
Hällmarkstallskog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Förstudie planprogram Odlaren, Eskilstuna kommun 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Naturföretaget 2022 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventering och rapport: Sara Lundkvist 
Kvalitetsgranskning: Johan Kjetselberg  
Datum rapport: 2022-04-01 
Version: 2 
 
Kontaktperson för denna rapport: Sara Lundkvist, sara@naturforetaget.se, 073-021 47 54 
 
Naturföretaget 
Vaksalagatan 6 
753 20 Uppsala 
info@naturforetaget.se 
Kartor publicerade med tillstånd av ESRI  
  

mailto:sara@naturforetaget.se
mailto:info@naturforetaget.se


 

3 

 

Innehåll 
Sammanfattning....................................................................................................................................... 4 
Bakgrund ................................................................................................................................................. 5 
Metodik ................................................................................................................................................... 5 

Naturvärdesinventering på förstudienivå ............................................................................................ 5 
Tolkning .............................................................................................................................................. 7 
Arter inom Artskyddsförordningen ..................................................................................................... 7 
Osäkerhet i bedömningen .................................................................................................................... 7 

Övergripande beskrivning av området och dess naturvärden .................................................................. 8 
Övergripande beskrivning av naturvärden .......................................................................................... 8 
Artfynd från artportalen ....................................................................................................................... 9 

Skyddade och fridlysta arter .................................................................................................................. 13 
Dokumenterad förekomst .................................................................................................................. 13 
Trolig förekomst ................................................................................................................................ 16 

Beskrivning av naturvärden inom förstudieområdet ............................................................................. 17 
1. Nytolkade objekt ....................................................................................................................... 18 
2. Tidigare naturinventeringar ....................................................................................................... 25 
3. Kända naturvärden .................................................................................................................... 28 

Källor ..................................................................................................................................................... 31 
Litteratur ............................................................................................................................................ 31 
Databaser ........................................................................................................................................... 31 

 

  

 

 

 

 

 
 

  



 

4 

 

Sammanfattning 
Inom ramen för pågående planprogram för Odlaren har Eskilstuna kommun beställt en 

naturvärdesinventering på förstudienivå. Syftet med förstudien är att få en översikt av vilka delar inom 

förstudieområdet som kan hysa höga naturvärden och därför bör undantas från bebyggelse. En 

sammanställning av tidigare kända naturvärden samt en enklare flygbildstolkning i 2D-miljö har 

därför gjorts av Naturföretaget under vintern 2022. Den utförda naturvärdesinventeringen följer svensk 

standard för Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014). 

 

Förstudieområdet ligger öster om Eskilstuna stad och omfattar ett ca 1250 ha stor yta. 

Förstudieområdet har en varierande miljö som domineras av skogsmark och jordbruksmark med inslag 

av bostadsområden.   

 

Inom det inventerade området identifierades 126 naturvärdesobjekt. Av dessa är 65 nytolkade och 61 

av dem har tidigare naturvärdesklassats. Klassningen av de nytolkade objekten är bara preliminär då 

naturvärdesinventeringen endast har gjorts på förstudienivå. Klassningen av de nytolkade 

naturvärdesobjekten baseras främst på flygbildstolkning och artfynd, medan ett flertal av de objekt 

som tidigare har klassats har besökts i fält vid tidigare inventeringar. De naturvärdesobjekten inom 

förstudieområdet med de högsta naturvärdena hittades i miljöer med barrskog eller hällmarkstallskog. 

Några sumpskogar identifierades inom området men även brynmiljöer och åkerholmar. 

 

Inom förstudieområdet fanns ett flertal tidigare artfynd, främst av olika fågelarter men även lavar, 

svampar och kärlväxter. Flera av de rödlistade arterna som hittades inom förstudieområdet är kopplade 

till skogsmarker med lång kontinuitet som till exempel tallticka och knärot.  
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Bakgrund 
Inom ramen för pågående planprogram för Odlaren har Eskilstuna kommun beställt en 

naturvärdesinventering på förstudienivå. Syftet med förstudien är att få en översikt av vilka delar inom 

förstudieområdet som kan hysa höga naturvärden. En sammanställning av tidigare kända naturvärden 

samt en enklare flygbildstolkning i 2D-miljö har därför gjorts av Naturföretaget under vintern 2022.  

Metodik 
Naturvärdesinventering på förstudienivå 
Data som inventeringen baseras på är inhämtat under mars 2022. Inventeringen utfördes enligt svensk 

standard för Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014). 

Inventeringen utfördes på förstudienivå med detaljeringsgrad Översikt, och med tillägget 

Naturvärdesklass 4.  

 

En förstudie är en sammanställning av de befintliga data som finns i ett område. En del av denna data 

kommer från tidigare inventeringar i fält, annan data från flygbildstolkat material. Därför varierar 

kvaliteten på uppgifterna, en del uppgifter kan till exempel vara gamla eller sakna tillräcklig 

information för att det ska gå att göra en säker klassning. En förstudie ger därför alltid en preliminär 

bedömning och fältbesök behövs för att verifiera klassningen. Sammanställningen av data har gjorts i 

ArcMap där ett attributfält har skapats med olika värden som fyllts i.  

 

Syftet med naturvärdesinventering är att identifiera områden (naturvärdesobjekt) som är av positiv 

betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesobjekt som hittas inom inventeringsområdet avgränsas, 

beskrivs i text och deras naturvärdesklass bedöms. Naturvärdesklassen baseras på områdets 

biotopvärde och artvärde. Biotopvärdet bedöms utifrån områdets biotopkvaliteter och på biotopens 

sällsynthet eller hur hotad den är. Artvärdet bedöms utifrån förekomst av naturvårdsarter, rödlistade 

arter, hotade arter samt artrikedom. Vid en förstudie saknas oftast fullständig information om 

biotopvärde och artvärde och bedömningen görs baserat på en del antaganden. Till exempel, om det 

finns artfynd av tallticka kan man anta att det finns äldre tallar i området eftersom arten går på ca 150 

år gamla levande tallar, på så sätt kan man anta att biotopvärdet är påtagligt eller högt. Om man har 

information om att det finns äldre ekar i ett område men inga artfynd inrapporterade kan man göra ett 

motsvarande antagande om att det finns höga artvärden baserat på habitatet. 

 

Naturvärdesbedömningen resulterar i antingen lågt naturvärde (områden av ingen eller ringa betydelse 

för biologisk mångfald) eller någon av följande naturvärdesklasser: 
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Figur 1. Matris ur svensk standard för NVI, som visar hur utfallet för artvärde respektive biotopvärde leder till 

en viss naturvärdesklass. 

 

Klass 1. Högsta naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

nationell eller global nivå. 

I tolkningen har dessa kriterier använts:   

Objekt som består av skyddade områden eller att det finns information som beskriver att objektet har 

mycket höga naturvärden samt att det finns artfynd som har mycket högt naturvårdsvärde.  

Data som generellt bedömdes vara klass 1-områden: 

Skyddade områden (naturreservat, biotopskyddsområden, Natura 2000-områden, artfynd med mycket 

högt naturvårdsvärde. 

 

Klass 2. Högt naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

regional eller nationell nivå.  

I tolkningen har dessa kriterier använts:   

Objekt som utgörs av nyckelbiotop, och/eller har artfynd med högt naturvärde knutna till sig. Samt att 

objektet består av äldre skog eller andra biotoper förknippade med höga naturvärden såsom gammal 

jordbruksmark eller småvatten. 

Data som generellt bedömdes vara klass 2-områden: 

Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, Skogsstyrelsens naturvärden tillsammans med artfynd som har högt 

naturvårdsvärde, sumpskogar tillsammans med artfynd som har högt naturvårdsvärde, 

flygbildstolkning där man kan konstatera att miljön är mycket speciell, TUVA-objekt, 

Våtmarksinventeringens klass 1 och 2.  

 

Klass 3. Påtagligt naturvärde: Området 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 förbättras.  

I tolkningen har dessa kriterier använts:  

Objekt som är ett tidigare känt objekt och/eller består av äldre skog, andra biotoper förknippade med 

påtagliga naturvärden såsom åkerholmar och småvatten. Eller att det finns naturvårdsarter kopplade till 

området. 

Data som generellt bedömdes vara klass 3-områden:  

Skogsstyrelsens naturvärde, sumpskogar, flygbildstolkning där man kan konstatera att miljön 

förmodligen har påtagliga eller vissa naturvärden, artfynd av naturvårdsarter.  
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Klass 4. Visst naturvärde: Området 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. 

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 biologisk mångfald, t.ex. äldre 

produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas.  

I tolkningen har dessa kriterier använts: Objekt som har artfynd av naturvårdsarter eller genom 

flygbildstolkning uppvisar miljöer som tyder på att objektet har en viss betydelse för biologisk 

mångfald. Även tidigare kända naturvärdesobjekt som har blivit så kraftigt påverkat av till exempel 

skogsbruket att många värden troligen har gått förlorade men att vissa värden kan finnas kvar kan 

bedömas uppnå klass 4. 

Data som användes vid tolkningen var: 

Artfynd, flygbildstolkning som visar på miljöer där det kan finnas vissa naturvärden. 

Tolkning 

Flygbildstolkningen genomfördes med hjälp av ESRI:s bakgrundskartor, lantmäteriets ortofoto, samt 

lantmäteriets ortofoton från 1960-talet. På så sätt kan man se områdets tidigare markanvändning eller 

utseende och göra en bedömning om det kan finnas naturvärden. Till exempel är tidigare betesmarker 

ofta värdefulla miljöer. Tolkningen gjordes i 2D vilket gör att gränsdragningen mellan olika naturtyper 

är ungefärlig.  

 

Om det fanns ett artfynd i närheten av ett tidigare känt objekt kopplades det till objektet om man kan 

anta att arten utnyttjar området. Flygbildstolkning har även använts till att avgränsa objekt kring 

artfynd. 

 

  
Figur 2. Definition av begreppet naturvårdsarter. 

Arter inom Artskyddsförordningen 
Arter som omfattas av juridiskt skydd enligt Artskyddsförordning (SFS 2007:845) tas upp under 

rubriken Skyddade och fridlysta arter. Där sammanfattas vilka skyddade arter som har påträffats i 

området, och en kommentar ges om vilka arter som är ovanliga och därmed extra skyddsvärda.  

 

Osäkerhet i bedömningen 
Inventeringen är en naturvärdesinventering på förstudienivå, vilket innebär att inventeringen baseras 

på en sammanställning av befintlig information samt genom fjärranalys. Detta gör att det är olika 

användbarhet för de olika källorna (tabell 1). En del av informationen är från äldre inventeringar, till 

Naturvårdsarter 

är ett samlingsbegrepp för arter som är särskilt skyddsvärda eller indikerar områden med 

höga naturvärden. I begreppet ingår bl.a. rödlistade arter, signalarter, skyddade arter och 

typiska arter. 

 

Rödlistade arter 

Arter som bedöms löpa risk att försvinna ur landet. 

 

Signalarter 

Arter som med sin närvaro indikerar att ett område har höga naturvärden. Frekvens och 

kombination av signalarter kan dessutom förstärka eller ge ytterligare information om 

områdets naturvärdeskvalitet. 

 

Skyddade arter 

Fridlysta arter eller arter listade i EU:s art- och habitatdirektiv eller fågeldirektiv. 

 

Typiska arter 

Arter som indikerar bevarandestatus för olika N2000-naturtyper. 
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exempel är sumpskogsinveteringen från 1990-talet. Artfynd från artportalen kan vara äldre fynd och 

arten kan ha försvunnit från området, men det kan även finnas mycket information kopplat kring fynd, 

särskilt de på floraväktarlokaler. För att minska felkällan med gamla artfynd har fynduppgifterna som 

använts i bedömningen varit som äldst från 1990. 

 

Flygbildstolkning är just tolkning och all bedömning är därför preliminär. Resultaten av en förstudie är 

dock en bra indikation på vilka områden som troligtvis hyser höga naturvärden och bör undvikas vid 

exploatering. 

 
Tabell 1. Datakällor som användes i förstudien. 

Typ av data Kommentar 

Nyckelbiotoper, Skogsstyrelsen Kan finnas äldre objekt 

Skogsstyrelsens objekt med 

naturvärde 

Kan finnas äldre objekt 

Sumpskogsinveteringen, 

Naturvårdsverket 

Äldre inventering från 1990-talet. Många 

objekt har inte besökts i fält, endast 

flygbildstolkats fram. 

Naturvårdsavtal, 

Skogsstyrelsen 

 

Dessa objekt behöver inte vara värdefulla 

miljöer i nuläget men kan omfatta miljöer som 

med tiden utvecklar höga värden. 

Biotopskyddade områden, 

Skogsstyrelsen 

Oftast de finaste skogsområdena. 

TUVA-objekt, Jordbruksverket Kan finnas äldre objekt och objekt kan ha 

slutat hävdas. 

Artfynd, Artportalen Det kan finnas äldre artfynd, felrapporterat, 

sporadiskt inrapporterat. 

Naturreservat  

Natura2000-områden  

Naturminne  

Våtmarksinventeringen, VMI Inventeringen började på 80-talet och pågick i 

25 år. Endast objekt med sannolikt högt 

naturvärde (ca 10 %), har besökts i fält. Resten 

har endast tolkats. 

Ädellövskogsinventeringen Inventering gjord mellan 1984-1986, data är 

gammalt och förändringar har troligen skett. 

Eskilstuna kartan Kommunens egna digitala karta med 

information av bland annat skyddsvärda träd, 

naturreservat och tidigare 

naturvärdesinventeringar.  

 

Övergripande beskrivning av området och dess naturvärden  
Övergripande beskrivning av naturvärden 
Förstudieområdet (figur 3) ligger öster om Eskilstuna stad och omfattar ett ca 1250 ha stor yta. 

Förstudieområdet har en varierande miljö som domineras av skogsmark och jordbruksmark med inslag 

av bostadsområden. 

 

Inom förstudieområdet finns inga riksintressen som berör naturvård. Det finns inte heller några 

naturreservat eller Natura 2000-områden.  

 

Områdets norra del domineras av jordbruksmark och i de centrala delarna av området förekommer 

mindre delar av åkermark. Jordbruksmarkerna är en del av det gamla odlingslandskapet och det är 

mycket troligt att det finns värdefulla miljöer i detta område med arter kopplade till hävdade 
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gräsmarker. I odlingslandskapet finns områden som omfattas av det generella biotopskyddet som 

bland annat åkerholmar och diken.  

 

Den största delen av förstudieområdet består av skogsmark och framför allt är det barrskog som 

dominerar. Stora delar av skogsmarken är påverkad av modernt skogsbruket och har avverkats någon 

gång under 1900-talet. Men det finns delar av skogsmarken som förmodligen består av äldre skog där 

det kan finnas arter kopplade till skoglig kontinuitet. Även om skogsmarkerna generellt är påverkade 

av skogsbruket har de ett värde ur ett landskapsekologiskt perspektiv, då de utgör större 

sammanhängande områden vilket gör att arter som kräver större skogsområden har möjlighet att vistas 

i dessa marker.   

 

 
Figur 3. Kartbild över förstudieområdet.  

Artfynd från artportalen 

Området omfattar olika typer av miljöer vilket synliggöras av att det finns många tidigare artfynd 

kopplade till många olika typer av biotoper. De artfynd som blir rapporterade till Artportalen är ofta 

slumpmässiga eftersom det krävs att en artintresserad person besöker ett område och rapporterar 

artfynden hen har hittat. Fåglar är ofta överrepresenterade då många människor sysslar med 

fågelskådning som hobby, medan fynd av t.ex. mossor och insekter generellt inte rapporteras in i 

någon större utsträckning av privatpersoner. Detta gör att vissa artgrupper är under- och 

överrepresenterade. Även placeringen av fynden blir sporadiska av denna anledning och oftast är 

antalet artfynd överrepresenterade i lättillgängliga områden. För att få en mer rättvis bild av vilka arter 

som kan förekomma inom förstudieområdet har sökområdet utökats med en buffertzon på 500 m när 

artfynden hämtades in från Artportalen. Inom förstudieområdet finns tidigare fynd av flera arter som är 

rödlistade och som räknas som hotade arter. De miljöer som gynnar dessa rödlistade arter bör man 

vara extra försiktig med så man inte skadar dessa arter. 

  

Inom förstudieområdet finns några arter för vilka nationella åtgärdsprogram har tagits fram (tabell 2) 

och dessa arter kräver särskild hänsyn.  
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Tabell 2. Arter som omfattas av Åtgärdsprogram rapporterade på Artportalen (2000-2022). 

ÅGP-arter Rödlistekategori 

Havsörn NT 

Klätt EN 

Kungsörn NT 

Pilgrimsfalk NT 

 

De flesta av de rödlistade arterna (figur 4, tabell 3 och 5) som har rapporterats inom förstudieområdet 

är olika fågelarter, men några av arterna som finns rapporterade är kärlväxter kopplade till hävdade 

gräsmarker Artfynden är inte jämnt fördelade över området; vissa delar har många fynd medan andra 

inte har några alls. Att vissa delar av området saknar inrapporterade arter beror troligtvis inte på att de 

inte finns utan bara att ingen har rapporterat in arter därifrån. Flera av artfynden från det utökade 

sökområdet (tabell 4) förekommer troligen inom förstudieområdet då det finns liknande miljöer där. 

 

 
Figur 4. Kartbild över förstudieområdet och rödlistade arter.  

 
Tabell 3. Rödlistade arter (ej fåglar) rapporterade på artportalen (1990-2022) inom förstudieområdet. 

Rödlistade Rödlistekategori 

Ask EN 

Aspstumpbagge NT 

Backklöver NT 

Backstarr NT 

Backtimjan NT 

Björkstumpbagge NT 

Ekticka NT 

Ekträdlöpare NT 



 

11 

 

Flentimotej NT 

Gropig brunbagge NT 

Grönhjon NT 

Gul gaddbagge NT 

Gulbandad brunbagge NT 

Gullklöver NT 

Igelkott NT 

Kandelabersvamp NT 

Kortskaftad ärgspik NT 

Klassefibbla NT 

Klofibbla NT 

Klätt EN 

Knärot VU 

Krusfrö NT 

Ljus solvända NT 

Motaggsvamp NT 

Raggtaggsvamp EN 

Skogsalm CR 

Skogsklocka NT 

Slåtterfibbla NT 

Solvända NT 

Svinrot NT 

säfferot NT 

Tallticka NT 

Toppjungfrulin VU 

Ullticka NT 

Vaddporing NT 

Vanlig klofibbla NT 

Vedskivlav NT 

Veckticka NT 

Vintertagging NT 

Violettkantad guldvinge NT 

Vippärt NT 

Vårstarr NT 

Ädelguldbagge NT 

Ängsskära NT 

Åkerrödtoppa NT 

 
Tabell 4. Rödlistade arter (ej fåglar) rapporterade på Artportalen (1990-2022) inom det utökade sökområdet. 

Rödlistade Rödlistekategori 

Blekticka NT 

Gul gaddbagge NT 

Gulbent kammklobagge NT 

Hasselsnok VU 

Igelkott NT 

Korallticka NT 
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Korthornad ögonbagge NT 

Kärnticka VU 

Månlåsbräken NT 

Naverlönn CR 

Oxtungssvamp NT 

Porslinsblå spindling VU 

Reliktbock NT 

Ryl EN 

Svedjenäva NT 

Vanlig backsippa VU 

Vanlig sandviol NT 

Vippärt NT 

Ädelguldbagge NT 

Corticaria polypori NT 

Triplax rufipes NT 

Eucnemis capucina NT 

 

Fåglar har generellt stora levnadsområden som de uppehåller sig i och därför är det troligt att 

fågelarter som förekommer inom det utökade sökområdet regelbundet även utnyttjar förstudieområdet 

(tabell 5) därför redovisas alla fynd som om de förekommer inom det utökade sökområdet i samma 

tabell. 

 
Tabell 5. Rödlistade fågelarter rapporterade på artportalen (2000-2022) inom förstudieområdet och det utökade 

sökområdet. 

Rödlistade Rödlistekategori 

Backsvala VU 

Berguv VU 

Björktrast NT 

Blå kärrhök NT 

Brushane VU 

Drillsnäppa NT 

Duvhök NT 

Entita NT 

Europeisk ärtsångare NT 

Fiskmås NT 

Fjällvråk NT 

Gråkråka NT 

Gråtrut VU 

Grönfink EN 

Grönsångare NT 

Gulsparv NT 

Havstrut VU 

Havsörn NT 

Hussvala VU 

Järpe NT 

Kricka VU 

Kungsörn NT 
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Mindre hackspett NT 

Myrspov VU 

Pilgrimsfalk NT 

Rapphöna NT 

Rödstrupig piplärka VU 

Rödvingetrast NT 

Skrattmås NT 

Slaguggla NT 

Spillkråka NT 

Stare VU 

Stenfalk NT 

Storspov EN 

Strandskata NT 

Svartvit flugsnappare NT 

Tallbit VU 

Talltita NT 

Tofsvipa VU 

Tornseglare EN 

Tretåig hackspett NT 

Vaktel NT 

Vinterhämpling VU 

Ärtsångare NT 

Skyddade och fridlysta arter 

Dokumenterad förekomst 

Fridlysta arter hittades inom förstudieområdet. Alla fågelarter är fridlysta och de fågelarter som är 

både fridlysta och rödlistade redovisas i tabell 5. Fynden av fridlysta arter (ej fåglar) redovisas i tabell 

6 och figur 5.  
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Figur 5. Kartbild över förstudieområdet och fridlysta arter. 

 
Tabell 6. Fridlysta arter (ej fåglar) som påträffades i området (1990-2021).  

 

Artnamn 

 

Fridlyst 

 

Övrigt 

Kärlväxter   

 Blåsippa Fridlyst enligt 8 § Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. 

Typisk art i 9050 Näringsrik granskog, 8240 

Karsthällmarker, 9020 Nordlig ädellövskog. 

Grön sköldmossa Fridlyst enligt 8 § Bedöms som livskraftig enligt rödlistan. 

Habitatdirektiv bilaga 2. Typisk art i 9010 

Taiga och 9750 Svämlövskog. 

Grönvit nattviol Fridlyst enligt 8 § Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. 

Signalart enligt ängs- och 

betesmarksinveteringen. 

Typisk art i 6230 Stagg-gräsmarker, 

6510 Slåtterängar i låglandet, 

6530 Lövängar. 

Gullviva Fridlyst enligt 8 § Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. 

Typisk art i flera gräsmarkshabitat. Signalart 

enligt ängs- och betesmarksinveteringen. 

Jungfru Marie nycklar Fridlyst enligt 8 § Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. 

Signalart enligt ängs- och 

betesmarksinveteringen. Typisk art i flera 

gräsmarks- och våtmarkshabitat. 

Knärot Fridlyst enligt 8 § Rödlistad som VU (Sårbar). Typisk art i 9010 

Taiga och 9050 Näringsrik granskog. 

Korallrot Fridlyst enligt 8 § Bedöms som livskraftig enligt rödlistan. 
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Typisk art i 9080 Lövsumpskog. 

Signalart enligt skogsstyrelsen. 

Liljekonvalj Fridlyst enligt 8 § Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. 

Mattlummer Fridlyst enligt 8 § Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. 

Typisk art i 9010 Taiga 

Mistel Fridlyst enligt 8 § Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. 

Myggblomster  Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. 

Typisk art i 7310 Aapamyrar 

Nattviol och Grönvit 

nattviol 

Fridlyst enligt 8 § Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. 

Typisk art i flera gräsmarkshabitat. 

Revlummer Fridlyst enligt 9 §  Bedöms som livskraftig enlig rödlistan.  

Skogsknipprot Fridlyst enligt 8 § Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. 

Typisk art i 9050 Näringsrik granskog. 

Signalart enligt Skogsstyrelsen. 

Vanlig lopplummer Fridlyst enligt 8 § Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. 

Habitatsdirektiv bilaga 5. 

Kräldjur   

Kopparödla Fridlyst enligt 6 § Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. 

Åkergroda   

Däggdjur   

Bäver Fridlyst Bedöms som livskraftig enlig rödlistan. 

 

Fågeldirektivet och Habitatdirektivet 

Ett antal av de inrapporterade arterna inom förstudieområdet och det utökade sökområdet är upptagna i 

fågeldirektivet eller habitatdirektivet. Då många arter kan röra sig över stora områden redovisas alla 

dessa arter som förekommer inom förstudieområdet i tabell 7.  

 

Tabell 7. Arter inom direktiv funna inom förstudieområdet samt utökat sökområde (1990-2021). 

Artnamn Direktiv Rödlistkategori 

Berguv Fågeldirektivet bilaga 1 VU 

Bivråk Fågeldirektivet bilaga 1   

Blodigel Habitatdirektivet bilaga 5   

Blå kärrhök Fågeldirektivet bilaga 1 NT 

Blåmossa Habitatdirektivet bilaga 5   

Brun kärrhök Fågeldirektivet bilaga 1   

Bäver Habitatdirektivet bilaga 5   

Fiskgjuse Fågeldirektivet bilaga 1   

Fönsterlav Habitatdirektivet bilaga 5   

Grå renlav Habitatdirektivet bilaga 5   

Grön sköldmossa Habitatdirektivet bilaga 2   

Gulvit renlav Habitatdirektivet bilaga 5   

Hasselsnok Habitatdirektivet bilaga 4 VU 

Havsörn Fågeldirektivet bilaga 1 NT 

Jorduggla Fågeldirektivet bilaga 1   

Järpe Fågeldirektivet bilaga 1och 2 NT 

Kungsörn Fågeldirektivet bilaga 1 NT 

Ljungpipare Fågeldirektivet bilaga 1 och 2   

Lopplummer Habitatdirektivet bilaga 5   

Mattlummer Habitatdirektivet bilaga 5   

Mindre sångsvan Fågeldirektivet bilaga 1   

Nattskärra Fågeldirektivet bilaga 1   

Orre Fågeldirektivet bilaga 1 och 2   

Pilgrimsfalk Fågeldirektivet bilaga 1 NT 
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Pärluggla Fågeldirektivet bilaga 1   

Revlummer Habitatdirektivet bilaga 5   

Röd glada Fågeldirektivet bilaga 1   

Slaguggla Fågeldirektivet bilaga 1 NT 

Sparvuggla Fågeldirektivet bilaga 1   

Spillkråka Fågeldirektivet bilaga 1 NT 

Sångsvan Fågeldirektivet bilaga 1   

Tallvitmossa Habitatdirektivet bilaga 5   

Tjäder Fågeldirektivet bilaga 1och 2   

Trana Fågeldirektivet bilaga 1   

Tretåig hackspett Fågeldirektivet bilaga 1 NT 

Trädlärka Fågeldirektivet bilaga 1   

Vattenfladdermus Habitatdirektivet bilaga 4   

Vinbergssnäcka Habitatdirektivet bilaga 5   

 

Trolig förekomst 

Förstudieområdet utökades med en buffert på 500 m för att kunna bedöma vilka ytterligare arter (ej 

fåglar) som troligtvis kan förekomma inom området. De arter som förekom inom det utökade området 

redovisas i tabell 8. 

 

Tabell 8. Fridlysta arter (ej fåglar) utökat sökområde. 

 

Artnamn 

 

Fridlyst 

 

Övrigt 

Kärlväxter   

Skogsknipprot Fridlyst enligt 8 § Bedöms som livskraftig enligt rödlistan. 

Signalart enligt Skogsstyrelsen. 

Typisk art i 9050 Näringsrik granskog 

Vanlig backsippa Fridlyst enligt 8 § Bedöms som VU (Sårbar) av rödlistan. 

Kräldjur   

Hasselsnok Fridlyst enligt 4, 5 §§ Bedöms som VU (Sårbar) enlig rödlistan.  

Habitatdirektivet: Bilaga 4. 

Däggdjur   

Vattenfladdermus Fridlyst enligt 4, 5 §§ Bedöms som livskraftig enligt rödlistan. 

Habitatdirektivet bilaga 4. 

Typisk art i 8310 Grottor. 

 



Beskrivning av naturvärden inom förstudieområdet 
Inom området identifierades 126 naturvärdesobjekt (figur 6). En stor del av förstudieområdet 

bedömdes bestå av värdefulla miljöer. Nedan beskrivs de översiktligt.  

 

 
Figur 6. Kartbild över inventeringsområdet. Naturvärdesobjekten är färglagda efter bedömt naturvärde enligt 

klassningen i SIS-standarden. 1= Högsta, 2= Högt, 3= Påtagligt, 4=Visst. 
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1. Nytolkade objekt 

 
Figur 7. Kartbild över inventeringsområdet med naturvärdesklassade objekt. Naturvärdesobjekten är färglagda 

efter bedömt naturvärde enligt klassningen i SIS-standarden. 1= Högsta, 2= Högt, 3= Påtagligt, 4=Visst. 

 

Beskrivning 
Det finns 65 objekt (tabell 9, figur 7) som nytolkats och klassats med hjälp av artfynd, tidigare kända 

objekt och flygbilder. I några av objekten kan man med hjälp av artfynden anta att naturvärdena är 

höga eller mycket höga. Artfynden säger inget säkert om biotopvärdet, men med hjälp av arternas 

förekomst kan man göra ett antagande. Objekten har avgränsats med hjälp av flygbildstolkning. De 

naturvärdesobjekt som tagits fram genom flygbildstolkning är områden som kan antas ha 

biotopkvaliteter som är kopplade till högre naturvärden, det kan till exempel vara områden med äldre 

skog, våtmarker m.m.  

 

Eftersom det finns få kända naturvärden inom förstudieområdet samt att artfynden är så pass 

sporadiska är det svårt att med tillräcklig säkerhet avgöra vilka naturvärden det finns inom stora delar 

av förstudieområdet. Därför bör klassningen av samtliga objekt ses som preliminär.  

 

Tabell 9. De nytolkade naturvärdesobjekten 

Objekt 

ID 

Preliminär 

NVI klass 

Motiv Kommentar Artfynd 

1 Klass 4 Brynmiljö, med 

artfynd 

Kan finnas värden 

kopplade till 

gräsmarker, kan även 

finnas värden kopplade 

till brynmiljöer 

Blåsippa (fridlyst), stor 

blåklocka (signalart), 

ängsskära (rödlistad) 

2 Klass 3 Bäckmiljö i 

golfbanan något 

påverkad  

Vattendrag som verkar i 

iordningställt och delvis 

meandrande. Kan hysa 

värden kopplade till 

vatten och groddjur 

Inga artfynd 



 

19 

 

3 Klass 3 Flygbildstolkad 

brynmiljö 

Brynmiljö som kan hysa 

gräsmarksarter samt 

bärande träd och buskar 

Blåsippa (fridlyst) 

4 Klass 4 Flygbildstolkad 

barrskog 

Kan finnas delar med 

lite äldre skog, dock viss 

påverkan från skogsbruk 

Mattlummer (fridlyst) 

5 Klass 3 Flygbildstolkad 

barrskog 

Kan finnas delar med 

äldre skog 

Blåsippa (fridlyst) 

6 Klass 3 Flygbildstolkad 

barrskog 

Kan vara delar med 

äldre skog samt stabilt 

mikroklimat 

Blåsippa (fridlyst), 

tallticka (signalart, 

rödlistad) 

7 Klass 3 Flygbildstolkad 

barrskog 

Kan vara delar med 

äldre skog 

Inga artfynd 

8 Klass 3 Sumpskogs-

inventeringen 

Flygbildstolkad 

kärrskog kan ha värden 

kopplade till våtmarker 

Inga artfynd 

9 Klass 4 Flygbildstolkad 

brynmiljö 

Kan finnas värden 

kopplade till 

brynmiljöer som 

bärande buskar och träd 

samt kan finnas 

gräsmarks arter 

Inga artfynd 

10 Klass 4 Flygbildstolkad 

åkerholme 

Troligen åkerholme kan 

finnas värden kopplade 

till brynmiljöer 

Inga artfynd 

11 Klass 4 Flygbildstolkad 

gårdsmiljö  

Kan ha värden kopplade 

till odlingslandskapet 

Blåsippa (fridlyst) 

12 Klass 4 Flygbildstolkad 

skog 

Kan finnas flera olika 

mindre miljöer, enligt 

artfynd av gaffelbräken 

verkar det finnas 

bergsbranter inom 

objektet 

Grönsångare(rödlistad, 

fridlyst), spillkråka 

(rödlistad, fridlyst),  

ärtsångare (rödlistad, 

fridlyst) 

13 Klass 4 Flygbildstolkad 

skog 

Kan finnas delar med 

äldre träd, troligen 

tallskog 

Inga artfynd 

14 Klass 4 Flygbildstolkad 

skog 

Barrskog med visst 

lövinslag, troligen yngre 

skog 

Gaffelbräken typisk art 

silikatbranter 

15 Klass 4 Flygbildstolkad 

åkerholme 

Gammal åkerholme med 

stort lövinslag, kan 

finnas gräsmarksarter 

Inga artfynd 

16 Klass 4 Flygbildstolkad 

gammal torpplats 

Kan finnas 

gräsmarksarter och 

bärande träd och buskar 

Inga artfynd 

17 Klass 4 Flygbildstolkad 

åkerholme 

Kan finnas värden 

kopplade till åkerholmar 

som gräsmarksarter och 

bärande träd och buskar 

Inga artfynd 

18 Klass 4 Flygbildstolkad 

åkerholme 

Kan finnas värden 

kopplade till 

brynmiljöer som 

bärande träd och buskar 

samt gräsmarksarter 

Inga artfynd 
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19 Klass 4 Flygbildstolkad 

brynmiljö 

Kan finnas värden 

kopplade till 

brynmiljöer som 

bärande träd och buskar 

samt gräsmarksarter 

Blåsippa (fridlyst), 

skogsalm (rödlistad), 

tallticka (rödlistad) 

20 Klass 4 Flygbildstolkad 

barrskog 

Troligen yngre skog 

starkt påverkad av 

skogsbruk 

Inga artfynd 

21 Klass 4 Flygbildstolkad 

blandskog 

Gammal brynmiljö med 

delar som kan vara 

rester av gamla 

betesmarker då svinrot 

förekommer 

Krusfrö (rödlistad), 

svinrot (rödlistad) 

22 Klass 4 Flygbildstolkad 

barrskog 

Kan finnas delar med 

brynmiljö och äldre 

barrskog 

Inga artfynd 

23 Klass 4 Flygbildstolkad 

brynmiljö 

Kan finnas delar med 

äldre träd samt större 

lövinslag 

Gökärt typisk art för 

trädklädda betesmarker 

24 Klass 4 Flygbildstolkad 

barrskog 

Skogsmark som verkar 

påverkad av skogsbruk 

Inga artfynd 

25 Klass 4 Sumpskogs-

inventeringen 

En viss osäkerhet finns 

kring om det är en 

sumpskog, men kan ha 

värden kopplade till 

sumpskogar 

Inga artfynd 

26 Klass 3 Gammal gårdsmiljö Kan ha värden kopplade 

till odlingslandskapet 

Blåsippa (fridlyst) 

27 Klass 3 Flygbildstolkad 

sumpskog och 

artfynd 

Troligen en liten 

sumpskog med värden 

som gynnar groddjur 

Inga artfynd 

28 Klass 2 Flygbildstolkad 

hällmarkstallskog 

och artfynd 

Många inrapporterade 

artfynd som är kopplade 

till hällmarksmiljöer 

indikerar att området 

kan hysa höga 

naturvärden 

Blåmossa (signalart), 

grön sköldmossa 

(fridlyst), knärot 

(fridlyst), mattlummer 

(fridlyst), motaggsvamp 

(rödlistad), spillkråka 

(rödlistad, fridlyst), 

tallticka (rödlistad), 

tjäder (fridlyst, 

rödlistad), vaddporing 

(rödlistad), vedskivlav 

(rödlistad), 

vintertagging(rödlistad) 

29 Klass 3 Sumpskogs-

inverteringen 

Kan hysa högre värden 

kopplade till våtmarker 

Jungfru Marie nycklar 

(fridlyst), mattlummer 

(fridlyst), porslinsblå 

spindling (rödlistad) 

30 Klass 3 Flygbildstolkad 

lövrik brynmiljö 

Kan finnas värden 

kopplade till 

brynmiljöer som 

bärande träd och buskar 

samt gräsmarksarter 

 Blåsippa (fridlyst) 
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31 Klass 2 Flygbildstolkad 

hällmarkstallskog 

och artfynd 

Många inrapporterade 

artfynd som är kopplade 

till hällmarksmiljöer 

indikerar att området 

kan hysa höga 

naturvärden 

Blåmossa (signalart), 

spillkråka (rödlistad, 

fridlyst), vaddporing 

(rödlistad), vedskivlav 

(rödlistad) 

32 Klass 2 Flygbildstolkad 

hällmarkstallskog 

och artfynd 

Många inrapporterade 

artfynd som är kopplade 

till hällmarksmiljöer 

indikerar att området 

kan hysa höga 

naturvärden 

Blåmossa (signalart), 

grön 

sköldmossa(fridlyst, 

signalart), gulsparv 

(fridlyst, rödlistad), 

kortskaftad 

ärgspik(rödlistad), 

rödvingetrast (rödlistad, 

fridlyst), spillkråka 

(rödlistad, fridlyst), 

svartvit flugsnappare 

(rödlistad, fridlyst), 

tallticka (rödlistad), 

talltita (rödlistad, 

fridlyst), tjäder 

(fridlyst), 

vedskivlav(rödlistad), 

vintertagging 

(rödlistad), ärtsångare 

(rödlistad, fridlyst) 

33 Klass 2 Flygbildstolkad 

åkerholme 

Många artfynd av 

gräsmarksarter indikerar 

att det kan finnas högre 

värden 

Gamla fynd från 1980-

talet av signalarterna: 

blodrot, blåsuga, 

bockrot, brudbröd, gul 

fetknopp, gulmåra, 

knägräs, liten fetknopp, 

pillerstarr, prästkrage, 

stor blåklocka, svinrot, 

trift, vildlin, 

ängsbräsma, 

ängsskallra, ängsvädd 

34 Klass 4 Flygbildstolkad 

tallskog 

Troligen yngre barrskog 

men kan hysa vissa 

värden kopplade till 

tallskog 

Inga artfynd 

35 Klass 3 Flygbildstolkad 

brynmiljö och 

artfynd 

Lövskogsrik brynmiljö, 

kan finnas vissa värden 

Tibast (signalart) 

blåsippa (signalart, 

fridlyst), lopplummer 

(fridlyst) 

36 Klass 3 Flygbildstolkad 

brynmiljö och 

artfynd 

Kan finnas värden 

kopplade till 

brynmiljöer som 

bärande träd och buskar 

samt gräsmarksarter 

Blåsippa (fridlyst), 

tibast (signalart) 

37 Klass 3 Flygbildstolkad 

brynmiljö och 

artfynd 

Kan finnas värden 

kopplade till 

brynmiljöer som 

bärande träd och buskar, 

Gamla fynd från 1980-

talet av signalarterna: 

blodrot, bockrot, 

brudbröd, darrgräs, gul 
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finns uppgifter om 

gräsmarksarter kan 

finnas delar av brynet 

som har högre värden 

fetknopp, gullviva, 

gulmåra, jungfru Marie 

nycklar, jungfrulin, 

prästkrage, rödkämpar, 

solvända, stor blåklocka, 

svinrot, ängsfryle, 

ängshavre, ängsskallra, 

ängsvädd 

38 Klass 3 Flygbildstolkad 

betesmark 

Kan finnas värden 

kopplade till gräsmarker 

Inga artfynd 

39 Klass 3 Flygbildstolkad 

åkerholme 

Kan finnas värden kvar 

kopplade till gamla 

gräsmarker 

Inga artfynd 

40 Klass 3 Flygbildstolkad 

äldre tallskog 

Med tanke på att det 

finns flera fynd av 

naturvårdsarter kopplade 

till skogsmiljöer i 

närheten kan det även 

finnas ett flertal 

naturvårdsarter även i 

detta område. 

Inga artfynd 

41 Klass 3 Flygbildstolkad 

gräsmark 

Troligen äldre 

betesmark vilket kan 

hysa värden kopplade 

till gräsmarker 

Nattskärra (fridlyst) 

42 Klass 3 Flygbildstolkad 

gårdsmiljö 

Troligen gammal 

gårdsmiljö kan finnas 

värden kopplade till 

jordbrukslandskapet 

Inga artfynd 

43 Klass 3 Flygbildstolkad 

gårdsmiljö 

Igenväxande gammal 

gårdsmiljö troligen 

värden kopplade till 

odlingslandskapet 

Brun kärrhök (fridlyst) 

44 Klass 3 Flygbildstolkad 

betesmark 

Troligen betesmarker 

med värden kopplade till 

gräsmarker och gamla 

gårdsmiljöer 

Gulmåra(signalart), 

brudbröd(signalart), 

bivråk(fridlyst), 

björktrast(fridlyst, 

rödlistad), blå 

kärrhök(fridlyst, 

rödlistad), 

duvhök(fridlyst, 

rödlistad), ljungpipare 

(fridlyst), 

nattskärra(fridlyst), 

sparvuggla (fridlyst), 

stenfalk(fridlyst, 

rödlistad), trana 

(fridlyst), tretåig 

hackspett (fridlyst, 

rödlistad), trädlärka 

(fridlyst), 

törnskata(fridlyst), 

vaktel (fridlyst, 

rödlistad) 
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45 Klass 3 Flygbildstolkad 

skogsdunge 

Kan finnas värden 

kopplade till 

brynmiljöer 

Inga artfynd 

46 Klass 3 Flygbildstolkad 

skogsdunge med 

brynmiljöer 

Troligen finns värden 

kopplade till 

brynmiljöer och 

gräsmarker 

Inga artfynd 

47 Klass 3 Flygbildstolkad 

åkerholme 

Gammal åkerholme som 

kan hysa värden 

kopplade till bärande 

träd och buskar samt 

gräsmarker 

Inga artfynd 

48 Klass 3 Flygbildstolkad 

åkerholme 

Gammal åkerholme som 

kan hysa värden 

kopplade till bärande 

träd och buskar samt 

gräsmarker 

Inga artfynd 

49 Klass 3 Flygbildstolkad allé Allé bestående av 

lövträd troligen finns 

värden kopplade till 

grövre lövträd. Alléer 

omfattas av det 

generella biotopskyddet 

Ask (rödlistad) 

50 Klass 3 Flygbildstolkad 

åkerholme 

Gammal åkerholme som 

kan hysa värden 

kopplade till bärande 

träd och buskar samt 

gräsmarker 

Inga artfynd 

51 Klass 3 Flygbildstolkad 

åkerholme 

Gammal åkerholme som 

kan hysa värden 

kopplade till bärande 

träd och buskar samt 

gräsmarker 

Inga artfynd 

52 Klass 3 Flygbildstolkad 

åkerholme 

Gammal åkerholme som 

kan hysa värden 

kopplade till bärande 

träd och buskar samt 

gräsmarker 

Inga artfynd 

53 Klass 3 Flygbildstolkad 

åkerholme 

Gammal åkerholme som 

kan hysa värden 

kopplade till bärande 

träd och buskar samt 

gräsmarker 

Inga artfynd 

54 Klass 3 Flygbildstolkad 

skogsdunge 

Lövrik skogsdunge kan 

ha värden kopplade till 

lövskog 

Inga artfynd 

55 Klass 4 Flygbildstolkat dike 

i åkermark 

Diket kan vara en miljö 

för groddjur, kan även 

fungera som 

spridningslänk 

Inga artfynd 

56 Klass 3 Flygbildstolkad 

skogstjärn och 

artfynd 

Lite tjärn som troligen 

är värdefull för många 

arter. Finns fynd av 

åkergroda vilket 

Åkergroda (fridlyst) 
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indikerar att det kan 

vara ett lekvatten. 

57 Klass 4 Flygbildstolkad 

barrskog 

Troligen lite yngre 

barrskog med vissa 

inslag av äldre träd 

Inga artfynd 

58 Klass 4 Flygbildstolkad 

barrskog 

Troligen lite yngre 

barrskog med inslag av 

äldre träd. 

Inga artfynd 

59 Klass 3 Flygbildstolkad 

barrskog 

Kan vara äldre 

hällmarkstallskog 

Inga artfynd 

60 Klass 3 Flygbildstolkad 

sumpskog och 

artfynd 

Troligen sumpskog med 

vissa värden 

Tibast (signalart, 

revlummer (fridlyst) 

61 Klass 3 Flygbildstolkad 

barrskog 

Troligen lite äldre 

tallskog 

Inga artfynd 

62 Klass 4 Flygbildstolkad 

barrskog 

Troligen medelålders 

barrskog kan finnas 

vissa värden kopplade 

till skogsmark 

Inga artfynd 

63 Klass 3 Flygbildstolkad 

åkerholme 

Åkerholme som kan ha 

värden kopplade till 

gräsmarker och 

brynmiljöer 

Inga artfynd 

64 Klass 4 Flygbildstolkad 

lövträdsmiljö 

Kan hysa värden 

kopplade till 

lövträdsmiljöer 

Gulkämpar (signalart) 

65 Klass 4 Flygbildstolkad 

gårdsmiljö 

Kan finnas värden 

kopplade till gräsmarker 

och gamla gårdsmiljöer 

Backnejlika (signalart), 

gul fetknopp(signalart), 

gulmåra(signalart), 

prästkrage(signalart), 

flentimotej (rödlistad) 

211 Klass 2 Omklassad 

granskog pga. 

många fynd av 

knärot indikerar 

skoglig kontinuitet 

Klassningen är ändrad 

pga flera fynd av den 

rödlistade arten knärot 

Knärot (fridlyst, 

rödlistad), 

kandelabersvamp 

(rödlistad), revlummer 

(fridlyst), ullticka 

(rödlistad) 
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2. Tidigare naturinventeringar 

 
Figur 8. Kartbild över inventeringsområdet med klassningar utifrån tidigare klassade objekt. 

Naturvärdesobjekten är färglagda efter bedömt naturvärde enligt klassningen i SIS-standarden. 1= Högsta, 2= 

Högt, 3= Påtagligt, 4=Visst. 

 

Beskrivning 
I Eskilstunakartan finns flera tidigare naturvärdesinventeringar (tabell 10, figur 8). En del av dem är på 

förstudienivå och andra är besökta i fält. Bedömningen av klass bygger på tidigare kända data, bland 

annat Skogsstyrelsen nyckelbiotoper, Skogsstyrelsens naturvärden men även till stor del från 

fältbesök.  

 

Tabell 10. De tidigare klassade naturvärdesobjekten. 

Objekt 

id 

nvklass motiv naturtyp biotop 

54 2 Se rapport Skog och träd Tallskog av frisk ristyp, 

hällmarkstallskog 

55 3 Se rapport Skog och träd Barrblandskog 

56 4 Se rapport Skog och träd Barrblandskog 

57 4 Se rapport Skog och träd Barrblandskog 

58 3 Se rapport Skog och träd Ek-hassellund, sekundär 

lövskog 

59 3 Se rapport Skog och träd Hällmarkstallskog 

60 4 Se rapport Skog och träd Blandlövhage av asp-björktyp 

63 3 Se rapport Äng och betesmark Äng 

66 2 Se rapport Berg och sten Kalkberg 

67 4 Se rapport Skog och träd Blandskog av ris-grästyp 

82 4 Se rapport Skog och träd Barrblandskog 

96 4 Se rapport Skog och träd Hällmarkstallskog 

97 4 Se rapport Skog och träd Hällmarkstallskog 
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100 3 Se rapport Skog och träd Barrblandskog 

101 4 Se rapport Skog och träd Hällmarkstallskog 

102 3 Se rapport Skog och träd Barrblandskog 

103 4 Se rapport Skog och träd Barrblandskog 

129 2 Se rapport Skog och träd Hällmarkstallskog 

136 3 Se rapport Park och trädgård Gårdsmiljö 

207 4 Se rapport Skog och träd Tallskog av frisk ristyp 

208 4 Se rapport Skog och träd Barrblandskog 

209 4 Se rapport Skog och träd Sekundär lövskog 

210 3 Se rapport Skog och träd Barrblandskog 

211 3 Se rapport Skog och träd Granskog av blåbärsristyp, 

barrblandskog 

212 4 Se rapport Skog och träd Hällmarkstallskog 

213 4 Se rapport Skog och träd Tallskog av frisk ristyp 

214 4 Se rapport Skog och träd Blandskog av ris-grästyp 

215 4 Se rapport Skog och träd Tallskog av frisk ristyp 

216 3 Se rapport Skog och träd Blandskog av ris-grästyp 

217 4 Se rapport Skog och träd Tallskog av frisk ristyp, 

barrblandskog 

218 3 Se rapport Skog och träd Hällmarkstallskog, tallskog av 

frisk ristyp 

219 4 Se rapport Skog och träd Tallskog av frisk ristyp 

220 4   Skog och träd Sekundär lövskog 

237 3 Se rapport Park och trädgård Trädgård, park 

352 4 Se rapport Skog och träd Barrblandskog 

400 2 Se rapport Skog och träd Lövrik barrnaturskog 

421 3 Naturvärdesinvent

ering av Adoxa, 

2016, objnr. 11 

Skog och träd   

422 3 Naturvärdesinvent

ering av Adoxa, 

2016, objnr. 11 

Skog och träd   

423 4 Naturvärdesinvent

ering av Adoxa, 

2016, objnr. 11 

Skog och träd   

424 3 Naturvärdesinvent

ering av Adoxa, 

2016, objnr. 11 

Skog och träd   

425 3 Naturvärdesinvent

ering av Adoxa, 

2016, objnr. 11 

Skog och träd   

426 4 Naturvärdesinvent

ering av Adoxa, 

2016, objnr. 11 

Skog och träd   

875 4 Ängs- och 

betesmarksinvent

eringen id 875-

SGI 

Äng och betesmark   

1392 2 Objekt med 

naturvärde, 

Skogsstyrelsen N 

167-1998 

Skog och träd Ädellövskog 
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1398 3 Objekt med 

naturvärde, 

Skogsstyrelsen N 

1130-2002 

Skog och träd Lövrik barrnaturskog 

1399 3 Objekt med 

naturvärde, 

Skogsstyrelsen N 

1152-2002 

Skog och träd Lövskog 

1400 2 Objekt med 

naturvärde, 

Skogsstyrelsen N 

1161-2002 

Skog och träd Barrskog 

1401 3 Objekt med 

naturvärde, 

Skogsstyrelsen N 

1153-2002 

Skog och träd Barrskog 

1402 3 Objekt med 

naturvärde, 

Skogsstyrelsen N 

1162-2002 

Skog och träd Lövrik barrnaturskog 

1413 3 Objekt med 

naturvärde, 

Skogsstyrelsen N 

1181-2002 

Skog och träd Brant 

1524 2 Nyckelbiotop, 

Skogsstyrelsen N 

1154-2002 

Skog och träd Rasbrant, Hällmarkskog 

1526 2 Nyckelbiotop, 

Skogsstyrelsen N 

1113-2002 

Skog och träd Blandsumpskog, Lövrik 

barrnaturskog 

1527 2 Nyckelbiotop, 

Skogsstyrelsen N 

1171-2002 

Skog och träd Bäckdal 

1528 2 Nyckelbiotop, 

Skogsstyrelsen N 

1180-2002 

Skog och träd Hällmarkskog 

1536 2 Nyckelbiotop, 

Skogsstyrelsen N 

1154-2002 

Skog och träd Rasbrant, Hällmarkskog 

1539 2 Nyckelbiotop, 

Skogsstyrelsen N 

1160-2002 

Skog och träd Örtrika bäckdråg, 

Lövsumpskog 

1540 2 Nyckelbiotop, 

Skogsstyrelsen N 

1173-2002 

Skog och träd Örtrika bäckdråg, Sekundär 

lövnaturskog 

1948 4 Sumpskog, 

Skogsstyrelsen 

Skog och träd   

1949 4 Sumpskog, 

Skogsstyrelsen 

Skog och träd   

1950 4 Sumpskog, 

Skogsstyrelsen 

Skog och träd   

2005 2 Nyckelbiotoper, 

Skogsstyrelsen 

Skog och träd Barrskog 
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3. Kända naturvärden  

Det finns flera nationella databaser med kända naturvärden som har gåtts igenom under förstudien. I 

tabell 11 presenteras en samanställning vilken data som har gåtts igenom och om det förekom inom 

förstudieområdet.  

 

Tabell 11. Källor till bedömningen och om förekomst inom förstudieområdet. 

Typ av data Förekomst inom förstudieområdet 

Nyckelbiotoper, Skogsstyrelsen Ja 

Objekt med naturvärde, 

Skogsstyrelsen 

Ja 

Sumpskogsinveteringen, 

Naturvårdsverket 

Ja 

Naturvårdsavtal, 

Skogsstyrelsen 

 

Nej 

Biotopskyddade områden, 

Skogsstyrelsen 

Nej 

TUVA-objekt, Jordbruksverket Ja 

Artfynd, Artportalen Ja, flera artfynd 

Naturreservat Nej 

Natura 2000-områden Nej 

Naturminne Nej 

Våtmarksinventeringen, VMI Ja 
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Figur 9. Tidigare kända naturvärden som förekommer inom förstudieområdet. Observera att bilden visar endast 

placeringen av naturvärdena, inte bedömt naturvärde. 
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Beskrivning 
Det finns flera tidigare kända naturvärden inom förstudieområdet som har tagits fram genom tidigare 

inventeringar. Naturvärdesklassningen av dessa objekt anges i tabell 10. 

 

Skogsstyrelsens nyckelbiotoper 

Det finns 6 utpekade nyckelbiotoper inom förstudieområdet. En nyckelbiotop är en skogsmiljö som är 

extra värdefull för den biologiska mångfalden. Det finns olika typer av nyckelbiotoper, men 

gemensamt för de flesta är att de består av äldre skog med strukturer som är gynnsamma för den 

biologiska mångfalden, samt att de är artrika. 

 

Skogsstyrelsens objekt med naturvärden 

Det finns 6 objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen inom förstudieområdet. Dessa objekt består 

av skogsmiljöer som är värdefulla för biologisk mångfald men som inte riktigt når upp till de kvaliteter 

som krävs för att ett område ska klassas som nyckelbiotop.    

 

Sumpskogsinventeringen 

Det finns 7 objekt som är utpekade enligt sumpskogsinventeringen, som genomfördes under 1990-

talet. Det finns en viss osäkerhet kring sumpskogarna då det var längesedan de identifierades och de 

kan ha blivit så pass påverkade att de inte längre är värdefulla. Sumpskogarna inom förstudieområde 

besöktes inte i fält vid sumpskogsinventeringen, och är endast flygbildstolkade. Generellt är 

sumpskogar värdefulla miljöer då våtmarker hyser strukturer som är viktiga för den biologiska 

mångfalden. Fuktiga miljöer ger ett klimat som är gynnsamt för många kryptogamer. Även groddjur är 

gynnade av sumpskogar då de vill vistas i fuktiga miljöer. 

 

Ädellövskogsinventeringen 

Det finns inga objekt utpekade i ädellövskogsinventeringen inom förstudieområdet som genomfördes 

under mitten på 1980-talet men det finns ett objekt som angränsar till förstudieområdet i nordväst. 

Arter som förekommer i ädellövskogsmiljö kan sprida sig från detta område in i förstudieområdet. Det 

finns en viss osäkerhet av klassningen på dessa objekt då det var så längesedan de identifierades och 

de kan ha förändrats så att naturvärdena antingen har höjts eller sänkts. Generellt är 

ädellövskogsmiljöer värdefulla miljöer då de många gånger hyser strukturer som är viktiga för den 

biologiska mångfalden. Många rödlistade arter är kopplade till äldre ädellövträd. 

 

Ängs och betesmarksinveteringen (TUVA-objekt) 

TUVA-objekten är ett urval av gräsmarker där lantbrukaren har sökt miljöersättning eller gräsmarker 

som uppmärksammats regionalt. Dessa objekt är gamla fodermarker med många olika hävdgynnade 

kärlväxter. Inventeringen har skett i flera omgångar under 2000-talet och 2010-talet. Hävd kan ske 

genom bete eller slåtter. Det finns ett utpekat TUVA-objekt inom förstudieområdet. 

 

Våtmarksinventeringen 

Det finns 1 objekt som utpekats vid våtmarksinventeringen. Våtmarker hyser ofta höga naturvärden 

och har en komplex hydrologi och kan vara känsliga för förändringar. Eftersom våtmarksinventeringen 

började på 80-talet och pågick i 25 år kan det finnas en viss osäkerhet om objektens nuvarande status. 
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