvis växtlighet, vegetation som ger skugga, 

öppen vattenspegel med mera.  

◆ Förekomst av fisk 

◆ Närhet till andra värdestrukturer för groddjur 

 

2.5 Skyddsvärda arter och naturvårdsarter 
Med skyddsvärda arter menas i denna rapport arter som är skyddade enligt 

artskyddsförordningen 4-9 §§ (ASF 2007:845) och/eller upptagna på den 

nationella rödlistan över hotade arter (Artdatabanken 2020) (figur 3).  

Med naturvårdsarter menas de arter som ingår i standarden, det vill säga, 

arter som indikerar att ett område har ett högt naturvärde samt arter som i 

sig själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald. I begreppet 

naturvårdsarter inkluderas, förutom skyddsvärda arter, även typiska arter, 

ansvarsarter och signalarter.  
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2.6 Förkortningar 
Förkortningar som redovisas i tabell 1 kan förekomma i rapporten. 

Tabell 1. Förkortningar och dess betydelse.  

Förkortning  Betydelse  

S  Signalarter i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering  

ÄoH  Indikatorarter på värdefull gräsmark, äng och hagmark  

ASF, bilaga 1  Arten är fridlyst och innehar om betecknad med bokstaven n eller N 

i bilaga 1 till artskyddsförordningen ett utökad skydd i enlighet med 

art- och habitatdirektivet (ASF 2007:845, § 4, 5 och 7)  

ASF, fågeldir. Arten finns med i artskyddsförordningen och är upptagen i bilaga 1 

till fågeldirektivet vilket innebär att arten har ett sådant 

unionsintresse att särskilda skyddsområden ska utses (ASF 

2007:845, bilaga 1 B) 

ASF, bilaga 2  Arten är fridlyst enligt artskyddsförordningen (ASF 2007:845, § 6, 8 

och 9)  

Kategorier inom Svenska Rödlistan 2020 (arters utdöenderisk inom Sverige)  

NT  Nära hotad/missgynnad (Near Threatened)  

VU  Sårbar (Vulnerable)  

EN  Starkt hotad (Endangered)  

CR  Akut hotad (Critically Endangered)  

 

  

Figur 3. Skyddsvärda  

arter i denna inventering 

omfattas av skyddade- och 

rödlistade arter. Bild från 

Artdatabanken (2020) och 

Naturvårdsverket (2014). 
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3 Resultat 
3.1 Sammanställning av tidigare dokumenterade 

naturvärden 
Eftersök av tidigare dokumenterade naturvärden, inom och i nära anslutning 

till inventeringsområdet (med en buffert på 100 meter), har gjorts i följande 

databaser: 

◆ Artportalen för perioden 2000–2022 (utsök enligt Artportalens 

kategorier; Rödlistade arter, Nationellt fridlysta (exkl. fåglar) och 

Invasiva arter) (Artdatabanken, 2022). 

◆ Skogsstyrelsens verktyg Skogens Pärlor (nyckelbiotoper, biotopskydd, 

naturvärden) (Skogsstyrelsen, 2022). 

◆ Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur (naturreservat, Natura 

2000-områden) (Naturvårdsverket, 2022). 

◆ Jordbruksverkets TUVA-databas över värdefulla ängs- och 

betesmarker (Jordbruksverket, 2022). 

◆ Länsstyrelsens GIS-skikt från den regionala handlingsplanen för grön 

infrastruktur (Länsstyrelsen, 2022). 

 

3.1.1 Skyddad natur 

Inom eller på gränsen till inventeringsområdet finns ingen skyddad natur. 

 

3.1.2 Grön infrastruktur 

Utredningsområdet ligger inte inom några utpekade värdekärnor i 

Länsstyrelsens GIS-skikt från den regionala handlingsplanen för grön 

infrastruktur (Länsstyrelsen, 2022). På gränsen till området finns en mindre 

utpekad värdekärna för barrskog. 

 

3.1.3 Arter 

Inom inventeringsområdet finns tidigare registrerade fynd av revlummer 

(Lycopodium annotinum) och lopplummer (Huperzia selago). Båda är fridlysta 

enligt 9 § i hela landet, Artskyddsförordningen (2007:845). 

 

3.1.4 Tidigare inventeringar 

Flera tidigare inventeringar har gjorts i området. År 2017 utfördes två 

naturvärdesinventeringar av Ecocom AB, varav en var på förstudienivå 
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(Ecocom, 2017a) och med detaljeringsgrad översikt (Ecocom, 2017b), vilket 

innebär att minsta obligatoriska karteringsenhet för objekten man avgränsar 

är 1 ha eller mer. 

Ytterligare en naturvärdesinventering (NVI) utfördes år 2018 av Calluna AB, 

på fältnivå med detaljeringsgrad översikt. Inom avgränsning för etapp 1 

identifierades tio naturvärdesobjekt, varav en klassades som högt naturvärde 

och resterande nio som påtagligt naturvärde (Calluna, 2018), se Figur 3. 

Notera att området som inventerades 2018 är ett större område än det som 

inventerats 2022. 

 

  

Figur 4. Naturvärdesklassade områden som utpekades under en inventering som gjordes 2018 

inom och i anslutning till planområdets1 för Landvetter Södra (Calluna 2018). 
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3.2 Beskrivning av området 
Inventeringsområdet präglas av barrskogsmiljöer i form av produktionsskog 

med gran och tall (figur 5). Här finns också inslag av fuktstråk av våtmarker, 

mossor och mindre tjärn dit de flesta naturvärden idag är knutna. Historiskt 

har markanvändningen varit den samma och år 1960 var hela området även 

då barrskogsmiljöer. Sen dess har delar av området avverkats och 

återplanterats, men i vissa områden står träden fortfarande kvar och här finns 

det en början på högre naturvärden med bland annat mycket död ved. Inom 

stora delar av området går skogsstigar och området är troligen viktigt för 

friluftsliv, motion och rekreation. 

 

 

  

Figur 5. Området som inventerats utgörs främst av barrskogsområden och har inslag av flera 

våtmarker. Genom delar av området går även små skogsstigar.   
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3.3 Naturvärdesobjekt 
Sammantaget identifierades nio naturvärdesobjekt inom utredningsområdet, 

se figur 6, varav samtliga hyser ett påtagligt naturvärde (klass 3). Se bilaga A 

för inzoomade kartor över avgränsade objekt. Nedan följer en redovisning av 

naturvärdesobjekt som avgränsades under denna inventering.  

 

  

Figur 7. Karta med avgränsade naturvärdesobjekt (siffror) samt generella biotopskydd  

(bokstäver). 

Figur 6. Översikt över naturvärdesobjekt som avgränsades vid inventeringen samt fynd av de 

fridlysta arterna lopplummer och revlummer.  
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1 
Naturtyp:  Myr Areal:  0,9 ha 

Biotop: Våtmark Formellt skydd: - 

Naturvärdes-

klass med 

motivering 

Klass 3 – påtagligt naturvärde 

Visst artvärde och påtagligt biotopvärde ger naturvärdesklass 3. 

Beskrivning Öppen våtmark som endast delvis är trädbeklädd. Trädskiktet domineras av 

björk och tall samt yngre gran. I södra delen kantas våtmarken mer av 

grövre granar. I markskiktet förekommer tuvull, vitmossor och 

björnmossor. Delar av området är mer blött än andra och skapar mindre 

småvatten. Buskskiktet utgörs av en och pors och markfloran av tuvull, 

blåbärs- och lingonris, klockljung, blodrot, viol spp, skogsstjärna med mera. 

Epifyter som noterades på är enstaka klibbticka och skägglav.  

En vanlig padda sågs samt spår av spillkråka på enstaka torrakor i området.  

Naturvårds-

arter 

Vanlig padda (Bufo bufo) (ASF, bilaga 2) - enstaka 

Spillkråka (Dryocopus maritus) (NT) (ASF, bilaga 1, fågeldir.) 

Värdeelement Grova lågor; enstaka; Klena lågor; flera; Torraka; rikligt, Rotvälta; enstaka, 

Högstubbe; enstaka, Bohål insekt; flera, småvatten; flera. 

Värde- 

strukturer 

- 

Formellt 

skydd 

- 

Figur Figur 7 och karta 2 bilaga A 

 

 

Figur 7. Naturvärdesobjekt 1. 
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2 
Naturtyp:  Myr Areal:  0,7 ha 

Biotop: Våtmark Formellt skydd: - 

Naturvärdes-

klass med 

motivering 

Klass 3 – påtagligt naturvärde 

Visst artvärde och påtagligt biotopvärde ger klass 3. 

Beskrivning Våtmark med en del grövre torrakor av tall. I området finns partier med 

småvatten, delvis rinnande. Det finns även torrare partier där markskiktet 

främst utgörs av ljung, blåbär och lingon. Dominerande trädslag är björk och 

tall, med inslag av enstaka unga granar. I buskskiktet förekommer en, pors 

och Salix spp. Markfloran består bitvis av klockljung, tågväxter, tuvull, 

blodrot, rundsileshår, skogsstjärna, kråkbär, hjortron, tranbär och 

vitmossor. Det rinner en liten bäck genom delar av området. Spår av 

spillkråka finns på enstaka torrakor och en skogsödla sågs i området. 

Naturvårds-

arter 

Skogsödla (Zootoca vivpara) (ASF, bilaga 2) - enstaka 

Spillkråka (Dryocopus maritus) (NT) (ASF, bilaga 1, fågeldir.) 

Värdeelement Grova lågor, enstaka; Klena lågor, flera; Torraka, flera; Rotvälta, enstaka; 

Högstubbe, enstaka; Bäck/dike; enstaka; Bohål insekt; flera. 

Värde- 

strukturer 

Glänta; välutvecklat, flerskiktning; måttligt utvecklat; olikåldrighet; måttligt 

utvecklat 

Formellt 

skydd 

- 

Figur Figur 8 och karta 1 bilaga A 

 

 

Figur 8. Naturvärdesobjekt 2.  
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3 
Naturtyp:  Myr Areal:  0,6 ha 

Biotop: Våtmark Formellt skydd: - 

Naturvärdes-

klass med 

motivering 

Klass 3 – påtagligt naturvärde 

Obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde ger klass 3. 

Beskrivning Våtmark som är delvis trädbeklädd med framför allt yngre-medelålders tall 

med inslag av ung björk. Buskskiktet utgörs av en, gransly, salix och pors. 

Markskiktet består mestadels av torv, triviala mossor och blåbärsris. 

Enstaka torrakor finns här samt en del klen död ved.  

Naturvårds-

arter 

- 

Värdeelement Klena lågor; flera, torrakor; enstaka,  

Värde- 

strukturer 

Glänta; välutvecklat, flerskiktning; måttligt utvecklat.  

Formellt 

skydd 

- 

Figur  Figur 9 och karta 1 bilaga A 

 

 
Figur 9. Naturvärdesobjekt 3.  
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4 
Naturtyp:  Skog och träd Areal:  0,1 ha 

Biotop: Blandskog Formellt skydd: - 

Naturvärdes-

klass med 

motivering 

Klass 3 – påtagligt naturvärde 

Visst artvärde och visst biotopvärde ger klass 3. 

Beskrivning Blandskog på mindre höjd. Trädskiktet utgörs främst av tall, från ung-

medelålders, varav en del grövre, med inslag av gran, björk och ek. I 

markskiktet förekommer blåbär, lingon, ljung och den fridlysta arten 

lopplummer. Det finns en del kapad död ved – området är troligtvis en del av 

tallproduktionsskog. I en liten del av området finns berg i dagen och på 

bergshällarna växer bland annat den fridlysta arten lopplummer, husmossa, 

väggmossa och Cladonia spp.  

Naturvårds-

arter 

Lopplummer (Huperzia selago) (ASF, bilaga 2) – flera 

 

Värdeelement Grova lågor, enstaka; Klena lågor, flera; Torraka, enstaka; Berg i dagen, flera. 

Värde- 

strukturer 

Glänta; tämligen utvecklat 

Formellt 

skydd 

- 

Figur Figur 10 och karta 1 bilaga A 

 

 
Figur 10. Naturvärdesobjekt 4.  
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5 
Naturtyp:  Myr Areal:  0,7 ha 

Biotop: Våtmark Formellt skydd: - 

Naturvärdes-

klass med 

motivering 

Klass 3 – påtagligt naturvärde 

Visst artvärde och påtagligt biotopvärde ger klass 3. 

Beskrivning Trädbeklädd våtmark med tall, björk och inslag av gran. På marken växer 

tuvull, pors, klockljung, vitmossor, björnmossor och i vissa delar blåbär, 

lingon, tranbär och enstaka hjortron. Mindre öppna småvatten. I öster 

öppnar det upp sig och det finns en mindre tjärn. Bredvid rinner en bäck 

som kantas av revlummer. Klubbmurkling växer i en liten del av området.  

Naturvårds-

arter 

Revlummer (Lycopodium annotinum) (ASF, bilaga 2) - flera 

Värdeelement Grova lågor, enstaka; Klena lågor, enstaka; Torraka, enstaka; Högstubbe, 

enstaka; Småvatten, flera. 

Värde- 

strukturer 

Glänta; välutvecklat 

Formellt 

skydd 

- 

Figur  Figur 11 och karta 2 bilaga A 

 

 
Figur 11. Naturvärdesobjekt 5.  
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6 
Naturtyp:  Myr Areal:  0,9 ha 

Biotop: Våtmark Formellt skydd: - 

Naturvärdes-

klass med 

motivering 

Klass 3 – påtagligt naturvärde 

Obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde ger klass 3. 

Beskrivning Trädbeklädd våtmark med ett trädskikt som i huvudsak utgörs av ung-

medelålders tall med inslag av ung björk och gran  

I markskiktet förekommer torv, björnmossor, kvastmossor, vitmossor och 

tuvull. Området har rikligt med torrakor och en hel del död ved.   

Naturvårds-

arter 

- 

Värdeelement Grova lågor, enstaka; Klena lågor, enstaka; Torraka, rikligt; Högstubbe, 

enstaka;  

Värde- 

strukturer 

Glänta – tämligen utvecklat 

Formellt 

skydd 

- 

Figur Figur 12 och karta 3 bilaga A 

 

 

Figur 12. Naturvärdesobjekt 6. 
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7 
Naturtyp:  Skog och träd Areal:  7,7 ha 

Biotop: Barrskog Formellt skydd: - 

Naturvärdes-

klass med 

motivering 

Klass 3 – påtagligt naturvärde 

Visst artvärde och påtagligt biotopvärde ger klass 3. 

Beskrivning Barrskogsområde med främst medelålders tall och gran, varav flera grövre, 

samt visst inslag av björk och ek. Markskiktet utgörs i huvudsak av 

blåbärsris, lingon, ljung och triviala mossor. I norra delen finns flera mindre 

bestånd av den fridlysta arten revlummer. I mitten av skogsområdet finns en 

våtmark (objekt 8). I området finns gott om död ved, både i form av grov och 

klen samt rikligt med torrrakor och flera högstubbar. Spår av spillkråka sågs 

på gamla torrakor. Genom skogsområdet går flera mindre skogsstigar. 

Naturvårds-

arter 

Revlummer (Lycopodium annotinum) (ASF, bilaga 2) – flera 

Spillkråka (Dryocopus maritus) (NT) (ASF, bilaga 1, fågeldir.) 

Värdeelement Grova lågor, flera, Klena lågor, rikligt; Torraka, rikligt; Högstubbe, flera; 

rotvälta; enstaka. 

Värde- 

strukturer 

Glänta; tämligen utvecklat, olikåldrighet; tämligen utvecklat; flerskiktning; 

måttligt utvecklat.  

Formellt 

skydd 

- 

Figur Figur 13 och karta 3 bilaga A 

 

 

Figur 13. Naturvärdesobjekt 7.  
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8 
Naturtyp:  Myr Areal:  0,7 ha 

Biotop: Våtmark Formellt skydd: - 

Naturvärdes-

klass med 

motivering 

Klass 3 – påtagligt naturvärde 

Obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde ger klass 3. 

Beskrivning Trädbeklädd våtmark med ett trädskikt som i huvudsak utgörs av tall med 

inslag av björk och gran. Markskiktet utgörs av pors, tuvull, ljung, vitmossor, 

björnmossor och finbladigt gräs. I utkanten av våtmarken utgörs 

markskiktet mer av lingon- och blåbärsris. Det finns en hel del torrakor och 

klen död ved i området.  

Naturvårds-

arter 

- 

Värdeelement Grova lågor, enstaka; Klena lågor, flera; Torraka, flera 

Värde- 

strukturer 

Glänta; måttligt utvecklat.  

Formellt 

skydd 

- 

Figur Figur 14 och karta 3 bilaga A 

 
 
  

Figur 14. Naturvärdesobjekt 8. 
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9 
Naturtyp:  Myr Areal:  0,07 ha 

Biotop: Våtmark Formellt skydd: - 

Naturvärdes-

klass med 

motivering 

Klass 3 – påtagligt naturvärde 

Obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde ger klass 3. 

Beskrivning Våtmarksområde som är delvis trädbeklätt. Området är mycket blött och har 

i vissa delar öppen vattenspegel. Området kantas av tall och björksly samt 

tågväxter, vitmossor, björnmossor och pors. Det finns rikligt med död ved i 

våtmarken, varav flera av dessa är torrakor.  

 

Vattnet hade ett djup på ca 0,2 m, trots att det innan inventeringstillfället 

föregått en lång torrperiod utan nederbörd, vilket visar på att området 

troligen håller vatten under hela eller större delen av året. Objektet skulle 

därför kunna utgöra ett reproduktionsområde för groddjur.  

Naturvårds-

arter 

- 

Värdeelement Klena lågor, flera; Torrakor, rikligt; Högstubbe, enstaka; Småvatten; enstaka 

Värde- 

strukturer 

Öppen vattenspegel – enstaka.  

Formellt 

skydd 

- 

Figur Figur 15 och karta 3 bilaga A 

 

 

  

Figur 15. Naturvärdesobjekt 9.  
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3.4 Fördjupade artinventeringar och skyddsvärda 
arter 

Vid inventeringen noterades revlummer och lopplummer, båda fridlysta enligt 

ASF 9 §, inom inventeringsområdet (figur 16). Spår av spillkråka, fridlyst 

enligt ASF 4 §, noterades inom inventeringsområdet. 

 

Inga förekomster av invasiva arter noterades vid inventeringen. 

3.5 Generella biotopskydd 
Inga generellt biotopskyddade objekt noterades vid inventeringen.  

3.6 Värdeelement  
Inga värdeelement noterades vid inventeringen. Däremot är många av de 

naturvärdesobjekt som avgränsats våtmarker och som i vissa fall har mycket 

blöta områden med öppna vattenspeglar. Dessa områden nyttjas troligen av 

groddjur och kan vara viktiga lekvatten för dessa.  

  

Figur 16. Vid inventeringen gjordes fynd av lopplummer (t.v.) och revlummer (t.h.). 
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Bilaga A – Resultat 
Karta 1 
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Karta 3 

 


