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Ekologigruppen har på uppdrag av Borsökna Fastighet AB genomfört en 

naturvärdesinventering (NVI) i enlighet med SIS-standard (SS 199000:2014), på nivå 

medel i Borsökna 1:304, Eskilstuna kommun. 

Målet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden. 

Syftet har varit att skapa ett kunskapsunderlag för att kunna beakta ekologiska aspekter i 

detaljplanearbetet, samt eventuell dispensansökan. 

Inventeringsområdet är cirka 6 hektar stort och utgörs av ett jordbrukslandskap omgivet 

av bebyggelse. Den inventerade fastigheten består av en liten leråker med inslag av några 

åkerholmar och lövträdsbryn. I östra delen av fastigheten har en ung blandskog nyligen 

avverkats och där finns numer ett hygge. Marken som hygget står på har fram till 1960–

1970 brukats som åker (historiska flygbilder). Sannolikt fanns därför inga högre 

naturvärden då skogen var högst 50–60 år gammal och skoglig kontinuitet saknas.  

Leråkern är nyligen plöjd och är till stor del näringspåverkad och bevuxen med den 

invasiva växten blomsterlupin. Både leråkern och hygget i Borsökna 1:304 bedöms ha 

lågt naturvärde. I fastigheten har fyra naturvärdesobjekt avgränsats; ett objekt med högt 

naturvärde (klass 2), ett objekt med påtagliga naturvärden (klass 3) och två objekt med 

visst naturvärde (klass 4). Inga objekt med högsta naturvärde finns inte i området.  

Objektet med högt naturvärde, liksom det med påtagligt naturvärde utgörs av två steniga 

åkerholmar med grova och gamla träd, strukturer som gynnar den biologiska mångfalden 

i området. 

De två objekt med visst naturvärde utgörs av ett ungt lövskogsbryn med 20–30 åriga 

träd och en ung lövsumpskog med liknande trädålder. Båda växer på före detta åkermark 

och saknar trädkontinuitet. 

Fyra naturvårdsarter har hittats i området och endast en av dessa är rödlistad; 

gröngölingen. Gröngölingen är rödlistad som nära hotad (NT) och omfattas av § 4 i 

Artskyddsförordningen. Gröngölingen häckar inte inom fastigheten (inga bohål 

hittades), däremot används åtminstone den ena åkerholmen (naturvärdesobjekt B) för 

födosök, då hackmärken kunde ses.   

Åkerholmar omfattas av det allmänna biotopskyddet. Inom ett biotopskyddsområde är 

det förbjudet att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön. Om 

det finns särskilda skäl får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. Bestämmelser 

om biotopskyddsområden finns i 11 § i miljöbalkens sjunde kapitel Skydd av områden.  

I fastigheten bedöms också två särskilt skyddsvärda träd förekomma. Avverkning av träd 

som uppfyller kriteriet för särskilt skyddsvärda kräver samråd med länsstyrelsen och 

omfattas således också av ett skydd. 

 

 



 

Ekologigruppen har på uppdrag av Borsökna Fastighet AB genomfört en 

naturvärdesinventering (NVI) i enlighet med SIS-standard (SS 199000:2014), på nivå 

medel i Borsökna 1:304, Eskilstuna kommun. Som tillägg till naturvärdesinventeringen 

har även naturvärden av klassen visst naturvärde – klass 4 inventerats. 

Inventeringsområdets läge och avgränsning framgår av figur 1. 

Målet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden. 

Syftet har varit att skapa ett kunskapsunderlag för att kunna beakta ekologiska aspekter i 

detaljplanearbetet, samt eventuell dispensansökan. 

Uppdragsansvarig för denna rapport har varit Raul Vicente, som också har genomfört 

fältarbete och skrivit rapport. Kvalitetsansvarig var Aina Pihlgren.  

 

 

Inför fältarbetet gjordes en flygbildstolkning utifrån ortofoton, vilket resulterade i en 

preliminär avgränsning av naturvärdesobjekt. Vid tolkningen avgränsades av delområden 

gjordes utifrån strukturer i naturmiljön som bedömts vara viktiga för biologisk mångfald. 

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

▪ Artportalen (2018-08-28) 

▪ TUVA (Jordbruksverket, ängs- och betesinventeringen 2018-08-29) 

Fullständiga webbadresser eller litteraturhänvisning finns i rapportens källförteckning.  



Centralt i metodik enligt SIS är bedömning av biotop- och artvärde (se faktaruta t.v.) 

som tillsammans ger naturvärdet på naturvärdesobjektet. Vid inventeringen av 

biotopvärden kartläggs förekomst av ekologiskt värdefulla biotoper och strukturer, som 

till exempel förekomst av opåverkade våtmarker, gamla träd, gammal skog, död ved och 

hålträd, med mera. För att kartlägga artvärdet inventeras förekomst av rödlistade arter 

och andra naturvårdsarter. I denna inventering har särskilt fokus lagts på artgrupperna 

kärlväxter, lavar, mossor, marksvampar, vedsvampar, samt kläckhål efter vedlevande 

skalbaggar, som är särskilt viktiga i de naturtyper som förekommer i området.  

Utifrån inventeringsresultatet avgränsas ett antal områden med naturvärden. En mer 

detaljerad beskrivning av metod framgår av bilaga 2.  

Fältbesök genomfördes 30 augusti 2018. 

Området besöktes under augusti. Artvärde är framför allt bedömda med utgångspunkt 

från förekomster av kärlväxter, mossor, lavar och svampar eller förekomst av strukturer 

som gynnar biologisk mångfald. Den sena inventeringsperioden medförde att många 

naturvårdsarter bland kärlväxter vissnat och naturvårdsarter fågel inte kunde inventeras. 

Naturvärdesinventeringen kan trots detta bedömas som säker, då förekomsten av 

strukturer och naturvårdsarter ger en tillfredställande indikation på delobjektens 

artvärde.  

Viss osäkerhet föreligger för ett naturvärdesobjekt (objekt A), objekten redovisas i 

Naturkatalogen, bilaga 1. 

 



 

Inventeringsområdet är cirka 6 hektar stort och utgörs av ett jordbrukslandskap omgivet 

av bebyggelse. Den inventerade fastigheten består av en liten leråker med inslag av några 

åkerholmar och lövträdsbryn. I östra delen av fastigheten har en ung blandskog nyligen 

avverkats och där finns numer ett hygge. Marken som hygget står på har fram till 1960–

1970 brukats som åker (historiska flygbilder). Sannolikt fanns därför inga högre 

naturvärden då skogen var högst 50–60 år gammal och skoglig kontinuitet saknas.  

Leråkern är nyligen plöjd och är till stor del näringspåverkad och bevuxen med den 

invasiva växten blomsterlupin.  

Fastighetens naturvärden finns på två åkerholmar och två små skogsbryn. 

I fastigheten finns två åkerholmar. Åkerholmar omfattas av det allmänna biotopskyddet. 

Inom ett biotopskyddsområde är det förbjudet att bedriva verksamhet eller vidta 

åtgärder som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl får dispens från 

förbudet ges i det enskilda fallet. Bestämmelser om biotopskyddsområden finns i 11 § i 

miljöbalkens sjunde kapitel Skydd av områden.  

I fastigheten bedöms också två särskilt skyddsvärda träd förekomma. Avverknings av 

träd som uppfyller kriteriet för särskilt skyddsvärda kräver samråd med länsstyrelsen och 

omfattas således av ett skydd. Enligt Naturvårdsverket står följande (Naturvårdsverket 

2016): ”Om en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt ändra 

naturmiljön ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in en anmälan för samråd hos 

länsstyrelsen”. Dessa träd är särskilt värdefulla för att bibehålla en biologisk mångfald i 

trädmiljöer och kan ofta hysa en värdefull fauna med rödlistade arter.  

På den ena åkerholmen (delobjekt A) finns en särskild skyddsvärd rönn och på den 

andra åkerholmen (delobjekt B) finns en särskilt skyddsvärd sälg med en 

stambasdiameter på nästan två meter.  

Kartering av skyddsvärda träd har inte ingått i uppdraget, förekomst av dessa nämns i 

rapporten då de ingår i bedömningen av naturvärdet. 

 

 



Området har inventerats och klassats enlig SIS-standard för naturvärdesinventering 

(NVI, metodbeskrivning bilaga 2). Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva 

och värdera naturområden (objekt) av betydelse för biologisk mångfald. 

Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning av områden och naturvärdesklassning, 

samt objektbeskrivningar av avgränsade så kallade naturvärdesobjekt. I bilaga 1 redovisas 

respektive objekts naturvärde i detalj och här finns också bilder från varje objekt. Nedan 

presenteras resultatet av naturvärdesinventeringen.  

Områdets naturvärden redovisas i karta, figur 3. Ett objekt med högt naturvärde, ett 

objekt med påtagliga naturvärden och två objekt med visst naturvärde har urskilts. Inga 

objekt med högsta naturvärde finns inte i området. Både leråkern och hygget i Borsökna 

1:304 bedöms ha lågt naturvärde och beskrivs därför inte noggrannare.  

 

 

 

 



 

I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

I inventeringsområdet har ett objekt med högt naturvärde (klass 2) påträffats. Objektet 

utgörs av en liten blockig åkerholme med en väldigt grov och gammal sälg. Sälg är en 

viktig nektarkälla för insekter och i objektet finns flera sälgar och andra blommande 

växter. Åkerholmen tillför en rikedom av småhabitat och livsmiljöer i det omgivande 

fattiga landskapet. Objektet bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. 

Det betyder att det förekommer ett flera skyddsvärda arter med högre signalvärde i 

objektet. Vidare så förekommer strukturer viktiga för biologisk mångfald ganska rikligt, 

men enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas saknas eller hade kunnat förekomma i 

större omfattning.  

 

 

I denna klass bedöms inte varje objekt behöva vara av betydelse för biologisk mångfald 

på varken regional, nationell, eller global nivå, men bedöms vara av särskild betydelse för 

att den totala arealen av dessa områden ska kunna bibehållas. Ekologigruppen tolkar det 

som att denna värdeklass är av för betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

kommunal nivå. 

I inventeringsområdet har ett objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) påträffats. 

Objektet utgörs av en liten åkerholme med stenar och block, samt ett par gamla rönnar 

(varav den ena är väldigt grov). Inga naturvårdsarter kunde hittas i objektet, men på 

strukturer som gynnar en biologisk mångfald och förutsättningar finns också för grod- 

och kräldjur att övervintra. Objektet bedöms vara artrikare än omgivande landskap. Men 

på grund av frånvaron av naturvårdsarter ges en viss osäker i bedömningen.  



 

 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara 

av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global 

nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 

större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Ekologigruppen 

tolkar det som att denna värdeklass är av för betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på lokal nivå. 

Två objekt med visst naturvärde förekommer i objektet, ett ungt lövskogsbryn med 20–

30 åriga träd (naturvärdesobjekt C) och en ung lövsumpskog med liknande trädålder 

(naturvärdesobjekt C). Båda växer på före detta åkermark och saknar trädkontinuitet. 

 

 



 

I NVI enligt SIS-standard ingår det att peka ut och avgränsa landskapsobjekt, när land-

skapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan karaktär än 

de ingående naturvärdesobjektens betydelse. Det gäller till exempel när de ingående na-

turvärdesobjekten tillsammans ger förutsättningar för naturvårdsarter som är knutna till 

landskap snarare än till enskilda biotoper. Detta gäller även när områden utanför natur-

värdesobjekten tillsammans med de ingående naturvärdesobjekten skapar en helhet som 

har betydelse för biologisk mångfald.  

Landskapsobjekten behöver inte naturvärdesbedömas till naturvärdesklass. 

Den plöjda åkern, tillsammans med åkerholmarna och brynmiljöerna utgör ett land-

skapsobjekt; öppen jordbruksmark (figur 8). Historiskt har jordbruksmarken varit 

mycket större. Landskapsobjektet har inte naturvärdesbedömts, men det är framför allt 

åkerholmarna i sig som bidrar till fastighetens naturvärden. 

 

 



I området har fyra naturvårdsarter (se faktaruta t.h.) påträffats i samband med 

naturvärdesinventeringen. Endast en av dessa är rödlistad; gröngöling. Gröngöling är 

rödlistad som nära hotad (NT) enligt den senaste rödlistan (Artdatabanken 2015). 

Gröngölingen häckar inte inom fastigheten (inga bohål hittades), däremot använder den 

åtminstone ena åkerholmen (naturvärdesobjekt B) för födosök, då hackmärken kunde 

ses.   

Alla vilda fågelarter är skyddade i svensk lag enligt artskyddsförordningen § 4, men 

arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana 

arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet och vid tillämpningen av 

förordningen (Naturvårdsverket 2009).  

Samtliga naturvårdsarter finns listade i tabell 1, nedan.  

 

 

 



 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Samrad-enligt-12-kap-6--miljobalken/Avverkning-av-skyddsvarda-trad/
http://artfakta.artdatabanken.se/


 



Objektskatalog 7772 - NVI BorsöknaSida: 1

Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Liten trädklädd åkerholme med rönn, björk, lönn och tall. En riktigt grov rönn (särskilt skyddsvärd) finns på åkerholmen, samt
ytterligare två äldre rönnar. Stenrösen finns, vilket skapar förutsättningar för kräl- och groddjur att finnas. Floran är främst
dominerat av kvävegynnade arter.

Beståndålder: 70-100

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Olikåldrigt

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Igenväxningsmark

F d hävdad mark

Biotopskyddsområde

Inventerare Raul Vicente

A. Liten åkerholme

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer

Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammalt lövträd Grov, bukett, mossfäll, vidkronig,

vidkronigt solitärträd

Allmän - riklig (>
50/ha)Brynmiljö Bryn

Anslutning till hällmarker, anslutning till
örtrika marker, blottad mineraljord,
förekomst av blommande/bärande

Allmän - riklig (>
50/ha)Ängs- och betesmark Åkerholme Tydligt stenbundet , bärande buskar

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. Visst artvärde baserat på förekomst av småmiljöer vilka kan hysa
naturvårdsarter, bl.a groddjur och kräldjur, även om inga naturvårdsarter kunde hittas vid inventeringstillfället. Miljön bedöms
också vara artrikare än den omgivande. Bedömningen görs med en viss osäkerhet.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter:
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

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

Naturvårdsarter
- inga 

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning



Objektskatalog 7772 - NVI BorsöknaSida: 1

Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

En trädklädd åkerholme med sälg, björk, enstaka ung asp och ek. På holmen finns en mycket grov (särskilt skyddsvärd) sälg
med en diameter på nästan två meter vid basen. Inslag av död ved förekommer också i objektet, samt stora block.

Beståndålder: 70-100

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Flerskiktat

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Förekommer

Naturvärdesklass

Igenväxningsmark

F d hävdad mark

Biotopskyddsområde

Inventerare Raul Vicente

B. Trädklädd åkerholme

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer

Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Allmän - riklig (>
50/ha)Brynmiljö Bryn

Anslutning till hällmarker, anslutning till
örtrika marker, blottad mineraljord, död
grov ved, döda grenar, förekomst av

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Lågor Triviallövlåga Barklös, fuktig, gammal, grov, grenar

Allmän - riklig (>
50/ha)Ängs- och betesmark Åkerholme Bärande buskar, rikligt med näktarväxter,

tydligt stenbundet

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal sälg

Bukett, grov, grövre torrgrenar,
hackmärken efter hackspettar,
uppsprucken bark, vidkronigt solitärträd

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Naturvärdet bedöms vara högt då förekomst av
skyddsvärda träd, block, död ved och andra småmiljöer gör objektet artrikare än omgivande miljöer och värdefullt ur ett
landskapsperspektiv.

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

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men enstaka
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning eller vara av större
betydelse för biologisk mångfald.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning



Objektskatalog 7772 - NVI BorsöknaSida: 2

Skyddade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Skyddsstatus

Enstaka Visst Födosöksmärken.Raul VicenteGröngöling (Picus viridis) AFS: § 4 (rödlistad art)

Rödlistade arter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Rödlistekategori

Enstaka Visst Födosöksmärken.Raul VicenteGröngöling (Picus viridis) Nära hotad (NT)

Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Enstaka Mycket högt Raul VicenteBrun trämyra (Lasius brunneus) Ekologigruppens
naturvårdsart

Enstaka Mycket högt Kläckhål i sälg.Raul VicenteMyskbock (Aromia moschata) signalart skog, tidigare
rödlistad art



Objektskatalog 7772 - NVI BorsöknaSida: 1

Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Triviallövträdsbryn mot åker, främst dominerat av unga och klena aspar, sälgar, rönnar och någon enstaka gran och tall samt
rikliga inslag av slån. Brynet är tätt bevuxet och svårgenomträngligt. Örtskiktet är dominerat av näringsgynnad flora och är
artfattigt, dessutom har lupiner börjat ta överhanden.

Beståndålder: 20-40

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Okänt

Naturvärdesklass

Boreal skog

Lövträdsrika skogsbryn

Ingen

Inventerare Raul Vicente

C. Lövträdsbryn mot åker

Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärde KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Enstaka Visst Raul VicenteStor blåklocka (Campanula

persicifolia)
typisk art, ängs- och
betesmarksindikator

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer

Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Brynmiljö Bryn

Blottad mineraljord, förekomst av
blommande/bärande buskar,
solexponerat

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.

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

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

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning



Objektskatalog 7772 - NVI BorsöknaSida: 1

Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO

Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp

Ung lövsumpskog vid åkerkant som saknar kontinuitet. Dungen domineras av Björk, gråvide och sälg. Centralt i objektet finns
en glänta. Sumpskogen håller inte vatten året runt pga omgivande diken, vilket även märks på den artfattiga floran.

Beståndålder: 20-40

Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Olikåldrigt

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Okänt

Naturvärdesklass

Boreal skog

Lövsumpskog, Lövträdsrika skogsbryn

Ingen

Inventerare Raul Vicente

D. Sumpigt skogsbryn

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer

Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Allmän - riklig (>
50/ha)Brynmiljö Bryn

Döda grenar, förekomst av
blommande/bärande buskar, förekomst
av gläntor

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Lågor Triviallövlåga Klenved, grenar, barklös, fuktig

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.

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

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

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning



 

Avgränsade objekt klassificeras med avseende på dess naturvärde. Med naturvärde me-

nas här ett värde för biologisk mångfald. Metoden genomförs enligt SIS standard 

199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomfö-

rande, naturvärdesbedömning och redovisning”. Standarden har tagits fram av Trafik-

verket och ledande naturmiljökonsulter.  

Naturvärdesbedömningen utgår normalt från fyra värderingskategorier. Dessa är: 

▪ Naturtypens areal och sällsynthet, inklusive hot mot naturtypen i fråga 

▪ Förekomst av naturvårdsarter  

▪ Förekomst av viktiga strukturer och funktioner i naturtypen 

▪ Grön infrastruktur och ekologiska samband 

Värdebedömningen utgörs av en samlad bedömning av de fyra värderingskategorierna, 

där värden i de olika kategorierna som regel förstärker varandra. Nedan förklaras och ex-

emplifieras de olika delarna av värderingskategorierna. 

1. Naturtypens ovanlighet/sällsynthet. Exempelvis naturmiljöer som är ovanliga ur ett 

riksperspektiv, exempelvis större ansamlingar av grova ihåliga ädellövträd, eller artrika 

betesmarker, klassas minst som klass 2 – nationellt naturvärde. 

2. Objektets storlek och kontinuitet: ju större objekt och ju längre kontinuitet desto 

högre värde. Storlek och kontinuitet är de två enskilt viktigaste ekologiska faktorerna för 

biologisk mångfald. 

3. Ekologiska samband med intilliggande miljöer. Detta kriterium kan ersätta storlekskri-

teriet i de fall många små objekt med starka ekologiska samband ligger i nära anslutning 

till varandra. 

4. Ekologiskt viktiga strukturer eller småmiljöer, exempelvis förekomst av död ved eller 

hålträd, som utgör viktiga livsmiljöer för hotade insekts-, svamp-, moss- och lavarter. En 

rik förekomst av grov död ved eller hålträd innebär alltid minst klass 3. 

5. Förekomst av hotade/rödlistade arter. I allmänhet tilldelas objekt med förekomst av 

akut eller kritiskt (EN, CR) hotade arter minst klass 2. Områden med förekomst av sår-

bara arter (VU) tilldelas som regel minst klass 3. Detta gäller även för områden med fö-

rekomst av sällsynta missgynnade arter (NT). Observera att undantag gäller för tämligen 

allmänt förekommande missgynnade fågelarter, där rödlistekriteriet utgörs av starkt 

minskande trend. Dessa arter t.ex. kungsfågel. Förekomst av dessa arter medför inte 

automatiskt att området betraktas som klass 3 - kommunalt naturvärde. 

6. Förekomst av naturvårdsarter. Om arter med mycket högt indikatorvärde förekom-

mer, innebär det oftast klass 2 - regionalt naturvärde. I naturliga gräsmarker är natur-

vårdsarter den viktigaste grunden för klassificering. I övrigt utgör de en viktig hjälp men 

utgör inte den viktigaste faktorn (se vidare nedan). 

7. Förutsättningar för behållande av värde. En liten naturlig gräsmark, exempelvis en li-

ten åkerholme kan tilldelas en lägre värdeklass om det bedöms vara omöjligt att på prak-

tiskt sätt upprätthålla värden genom skötsel. 

Värderingen inom de olika värdekategorierna vägs samman till en samlad naturvärdesbe-

dömning vars motiv för värdering redovisas i löptext i kommunens naturdatabas. I sam-

band med den samlade bedömningen görs också en redovisning av osäkerhet i 



värdebedömningen.  

Den samlade bedömningen är en analys som görs av en ekolog och där värden som 

identifierats i de olika värdekategorierna används som grund. Värden i de olika värdeka-

tegorierna förstärker som regel varandra. Så kan exempelvis den samlade bedömningen 

bli klass 2 – högt naturvärde, även om värdet för var och en av kriterierna endast når 

klass 3 – påtagligt naturvärde. Kunskap rörande hur strukturer och funktioner, samt na-

turvårdsarter uppträder i olika naturtyper har stor betydelse för värdebedömningen. I 

vissa naturmiljöer, exempelvis magra tallskogar, förekommer få naturvårdsarter och 

dessa är ofta svåra att hitta. Detta faktum vägs in i den samlade bedömningen. 

Den samlade bedömningen för ett objekt kan således resultera i ett av fyra naturvärdes-

klasser. De fyra naturvärdesklasserna, enligt den fyrgradiga skalan är: 

Värdeklassen omfattar naturmiljöer som antingen har skydd enligt miljöbalken eller där 

skydd av miljöerna krävs för att uppnå de nationella miljömålen. Naturmiljön i värde-

klassen har så höga naturvärden att de kan anses ha nationellt intresse. Klassen ska dock 

inte blandas ihop med utpekade Riksintresse för naturvård, enligt Miljöbalken. 

I klassen återfinns miljöer som är så ovanliga eller hyser en så rik biologisk mångfald att 

de kan anses är viktiga att bevara för att behålla den biologiska mångfalden i länet och 

kan liksom klass 1 anses omfatta naturmiljöer som antingen har skydd enligt miljöbalken 

eller där skydd av miljöerna krävs för att uppnå de nationella miljömålen. I denna klass 

ingår bland annat skogliga nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen och områden som 

är utpekade som värdefulla i äng- och betesmarksinventeringen.  

I klassen återfinns miljöer som hyser en påtaglig biologisk mångfald eller är ovanliga ur 

ett kommunalt perspektiv. Miljöerna är viktiga att bevara för att behålla den biologiska 

mångfalden i den berörda kommunen. I denna klass ingår bland annat områden med na-

turvärden utpekade av skogsstyrelsen. 

I klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk mångfald som gör dem viktiga att be-

vara för att behålla den biologiska mångfalden på lokal nivå. Med lokal menas stadsdel, 

socken eller annan begränsad geografisk enhet som definieras i inventeringen.  

En naturvärdesbedömning är alltid förknippad med en rad osäkerhetsfaktorer. Osäker-

hetsfaktorer utgörs i första hand av:  

▪ naturvårdsarter inom organismgrupp viktig för naturtypen går inte att inventera under 

årstiden då fältarbetet genomförs 

▪ väderleken är olämplig för inventering av viktiga organismgrupper av naturvårdsarter 

då fältarbetet genomförs (exempelvis fjärilar och fåglar) 

▪ väderleken är olämplig för inventering av markstrukturer (snötäckt mark, etc.) 

▪ specialistkompetens för eftersök av mer svårbestämda organismgrupper av natur-

vårdsarter saknas 

▪ tidsbudget för eftersök av svårbestämda/svårhittade organismgrupper av naturvårdsar-

ter ingår inte i uppdraget 

▪ underlag för bedömning av värde för regional och kommunal grönstruktur saknas 

 

Grad av säkerhet i värdebedömningen redovisas alltid i en tregradig skala – säker, viss 

osäkerhet, osäker. Orsak till osäkerhet i bedömningen redovisas alltid.  

Osäker bedömning anges när:  



 

▪ naturvårdsarter inte har inventerats 

▪ en organismgrupp av naturvårdsarter som är avgörande för naturtypen inte har inven-

terats (exempelvis marksvampar i en sandbarrskog och fåglar i större strandängsmil-

jöer) 

Viss osäkerhet i bedömning anges när:  

▪ inte samtliga organismgrupper som är mycket viktiga för värdebedömning har invente-

rats (förutsatt att minst en grupp inom kategorin mycket viktiga eller avgörande har in-

venterats) 

▪ området bedöms ha hög potential för rik förekomst av stödjande naturvårdsartsorgan-

ismgrupp och dessa ej inventerats 

▪ underlag för bedömning av värde för regional eller kommunal grönstruktur saknas 

När bedömningen är osäker, görs en expertbedömning av delområdets potential att hysa 

naturvårdsarter. Delområdet tilldelas därefter, med tillämpande av försiktighetsprincipen, 

det högsta värde som det bedöms ha potential för. Vid viss osäkerhet i bedömningen 

sker ingen höjning av värdet med hänvisning till osäkerhet. 
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