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Sammanfattning 
Ekologigruppen har på uppdrag av Ovanåkers kommun genomfört en naturvärdesinventering 
(NVI) i enlighet med SIS standard (SS 199000:2014). 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 arbetet med en ny detaljplan.  

Området besöktes under slutet av november 2020. Det sena inventeringstillfället medförde att flera 
naturvårdsarter inte kunde inventeras. Enligt SIS-standarden ska naturvärdesinventering i den här 
delen av landet ske innan 15 oktober för att bedömningarna ska kunna vara säkra. Därför har 
endast preliminära bedömningar gjorts i denna rapport.  

Inventeringsområdet är 20 hektar stort och utgörs ett barrskogsområde, till stor del i en 
västsluttning ner mot Kyrktjärn. Skogen domineras av tallskog och är kraftigt påverkad av 
skogsbruksåtgärder i form av gallring och röjning. Mindre delar av området utgörs av triviallövskog 
(främst asp, björk och sälg). I de västra delarna av området har en avverkning nyligen utförts där 
huvudsakligen lövträd är sparade. Stora delar av skogen i inventeringsområdet har varit avverkad 
under 1900-talet, men i vissa delar förekommer partier som har lång skoglig kontinuitet. Det finns 
områden med skog som är över 100 år, men överlag råder en stor brist på äldre träd och död ved 
till följd av återkommande skogsbruksåtgärder. Skogen är i övrigt ett viktigt rekreationsområde för 
boende i Alfta och inventeringsområdet är utpekat som tätortsnära rekreationsområde i 
Översiktsplanen för Ovanåkers kommun. Den västra delen av området berörs av strandskydd, men 
i övrigt saknas formella skydd. 

13 objekt med påtagliga värden och 5 objekt med visst värde har urskilts. Objekt med högsta 
naturvärde eller högt naturvärde finns inte i området. Tre rödlistade arter (lunglav, ulllticka och 
spillkråka) och sex signalarter (linnea, mindre märgborre, bårdlav, stuplav, skinnlav och dvärgtufs) 
påträffades under inventeringen. Många av de naturvårdsarter som är funna i området är beroende 
av äldre lövträd och äldre tallar samt döda träd av olika slag.  

En art, spillkråka, har ett starkt skydd enligt artskyddsförordningen. Hackmärken av spillkråka 
påträffades i tre objekt vid inventeringen. Spillkråka är skyddad enligt 4 § artskyddsförordningen 
och omfattas av fågeldirektivets bilaga 1. Spillkråka är fridlyst och det är förbjudet att skada eller 
förstöra artens fortplantningsområden eller viloplatser, samt att avsiktligt störa dem. 

Barrskogar och trivallövskogar är känsliga för avverkning i samband med skogsbruk och 
exploateringar och för bortforsling av död ved. I barrskogar är många arter, till exempel spillkråka, 
beroende av stora ytor för sin överlevnad och de är känsliga för att arealen barrskog minskar. 
Många arter behöver också kontinuitet av gamla träd och av död ved. 

Ta hänsyn till områden med påtagligt naturvärde, klass 3, i planeringen. Dessa naturvärdesobjekt 
bör sparas i så stor utsträckning som möjligt för att säkerställa att värden knutna till skogarna 
bevaras. Eventuell exploatering inom dessa områden bör göras med försiktighet och 
kompensationsåtgärder kan behöva företas.  

Värdefulla träd och strukturer bör pekas ut och sparas. För Nabban är det särskilt viktigt att bevara 
värdefulla lövträd, i synnerhet asp, sälg och rönn. Äldre tallskogpartier i området bör om möjligt 
inte exploateras och inte heller de få granskogsmiljöer som finns kvar i området. Undvik påverkan 
på de rödlistade arterna lunglav och ullticka och lämna en opåverkad skyddszon för de 
skogslevande signalarterna bårdlav, stuplav, skinnlav och dvärgtufs. Påverkan på skyddsvärda träd 
bör undvikas. Nedtagna trädstammar bör sparas i området och stammar kan placeras ut som så 
kallade faunadepåer.  

Naturvärdesinventeringen föreslås kompletteras med en fågelinventering. Inventeringen av fåglar 
bör inriktas speciellt mot de skyddsvärda arter som är listade i fågeldirektivets bilaga 1 och/eller är 
rödlistade. Inventeringen syftar till att konstatera förekomst, häckningsstatus och möjliga respektive 
troliga eller säkerställda revir. Även vanliga fågelarter bör noteras.  



Naturvärdesinventering i Nabban vid Alfta, Ovanåkers kommun 
2022-02-23 

 

5 (26) 

Bakgrund och syfte 
Ekologigruppen har på uppdrag av Ovanåkers kommun genomfört en naturvärdesinventering 
(NVI) i enlighet med SIS standard (SS 199000:2014). 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 arbetet med en ny detaljplan.  

Inventeringsområdet ligger i utkanten av Alfta. Läge och avgränsning framgår av Figur 1. Där 
framgår också områdets relation till kända naturvärden i omgivande landskap. 

 

Tabell 1. Ambitionsnivån för detta uppdrag. 
Kategori Ambitionsnivå 
Nivå  Fält 
Detaljeringsgrad Medel - minsta karterbara enhet 0,1 hektar 
Tillägg Inga tillägg. 

Figur 1. Översiktskarta över inventeringsområdets läge och relation till kända naturvärden i omgivande landskap. Kända 
artfynd redovisas ej i kartan. Bakgrundskartan är lantmäteriets topografiska webbkarta respektive ortofoto. 
Inventeringsområdet ligger precis söder om Alfta. Öster om inventeringsområdet finns en registrerad nyckelbiotop.  
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Metod 
Naturvärdesinventering 
En naturvärdesinventering går ut på att kartlägga områden som är betydelsefulla för biologisk 
mångfald och värdera dem utifrån en standardiserad skala från 1 till 3 eller 4 (Figur 2). 
Bedömningen utgår från områdets biologiska kvaliteter och vilka arter som utnyttjar det. Metoden 
sammanfattas i bilaga 2 och beskrivs i detalj i SIS rapport (SS 199000:2014).  

Avgränsningar 
I en NVI enligt SIS-standard ingår endast kartläggning av områden med värde för biologisk 
mångfald. Kartläggning av andra ekosystemtjänster ingår inte. En enklare bedömning av 
landskapssamband (landskapsobjekt) genomförs, men inga avancerade spridningsanalyser. 
Bedömningen beskriver det aktuella naturvärdet. Historiskt eller potentiellt framtida naturvärde 
bedöms ej. 

SIS naturvärdesinventering kan genomföras med olika nivåer, detaljeringsgrader och tillägg. 
Upplägget i detta uppdrag visas i Tabell 1. 

Förarbete 
Inför fältarbetet gjordes preliminära avgränsningar av objekt av betydelse för biologisk mångfald 
utifrån ortofoton. Befintlig information om naturvärden och arter eftersöktes inom det område 
som illustreras i översiktskartan (Figur 1). De källor som genomsökts visas i Tabell 2.  

Tabell 2. Genomsökta källor. 
Data Källa Sökdatum 
Häradsekonomiska kartan (1910), Historiska ortofoton Lantmäteriet 2020 - 
Naturvårdsarter Artportalen 2020 2020-11-19 
Naturreservat Naturvårdsverket 2020 2020-11-19 
Biotopskyddsområden Naturvårdsverket 2020 2020-11-19 
Natura 2000-områden (SPA, SCI) Naturvårdsverket 2020 2020-11-19 
Nyckelbiotoper Naturvårdsverket 2020 2020-11-19 
Berg- och jordarter SGU 2020 2020-11-19 

 

Fältinventering 
Fältinventeringen utfördes av Ingemar Södergren den 23 och 24 november 2020. Vid fältbesöket 
genomsöktes inventeringsområdet efter arter och biotopkvaliteter av betydelse för biologisk 
mångfald. Särskilt fokus lades på naturvårdsarter som är relevanta för de aktuella naturtyperna. 
Noteringar registrerades i en GIS-applikation på en pekplatta. 

Osäkerhet i bedömningen 
Området besöktes under slutet av november. Artvärden är framförallt bedömda utifrån 
förekomster av kärlväxter, mossor, lavar och svampar. Det sena inventeringstillfället medförde att 

Figur 2. I en NVI enligt SIS värderas naturområdens betydelse för biologisk mångfald i en tre- eller fyrgradig skala där 
objekt med klass 1 har högsta naturvärde.  
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flera naturvårdsarter bland kärlväxter, fåglar och marksvampar inte kunde inventeras. Enligt SIS-
standarden ska naturvärdesinventering i den här delen av landet ske innan 15 oktober för att 
bedömningarna ska kunna vara säkra. Därför har endast preliminära bedömningar gjorts i denna 
rapport.  

Resultat 
Allmän beskrivning av området 
Inventeringsområdet är 20 hektar stort och utgörs av ett barrskogsområde på morän, till stor del i 
en västsluttning ner mot Kyrktjärn. Skogen domineras av tallskog och är kraftigt påverkad av 
skogsbruksåtgärder i form av gallring och röjning. Under gallringen har nästan all gran i området 
avverkats och det finns endast små partier med ett inslag av gran kvar. Lövskog finns i ett mindre 
parti i områdets centrala del och längs med Kyrktjärn. I områdets västra del har en mycket hård 
gallring, nästan på gränsen till föryngringsavverkning, utförts. Dungar av asp och björk har dock 
sparats, vilka bildar öppna solexponerade lövskogspartier.  

Skogsbeståndens ålder varierar mycket. Enstaka äldre lövträd finns utspridda i området, bland annat 
sälg, vilka ofta hyser signalarter. Vissa delar är inte mycket mer än 20 år, medan mindre partier finns 
sparade där beståndsåldern bedöms vara över 100 år. Det är dock en stor brist på död ved överlag i 
området och det finns endast ett litet inslag av lågor, högstubbar och torrträd. I stora delar saknas 
skoglig kontinuitet, men några delar av området har aldrig varit kalavverkade även om de är så 
påverkade av gallring att de kan vara svåra att skilja från den övriga skogen. Det finns två hus i 
inventeringsområdet, ett i sydväst och ett i nordväst, men det bedrivs inget aktivt lantbruk i 
området idag. Skogen är dock ett viktigt rekreationsområde för boende i Alfta och det finns anlagda 
stigar och elljusspår som genomkorsar området samt vindskydd med grillplats. I anslutning till 
inventeringsområdet finns även en Bike park.  

Naturvårdsstatus och övriga utpekanden 
Skydd enligt miljöbalken 
Den västra delen av området berörs av strandskydd mot Kyrktjärn, men i övrigt saknas formella 
skydd inom inventeringsområdet. Området angränsar inte heller till några formellt skyddade 
områden.  

Övriga naturvårdsutpekanden 
Inventeringsområdet är utpekat som tätortsnära rekreationsområde i Översiktsplanen för Ovanåker 
kommun.   
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Figur 3 Stora delar av området är gallrade och i den västra delen är nästan enbart lövträd sparade.  
 

 

Figur 4. En stor del av området utgörs av gallrad tallskog. Vissa delar är dock något äldre och hyser därmed högre 
naturvärden.  
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Naturvärdesobjekt 
13 objekt med påtagliga värden och 5 objekt med visst värde har urskilts. Objekt med högsta 
naturvärde eller högt naturvärde finns inte i området. Objektens lokalisering visas i Figur 5. I 
objektskatalogen (bilaga 3) redovisas respektive objekts naturvärde i detalj och här finns också 
bilder från varje objekt.  

Naturvärdesobjekt har inget direkt lagligt skydd men i miljöbalkens inledande paragraf (1 kap. 1§) 
anges att lagen ska tillämpas så att värdefulla naturmiljöer skyddas och vårdas samt att den 
biologiska mångfalden bevaras. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser (3 kap 3 §) anger dessutom 
att mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 1 och 2 
är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt (SIS 2014). 

 
Figur 5. Naturvärdeskarta med angränsande objekt. För objektsbeskrivningarna se bilaga 3. 
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Påtagligt naturvärde – Naturvärdesklass 3 
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 sådana områden ska kunna bibehållas. Ekologigruppen tolkar det som att denna värdeklass är av 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på kommunal nivå. 

I inventeringsområdet har 13 objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) påträffats (Figur 5). Alla 
objekten har preliminär klassning av naturvärdet då viktiga naturvårdsartsgrupper inte gått att 
inventera på grund av årstid. Majoriteten av objekten bedöms ha ett visst eller påtagligt artvärde och 
visst biotopvärde (se bilaga 2 för definition av begreppen). I de flesta objekten förekommer 
naturvårdsarter och i vissa fall arter med högt indikatorvärde. Naturliga biotopkvaliteter som kan 
förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd, vilket till stor del 
beror på att objekten i hög utsträckning är påverkade av skogsbruksåtgärder i form av gallring och 
röjning.  

 

Figur 6. Flera av objekten med påtagligt naturvärde är skogspartier med inslag av gamla och nästan gamla tallar 

Visst naturvärde – Naturvärdesklass 4 
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 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på lokal nivå. 

I inventeringsområdet har 5 objekt med visst naturvärde identifierats. I naturvärdesklassen ingår 
objekt med vardagsnatur, såsom igenväxande åkermark och medelålders tallplanteringar. De är av 
betydelse för att populationerna av vanliga arter ska fortsätta att vara vanliga.  
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Figur 7. Objekt 3 utgörs av en ung självföryngrad trivialskog som uppkommit efter en avverkning på 1960-talet och har 
visst naturvärde. Även om viktiga strukturer som äldre träd och död ved saknas, är skogen viktigt för vanligare arter i 
området. 

Lågt naturvärde 
I området finns endast ett objekt som klassats som lågt naturvärde (når ej upp till naturvärdesklass 
4), vilket är ett område som avverkats för ca 10 år sedan och har en naturlig föryngring av träd. 
Objektet saknar i stort värdefulla strukturer och element för biologisk mångfald, exempelvis gamla 
träd och död ved. 

  



Naturvärdesinventering i Nabban vid Alfta, Ovanåkers kommun 
2022-02-23 

 

12 (26) 

Landskapsobjekt 
Landskapsobjekt avgränsas då flera värdeobjekt i en eller flera naturtyper tillsammans bildar ett 
sammanhängande landskap med större betydelse för biologisk mångfald. Det kan också avgränsas i 
områden som under en kort period under året har betydelse för flera arter. I det inventerade 
området har ett landskapsobjekt avgränsats.  

Lanskapsobjektet som avgränsades utgörs av den kommunala fastigheten (Figur 8) som 
inventeringsområdet är en del av. Landskapsobjektet utgörs huvudsakligen av barrskogsmiljöer. 
Skogsområdet är starkt påverkat av skogsbruk men bedöms vara av värde för skogslevande arter 
som kräver större sammanhängande skogsytor, bland annat tofsmes och spillkråka. I 
landskapsobjektet finns en nyckelbiotop i den östra delen. Nyckelbiotopen är en granskog med 
mycket död ved där den rödlistade vedsvampen rosenticka är funnen.  

 

Figur 8 Karta över landskapsobjektet i inventeringsområdet. 
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Naturvårdsarter 
En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö. Genom sin förekomst signalerar arten att 
det finns naturvärden i ett område och att det kan finnas fler sällsynta och/eller rödlistade arter. 

I området har 17 naturvårdsarter påträffats i samband med naturvärdesinventeringen eller är kända 
från databasen Artportalen. Från Artportalen har endast artfynd som bedömts som rimliga 
inkluderats. 

Förekomster av skyddade arter, rödlistade arter och arter med högt eller mycket högt 
indikatorvärde finns listade i Tabell 3. En fullständig förteckning av noterade naturvårdsarter och 
information om vad arterna indikerar finns i bilaga 1.  

Tabell 3. Naturvårdsarter. Tabellen innefattar skyddade arter, rödlistade arter och arter med högt eller mycket högt 
indikatorvärde. Kolumnen Skydd anger vilka paragrafer i artskyddsförordningen som skyddar arten. Kolumnen RK anger 
rödlistningskategori enligt följande: NT - Nära hotad, VU - Sårbar, EN - Starkt hotad, CR - Akut hotad, DD - 
kunskapsbrist. 

Svenskt namn Skydd 
ASF 

RK Indikatorvärde Förekomst Källa 

Spillkråka 4 § Nära hotad (NT) Högt Objekt: 11, 4, 
14 

Fältinventering, 
Artportalen 

Gröngöling 4 § 
 

Ingen Visst Objekt: 11 Fältinventering, 
Artportalen 

Tofsmes 
4 § 

Ingen Visst Objekt: 10, 12, 
14, 17, 7 

Fältinventering 

Nattviol  8 § Ingen Högt Objekt: 10 Fältinventering 
Bårdlav   Ingen Mycket högt Objekt: 18, 5 Fältinventering 
Dvärgtufs   Ingen Högt Objekt: 11 Fältinventering 
Lunglav   Nära hotad (NT) Mycket högt Objekt: 5 Fältinventering 
Skinnlav   Ingen Mycket högt Objekt: 4 Fältinventering 
Stuplav   Ingen Mycket högt Objekt: 13 Fältinventering 
Mindre märgborre   Ingen Högt Objekt: 14 Fältinventering 
Myskbock   Ingen Mycket högt Objekt: 11, 18 Fältinventering 
Ullticka   Nära hotad (NT) Mycket högt Objekt: 18 Fältinventering 

Skyddade arter 
I området förekommer fyra arter som är skyddade enligt svensk lag (SFS 2007:845, se faktaruta) 
varav en har ett starkt skydd. Förekomsterna av arterna med starkt skydd redovisas nedan samt i 
Tabell 3. 

Skyddade arter enligt 4 § artskyddsförordningen 
Tre arter som är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen har noterats inom inventeringsområdet 
(Tabell 3). Förutom att arterna är fridlysta så är det också förbjudet att skada eller förstöra djurens 
fortplantningsområden eller viloplatser, samt att avsiktligt störa dem. Alla vilda fågelarter är 
skyddade i svensk lag enligt artskyddsförordningen 4 §.  

Arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter (se faktaruta) samt 
sådana arter som uppvisar en starkt negativ trend har tidigare prioriteras i skyddsarbetet och vid 
tillämpningen av förordningen (Naturvårdsverket 2009).  

I en ny dom i EU-domstolen (2021) fastslås att alla naturligt förkommande fågelarter är skyddade 
och eventuell påverkan ska utredas. Naturvärdesinventeringen bör därför kompletteras med en 
riktad fågelinventering, se under rubriken ”Förslag till ytterligare inventeringar”.  

Gröngöling (Picus viridis) noterades i objekt 11 vid inventeringen (Tabell 3). Gröngöling är en fågel 
som är knuten till löv- och lövblandad barrskog, ofta i anslutning till öppna marker. Arten är 
beroende av grövre lövträd för att bygga sina bon, särskilt viktiga är svampangripna träd.   

Spillkråka (Dryocopus martius). Hackmärken från arten påträffades i 3 objekt vid inventeringen 
(Tabell 3), och vissa av skogarna utgör lämpliga häckmiljöer för arten. Arten är även rapporterad i 
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Artportalen från inventeringsområdet under 2008. Spillkråka omfattas av fågeldirektivets bilaga 1 
och är rödlistad i kategorin nära hotad (NT). Arten lever i barr- och blandskogar är alltid beroende 
av grova träd för häckningen (ArtDatabanken 2018). Förekomster av grov asp och tall är viktigt för 
att arten ska kunna häcka. 

Tofsmes (Lophophanes cristatus) påträffades i objekt 7, 10, 12, 14 och 17. Tofsmes häckar i barr- och 
blandskog, främst i tallskog. Den förekommer i hela landet, utom på Öland och Gotland. Arten är 
inte rödlistad.  

Skyddade arter enligt 8 § i artskyddsförordningen 
I artskyddsförordningens bilaga 2 listas fridlysta arter som är skyddade enligt 8 §. Arterna skyddas 
på olika sätt från att dödas, skadas eller störas. Skyddet rör endast arterna och i mindre utsträckning 
deras livsmiljö. 

Nattviol (Platanthera bifolia). Vinterståndare från arten påträffades i objekt 10 (Tabell 3) och är en 
art som trivs på frisk och gärna kalkhaltig mark. Oftast föredrar den hävdad mark men kan även 
förekomma i skogsbryn och öppna skogsmarker. Arten är fridlyst i hela landet enligt 8 § 
Artskyddsförordningen.  

Rödlistade arter 
3 rödlistade arter noterades från området vid denna inventering (Tabell 3). Därutöver är inga 
ytterligare arter noterade från området i databasen Artportalen. Alla dessa rödlistade arter tillhör 
hotkategorin nära hotade arter (NT). Spillkråka (NT) redovisas under skyddade arter och beskrivs 
inte här, men övriga två arter redovisas nedan.  

Lunglav (Lobaria pulmonaria) (NT) påträffades på en rönn i objekt 5 (se Figur 9). Arten växer på 
stammar av olika lövträd, främst på halvöppna växtplatser med hög och jämn luftfuktighet. Lunglav 
signalerar att det finns gamla lövträd och/eller skogsbestånd med höga naturvärden. Den indikerar 
ekosystem med lång skoglig kontinuitet och lång kontinuitet av gamla lövträd.  

Ullticka (Phellinus ferrogineofuscus) (NT) påträffades på en granlåga i objekt 18. Arten är en nedbrytare 
i liggande stammar av gran och förekommer i äldre skogar av naturskogskaraktär liksom i 
dimensionsavverkad och plockhuggna skogar där död ved förekommer. Arten hotas av avverkning 
och fragmentering av naturskog och äldre granskog med lång trädkontinuitet.  

 

Artskyddsförordningen 

Artskyddsförordningen ger ett skydd för alla vilda fåglar och ett antal djur och växter som finns uppräknade i 
artskyddsförordningens bilagor. Olika arter har olika skydd beroende på vilken paragraf i artskyddsförordningen 
som reglerar dem. 

Skyddet är strikt utformat. Det finns alltså ingen rimlighetsavvägning mellan nödvändigheten av projektet och 
behovet av att skydda arten. Prejudikat tyder på att det inte är enstaka individer som är skyddade utan den lokala 
populationen.  

Rödlistan - rödlistekategorier 

Den svenska rödlistan utarbetas av Artdatabanken. Rödlistan uppdateras vart femte år och den senaste rödlistan 
gavs ut 2020. Rödlistan i sig innebär inget skydd utan anger olika arters risk att dö ut från Sverige. Arterna listas i 
olika rödlistkategorier beroende på artens status. Det finns sex rödlistningskategorier: 

(RE) nationellt utdöd, (CR) akut hotad, (EN) starkt hotad, (VU) sårbar, (NT) nära hotad, (DD) kunskapsbrist. 

Arter utan känd minskning eller negativ påverkan och med tillräckligt stor population klassas som livskraftiga (LC). 
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Figur 9. Lunglav är en signalart som främst växer på lövträd och föredrar ett fuktigt lokal- eller mikroklimat. Arten 
indikerar normalt ekosystem med lång skoglig kontinuitet. Foto från objekt 5. 

Övriga intressanta naturvårdsarter 
Förutom de rödlistade arterna hittades 6 arter som är klassade som signalarter av Skogsstyrelsen. 
Fem av dessa är kopplade till lövträd och en är kopplad till tall.  

Bårdlav (Nephroma parile) och stuplav (Nephroma bellum) är två signalarter som indikerar skogar med 
höga naturvärden och lång kontinuitet av äldre lövträd. Arterna växer på en rad olika lövträd och 
kräver jämn och hög luftfuktighet och påträffas främst i skogsbestånd med hög ålder. Även 
skinnlav (Leptogium saturnium) påträffas främst i området med lång kontinuitet av värdefulla lövträd 
och är funnen på en högstubbe av asp i objekt 4 (figur 5). Dvärgtufs (Scytinum teretiusculum) är 
ytterligare en signalart som är funnen på en sälg och indikerar också att området har en lång 
kontinuitet av äldre lövträd. Alla dessa arter är i Norrland huvudsakligen knutna till sälg och asp, 
vilka av den anledningen är viktiga att bevara i området. Myskbock (Aromia moschata) är också 
funnen i området och är en signalart knuten till äldre sälgar.  

Mindre märgborre (Tomicus minor) är en signalart knuten till tall. Arten angriper huvudsakligen 
tunn bark på nyligen döda toppar, tunnare stamdelar och grövre grenar av både stående och 
liggande träd. Arten används som en naturvärdesindikator för barrnaturskogar.  
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Ekologisk känslighet 
Förenklat sett kan man säga att ett områdes naturvärden beror på hur länge en miljö har fått bestå. 
Utifrån detta resonemang går det att översätta ungefär hur lång tid det tar för ett område att 
utveckla de olika naturvärdesklasserna som används i en naturvärdesbedömning (Figur 10). 
Generellt kan sägas att områden med högre naturvärden (klass 1 och 2), som regel inte går att 
återskapa eller kompensera för och bör inte bebyggas. Detta gäller särskilt sådana värden som är 
knutna till exempelvis gamla träd och skogsmiljöer med lång kontinuitet. Dessa miljöer är mycket 
känsliga för ingrepp och uppkommen skada på naturvärdena bedöms vara irreversibel. Områden 
med visst naturvärde kan som regel återskapas i den nya stadsstrukturen eller i intilliggande 
områden. Utveckling av höga naturvärden förutsätter en väl fungerande grön infrastruktur. Om 
arter inte kan sprida sig så utvecklas inte mångfalden i samma med tiden som illustreras i figur 10. 

 

Figur 10. Schematisk beskrivning av hur miljöns kontinuitet över tid och naturvärde kan hänga ihop. Denna figur är 
framtagen för att illustrera utveckling av naturvärden i skogsnaturtyper, men liknande samband finns även i andra 
naturmiljöer. I andra miljöer kan tidsaspekten vara något annorlunda. 

Naturtyper 
För samtliga naturtyper gäller att ju högre naturvärde desto känsligare är de. Ett av de största hoten 
för biologisk mångfald förutom exploatering av värdefulla miljöer, är fragmentering (det vill säga 
uppsplittring) av naturmiljöer av en viss naturtyp, samt påverkan på spridningssamband genom 
anläggande av vägar eller bebyggelse. Denna aspekt har inte ingått i detta uppdrag och behandlas 
därför inte i detalj.  

Barrskogar 
Inom det inventerade området förekommer naturvärdesobjekt som utgörs av barrskogar, främst 
tallskogar. I flera av objekten förekommer gamla tallar och flera tallar kan klassas som värdefulla 
och skyddsvärda träd.  

Barrskogar är känsliga avverkning i samband med skogsbruk eller exploatering. Många arter som 
lever i barrskogar behöver stora ytor för sin överlevnad och barrskogarnas mångfald är därmed 
känsliga för att arealen minskar i kombination med svaga spridningssamband. 

Vid en exploatering är det av stor vikt att behålla kontinuitet av alla för mångfald viktiga trädarter i 
olika åldrar samt behålla individer som tillåts att bli gamla. Detta gäller särskilt tall, gran, asp och 
sälg. Gamla träd och ersättningsträd till dessa måste finnas kontinuerligt inom områdena för att 
värdena ska kunna finnas kvar.  

Barrskogar är känsliga för bortforsling av substrat så som död ved, både i form av liggande stockar 
och torrakor. Skälet till detta är att arter knutna till träd och olika förmultningsstadier av ved är 
känsliga för kontinuitetsbrott. De måste hela tiden ha tillgång till sitt substrat, tar man bort 
substratet tar man helt bort möjligheterna för arterna att existera.  

Gamla, solbelysta tallar har ofta särpräglad fauna och är känsliga ökad beskuggning.   

Triviallövskog 
Triviallövskog är skog med någon eller några av de triviala lövträden asp, glasbjörk, vårtbjörk, sälg, 
rönn och al, det vill säga inte ädellövträd. Triviallövskog förekommer på flera platser inom 
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utredningsområdet. I området förekommer flera arter är lever på eller av triviallövträd som sälg och 
asp, till exempel lunglav och myskbock. 

Triviallövskogar är känsliga för: 

§ avverkning i samband med skogsbruk eller exploatering. 
§ bortforsling av substrat så som död ved, både i form av liggande stockar och torrakor. Skälet till 

detta är att arter knutna till träd och olika förmultningsstadier av ved är känsliga för att 
kontinuitetsbrott. De måste hela tiden ha tillgång till sitt substrat, tar man bort substratet tar 
man helt bort möjligheterna för arterna att existera.  

§ Avbrott i kontinuitet för viktiga trädarter, samt att träd inte tillåts att bli gamla. Gamla träd och 
ersättningsträd till dessa måste finnas kontinuerligt inom områdena för att värdena ska kunna 
finnas kvar.  

Förslag till anpassningar och åtgärder 
När obebyggd mark tas i anspråk finns risk att värdefulla naturområden och biotoper för olika arter 
försvinner, vilket innebär en förlust av biologisk mångfald. Därför är det nödvändigt att redan i ett 
tidigt skede i en exploateringsprocess ta hänsyn till naturvärden och biologisk mångfald. Bebyggelse 
av områden med skyddsvärda arter regleras av artskyddsförordningen. Nedan ges förslag till 
åtgärder för att minimera planens påverkan på den biologiska mångfalden.  

Ta stor hänsyn till områden med påtagligt naturvärde, klass 3 i planeringen. Dessa 
naturvärdesobjekt bör sparas i så stor utsträckning som möjligt för att säkerställa att värden knutna 
till skogarna bevaras. Eventuell exploatering inom dessa områden bör göras med stor försiktighet 
och kompensationsåtgärder bör företas.  

Värdefulla träd och strukturer bör pekas ut och sparas och det krävs att det säkerställs att det finns 
en blandning av gamla och unga träd inom området om områdets värden inte ska gå förlorade. För 
Nabban är det särskilt viktigt att bevara värdefulla lövträd, i synnerhet asp, sälg och rönn, samt 
trädgrupper runt dessa för att säkerställa en jämn och hög luftfuktighet. Äldre tallskogpartier i 
området bör om möjligt inte exploateras och inte heller de få granskogsmiljöer som finns kvar i 
området. Förekomster av rödlistade arter och arter med högsta indikatorvärde bör i möjligaste mån 
skyddas från exploatering och hänsyn bör tas till förekomsterna vid skötsel av området. Det gäller 
även vid framtida skötsel. Undvik därför påverkan på de rödlistade arterna lunglav och ullticka och 
lämna en opåverkad skyddszon för de skogslevande arterna bårdlav, stuplav, skinnlav och 
dvärgtufs. Det är även viktigt att deras framtida förekomst säkerställs på lokalen genom anpassad 
skötsel och hänsyn samt att det finns funktionella spridningsvägar i landskapet. Det är en 
förutsättning för att biologisk mångfald i området ska kunna bevaras i ett långsiktigt perspektiv.  

Arbeten och anslutningsvägar bör planeras så att påverkan på skyddsvärda träd undviks. Särskilda 
ansträngningar bör göras för områdets äldre tallar och lövträd med naturvårdsarter. Observera att 
trädens rötter är känsliga för påverkan av schakt, och att rötterna når lika långt ut som trädkronan. 
Frilagda rötter skall inte grävas/slitas av utan bör beskäras och täckas över för att bevara fukten. 
Undvik att kompaktera jorden under trädens kronor under byggtiden då rotsystemen annars kan 
skadas och skydda trädens stammar mot mekanisk skada.  

Nedtagna trädstammar bör företrädesvis sparas i området och stammarna kan placeras ut inom 
inventeringsområdet i form av så kallade faunadepåer. Död ved är idag en bristvara i stora delar av 
området och kan därför vara värdefull för den biologiska mångfalden på platsen. Död ved är en 
värdefull resurs som gynnar många arter i olika organismgrupper. 
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Förslag till ytterligare utredningar 
Följande kompletterande utredningar föreslås: 

Inventering av skyddsvärda träd. Inom planområdet förekommer flera gamla tallar som faller 
under definitionen för skyddsvärda träd.  

Fågelinventering: En kompletterande inventering av fåglar rekommenderas. Inventeringen bör 
inriktas speciellt mot de skyddsvärda arter som är listade i fågeldirektivets bilaga 1 och/eller är 
rödlistade. Inventeringen syftar till att konstatera förekomst, häckningsstatus och möjliga respektive 
troliga eller säkerställda revir. Den aktuella arten för Nabben är spillkråka. Även vanliga fågelarter 
bör noteras om de förekommer.  

Utred konsekvenser av exploatering och ge förslag på möjliga kompensationsåtgärder. 

Ta fram en skötselplan för hur kvarvarande skogar kan skötas för att gynna de naturvärden som 
finns i området.  

Rekreationsanalys som kartlägger rekreativa värden och ger förslag på åtgärder med syfte att 
utveckla rekreativa strukturer. 
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Bilaga 1. Artkatalog 
Naturvårdsarter funna i området 
Nedan listas de naturvårdsarter som utredningen funnit inom området i tabellform.  

I artkatalogen redovisas alla fynd av naturvårdsarter inom inventeringsområdet, samt var (rubrik 
Förekomst) och i vilka antal de påträffats (rubrik Frekvens).  

Under rubriken ”Naturvårdsartskategori” i tabell 1 redovisas vilken typ av naturvårdsart det är 
(rödlistad art, typisk art, Ekologigruppens egen indikatorart etc.). I det fall Ekologigruppen pekat ut 
egna indikatorarter redovisas motiv för detta i tabell 2.  

Tabell 1.   Naturvårdsarter påträffade i inventeringsområdet. Tabellen är sorterad efter indikatorvärde, med 
högsta indikatorvärden först. 

Namn Artgrupp Indikator-
värde 

Naturvårdsarts-
kategori 

Förekomst Frekvens Källa 

Gröngöling (Picus viridis) Fåglar Visst Tidigare rödlistad art 
(2015) 

Objekt: 11 Enstaka Fältinventering, Artportalen 

Spillkråka (Dryocopus martius) Fåglar Högt Rödlistad art, skyddad 
art 

Objekt: 11, 4, 
14 

Enstaka Fältinventering, Artportalen 

Tofsmes (Parus cristatus) Fåglar Visst Typisk art (9010) Objekt: 10, 12, 
14, 17, 7 

Enstaka Fältinventering 

Linnea (Linnaea borealis) Kärlväxter Visst Typisk art (9010), 
signalart skog 

Objekt: 1, 10, 
11, 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 6, 
7, 8 

Enstaka, Flera Fältinventering 

Nattviol (Platanthera bifolia) Kärlväxter Högt Skyddad art Objekt: 10 Enstaka Fältinventering 

Bårdlav (Nephroma parile) Lavar Mycket 
högt 

Typisk art (9010), 
signalart skog 

Objekt: 18, 5 Enstaka Fältinventering 

Dvärgtufs (Leptogium 
teretiusculum) 

Lavar Högt Signalart skog Objekt: 11 Enstaka Fältinventering 

Grynig blåslav (Hypogymnia 
farinacea) 

Lavar Visst Naturvärdesindikator Objekt: 10, 14 Enstaka Fältinventering 

Lunglav (Lobaria pulmonaria) Lavar Mycket 
högt 

Typisk art (9010), 
signalart skog, 
rödlistad art 

Objekt: 5 Enstaka Fältinventering 

Skinnlav (Leptogium 
saturninum) 

Lavar Mycket 
högt 

Typisk art (9010), 
signalart skog 

Objekt: 4 Enstaka Fältinventering 

Stuplav (Nephroma bellum) Lavar Mycket 
högt 

Typisk art (9010), 
signalart skog 

Objekt: 13 Enstaka Fältinventering 

Kransmossa (Rhytidiadelphus 
triquetrus) 

Mossor Ringa Naturvärdesindikator Objekt: 3, 6 Enstaka Fältinventering 

Palmmossa (Climacium 
dendroides) 

Mossor Visst Naturvärdesindikator Objekt: 1 Ett stort antal Fältinventering 

Mindre märgborre (Tomicus 
minor) 

Skalbagga
r 

Högt Signalart skog Objekt: 14 Enstaka Fältinventering 

Myskbock (Aromia moschata) Skalbagga
r 

Mycket 
högt 

Signalart skog, 
tidigare rödlistad art 

Objekt: 11, 18 Enstaka Fältinventering 
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Namn Artgrupp Indikator-
värde 

Naturvårdsarts-
kategori 

Förekomst Frekvens Källa 

Sotticka (Ischnoderma 
benzoinum) 

Storsvamp
ar 

Visst Ekologigruppens 
naturvårdsart 

Objekt: 14 Enstaka Fältinventering 

Ullticka (Phellinus 
ferrugineofuscus) 

Storsvamp
ar 

Mycket 
högt 

Typisk art  (9010, 
9030, 9050), 
signalart skog, 
rödlistad art 

Objekt: 18 Enstaka Fältinventering 
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Bilaga 2. Metodbeskrivning för 
naturvärdesbedömning enligt SIS 
I arbetet med naturvärdesinventering (NVI) görs klassificering av all mark med avseende på 
naturvärde och naturtyp. Metoden följer SIS-standard SS 199000:2014 för naturvärdesinventering 
avseende biologisk mångfald (NVI), vad gäller genomförande, naturvärdesbedömning och 
redovisning. Standarden har tagits fram av Trafikverket och ledande svenska naturmiljökonsulter 
där Ekologigruppen ingått som en av de medverkande. Med naturvärde menas här värde för 
biologisk mångfald. Geologiska värden och värde för friluftslivet beaktas inte.  

Naturvärdesinventeringen redovisar och beskriver objekt som har naturvärdesklass 1–4. Områden 
med lägre naturvärde redovisas inte.  

§ Naturvärdesklasserna är: 

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. I denna klass ingår bland annat 
skogliga nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen och områden som är utpekade som värdefulla i 
ängs- och hagmarksinventeringen.  

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3  
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass 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 klassen återfinns miljöer som hyser en rik 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 naturvärden utpekade av Skogsstyrelsen 
och ängs- och betesmarskinventeringens klass restaurerbar ängs- och betesmark. 

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 
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 och 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 klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk mångfald som gör dem viktiga att bevara för att 
behålla den biologiska mångfalden på lokal nivå. Med lokal menas stadsdel, socken eller annan 
begränsad geografisk enhet som definieras i inventeringen.  

Parametrar för naturvärdesbedömning 
Naturvärdesinventeringen utgår i grunden från bedömning av art- respektive biotopvärde.  
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Biotopvärde 
Biotopvärde inventeras genom klassificering av biotop, samt viktiga värdeelement och strukturer 
som finns i objekten. En viktig aspekt är om naturtypen utgörs av en så kallad Natura-naturtyp, det 
vill säga att den omfattas av den lista över skyddsvärda naturtyper som ingår i EU:s art- och 
habitatdirektiv. För att göra denna klassning görs först en tolkning från flygbilder med hjälp av en 
tolkningsnyckel för Natura- naturtyperna (Ekologigruppen 2015). Därefter kontrolleras 
biotoptillhörighet i fält.  

Bedömningsgrunden för biotopvärde omfattar två underliggande aspekter: 
naturtypens sällsynthet, inklusive hot mot naturtypen i fråga 

biotopkvalitet, viket inkluderar bl.a. naturlighet, processer och störningsregimer, strukturer och 
element, kontinuitet, förekomst av nyckelarter, läge, storlek och form. 

För att nå högsta biotopvärde ska de biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald 
som kan förväntas förekomma i biotopen finnas i stor omfattning och med uppenbart god kvalitet. 
Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt bättre i den aktuella regionen, och/eller utgöras av 
förekomst av biotop eller Natura-naturtyp som är hotad i ett nationellt eller internationellt 
perspektiv. För vanligt förekommande hotade Natura-naturtyper som exempelvis taiga har 
Ekologigruppen tillämpat att det krävs att kriterierna för biotopkvalitet också uppfylls för klassning 
till högt biotopvärde. Standarden anger att det räcker med att naturtypen utgörs av en hotad Natura 
2000-naturtyp. För sällsynt förekommande Natura-naturtyper som exempelvis silikatgräsmarker 
räcker det med att kriterier för att biotopen ska klassas som Natura-naturtyp uppnås för att erhålla 
högt biotopvärde.  

Artvärde 
I bedömningsgrunden för artvärde ingår fyra aspekter: naturvårdsarter, rödlistade arter, hotade arter 
och artrikedom.  

En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändå är någorlunda allmänt 
förekommande. Genom sin förekomst indikerar arten att det finns särskilda naturvärden i ett 
område och att det finns möjligheter till förekomster av rödlistade arter. Naturvårdsarter är 
utpekade i olika inventeringar och sammanhang. Bland dessa kan nämnas rödlistade arter och fridlysta 
arter (se ovan), typiska arter (arter som indikerar gynnsam bevarandestatus i naturtyper listade i 
habitatdirektivet), fågelarter i fågeldirektivet, skogliga signalarter (utpekade i Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventeringsmetodik), ängs- och betesmarksarter (utpekade i Jordbruksverkets metodik 
för inventering av ängs- och betesmarker), samt Ekologigruppens egna indikatorarter. 

Naturvårdsarter bedöms utifrån antalet naturvårdsarter, men även hur livskraftig respektive art är 
(hur vanlig en enskild art är) samt hur väl de indikerar naturvärden. Artrikedom bedöms utifrån 
artantal, och är en viktig bedömningsgrund i naturtyper med bristfällig kunskap om förekomst av 
naturvårdsarter. Aspekterna naturvårdsart eller artrikedom bedöms på en fyrgradig skala för 
artvärde. 

För vanligt förekommande rödlistade och hotade arter med ringa indikatorvärde som exempelvis 
ask och kungsfågel har Ekologigruppen anpassat värderingen av artvärde så att förekomst av hotad 
art med visst eller ringa indikatorvärde inte med automatik ger högt artvärde. 
§ Samlad naturvärdesbedömning 

Samlad naturvärdesbedömning är en analys som görs av en ekolog och där biotop och artvärden 
som identifierats används som grund (figur 1). Värdet av förekomst av naturvårdsarter, 
biotopkvalitet, sällsynthet och hot förstärker som regel varandra. Kunskap rörande hur strukturer 
och funktioner samt naturvårdsarter 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.  
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Figur 1. Illustration av hur bedömningsgrunderna för art- och biotopvärde relaterar till 

varandra. 
§ Redovisning av osäkerheter i värdebedömningen/preliminär bedömning 
§ En naturvärdesbedömning är alltid förknippad med en rad osäkerhetsfaktorer. När osäkerheten 

bedöms som alltför stor redovisas NVI-klassificeringen som preliminär. Osäkerhetsfaktorer 
utgörs i första hand av:  

Naturvårdsarter inom organismgrupp som är 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 och så vidare). 

Specialistkompetens för eftersök av mer svårbestämda organismgrupper av naturvårdsarter saknas. 

Tidsbudget för eftersök av svårbestämda/svårhittade organismgrupper av naturvårdsarter 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.  

§ Preliminär bedömning kan anges när:  

naturvårdsarter inte har inventerats 

en organismgrupp av naturvårdsarter som är avgörande för naturtypen inte har kunnat inventeras 
(exempelvis marksvampar i en sandbarrskog och fåglar i större strandängsmiljöer) och området 
bedöms ha hög potential för rik förekomst av dessa. 
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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.  

Avgränsningar 
Kartläggning av värden för friluftsliv och rekreation ingår inte i metodiken.  

Det ingår inte i metodiken att utreda konsekvenser av eventuell exploatering eller ge förslag till 
kompensationsåtgärder.  

Referenser 
Ekologigruppen 2015. Flygbildstolkningsnycklar för NVI och biotopkartering. 

  



Naturvärdesinventering i Nabban vid Alfta, Ovanåkers kommun 
2022-02-23 

 

26 (26) 

Bilaga 3. Objektskatalog  
I denna objektskatalog beskrivs de enskilda delobjekt (naturvärdesobjekt) som avgränsats vid 
naturvärdesinventeringen. Beskrivningen uppfyller de krav på dokumentation som ställs enligt SIS-
standard SS 199000:2014 för naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). Om 
bedömning av ekologiska spridningssamband ingått i uppdraget så redovisas detta också i 
objektskatalogen. Karta som visar respektive delobjektets läge och utbredning finns redovisad i 
huvudrapporten och i det GIS-underlag som vi levererar till beställaren. Utredningsområdet finns 
också redovisat i huvudrapporten. Objekten är sorterade i stigande nummerordning. 

Läsinstruktion 
Varje delobjekt beskrivs i ett objektsblad på 1–2 sidor. I beskrivningen ingår administrativa data, ett 
fotografi som ger en upplevelse av naturmiljön, en sammanfattande beskrivning, tabell över viktiga 
strukturer knutna till naturtypen, en motivering till vald naturvärdesklass, samt en tabell över 
påträffade och kända naturvårdsarter, skyddade arter och rödlistade arter.  

Naturvärdesklass 

En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för 
bedömningsgrunderna för art och biotop (se beskrivning i bilaga 2, Metodbeskrivning). Grund för 
både art- och biotopvärde redovisas i objektsbladet.  

Följande naturvärdeklasser ingår i SIS standard:  
§ Högsta naturvärde naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk mångfald 
§ Högt naturvärde naturvärdesklass 2.	Stor positiv betydelse för biologisk mångfald 
§ Påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3.	Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald 

Som tillägg kan också följande klass ingå: 
§ Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. Viss positiv betydelse för biologisk mångfald 

Termer och begrepp följer SIS standard med två undantag. Naturtyp enligt SIS kallas i 
objektskatalogen Naturtypsgrupp och biotop kallas här naturtyp. Namnsättningen av respektive 
naturtyp följer i första hand indelning i enlighet med vägledning för svenska naturtyper i 
habitatdirektivets bilaga 1 (Naturvårdsverket 2011). För naturtyper som inte ingår i 
habitatdirektivet, eller där behov finns för finare indelning (exempelvis taiga) används namn i 
enlighet en tolkningsnyckel som tagits fram av Ekologigruppen (se bilaga 2, Metodbeskrivning). 

Natura 2000-naturtyper 
En bedömning görs i fall objektet uppfyller kvalitetskrav på att klassas som Natura 2000-naturtyp 
eller ej. Dessutom görs bedömning av om tillståndet i objektet är gynnsamt eller inte. För allmänna 
och hotade naturtyper som exempelvis taiga krävs att tillståndet är gynnsamt för att biotopvärdet 
ska bli högt för bedömningskriterie sällsynthet och hot.  
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Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Strandskog

Strandskyddsområde

Inventerare Ingemar Södergren

1. Stranden längs Kyrksjön

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal

glasbjörk Hålträd

Enstaka till
sparsamt (1-5

m3/ha)
Lågor Björklåga Fuktig, rotvälta

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal asp Uppsprucken bark, solexponerad

Sällsynt (<1 m3/ha)Torrträd och högstubbar Björk Vedsvamprik, solexponerad

Sällsynt (<1 m3/ha)Lågor Sälglåga Insektspår, solexponerad

Områdesbeskrivning
Biotop: Strandskog.
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO
Beskrivning:
Objektet utgörs av strandmiljön längs Kyrksjön. I vattnet växer vass, säv och starr som sträcker sig 4-5 meter ut i sjön. 
Huvudsakligen björk växer längsmed stranden, men även asp, sälg och gråal. Den trädklädda delen är gallrad och röjd, men i 
vissa delar finns en stort uppslag av lövsly.

Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 40-70 år
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Olikåldrigt, Gallrat, Röjt, Enkelskiktat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Bedömningen av biotopvärdet grundar sig i de gamla 
björkar och aspar som finns längsmed stranden samt de döda liggande och stående björkar som förekommer i området. Även 
om inga arter påträffades under inventeringen är dessa strukturer viktiga för en rad organismer, bland annat vedsvampar, 
vedlevande insekter och lavar.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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. Enstaka biotopkvaliteter 
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.
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Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Ingemar
Södergren

Kransmossa (Rhytidiadelphus
triquetrus) RingaEtt stort

antal
typisk art,
naturvärdesindikator

Ingemar
Södergren

Palmmossa (Climacium
dendroides) VisstEtt stort

antal naturvärdesindikator

Naturvårdsarter
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Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Igenväxningsmark

Strandskyddsområde

Inventerare Ingemar Södergren

2. Igenväxningsmark vid Kyrksjön

Naturvårdsarter

Områdesbeskrivning
Biotop: Igenväxningsmark
Beskrivning:
Objektet utgörs av igenväxande åkermark som domineras av höggräs, hallon och lövträdssly.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Vanliga arter kan fortfarande förekomma i området och 
partier med mer blomrik vegetation kan vara av betydelse för pollinatörer.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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.

Igenväxningsmark

Inga naturvårdsarter funna.
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Biotop: Taiga, undernaturtyper: Triviallövskog.
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO
Beskrivning:
Objektet utgörs av en öppen triviallövskog med både asp och björk i anslutning till Kyrksjön. Det finns ett litet inslag av tall och
gran i området. Skogen avverkades på 1960-talet och därefter har en naturlig föryngring av lövträd förekommit. Skogen är
sparsamt röjd och gallrad.
Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 40-70 år
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Gallrat, Tvåskiktat

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga (%)

Strandskyddsområde

Inventerare Ingemar Södergren

3. Lövskog i sydväst

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Brynmiljö Bryn Solexponerat

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal asp Solexponerad

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Att skogen utgör en solbelyst brynmiljö vid vattnet med en
mycket lövträd, bland annat asp.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Ingemar
Södergren

Kransmossa (Rhytidiadelphus
triquetrus) Ringa typisk art,

naturvärdesindikator
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Biotop: Taiga, undernaturtyper: Triviallövskog.
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO
Beskrivning:
Objektet utgörs av ett mycket hårt gallrat skogsområde i en västvänd sluttning ner mot Kyrksjön. Träden som står kvar är
främst björk och asp och vissa partier utgörs helt av aspdungar. Enstaka äldre tallar är även sparade i området och det finns
en litet inslag av sälg och rönn. Fältskiktet utgörs främst av kruståtel.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 70-100 år
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Gallrat, Enkelskiktat

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Förekommer

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga (%)

Strandskyddsområde

Inventerare Ingemar Södergren

4. Gallrad skog mot Kyrksjön

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till
sparsamt (1-5

m3/ha)
Lågor Asplåga Grov

Enstaka till
sparsamt (1-5

m3/ha)
Lågor Björklåga Solexponerad

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal

glasbjörk Grov

Sällsynt (<1 m3/ha)Lågor Granlåga Solexponerad, insektspår

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal tall Solexponerad, pansarbark

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. Artvärdet motiveras av fynd av skinnlav och spillkråka.
Biotopvärdet motiveras av en stor mängd solbelysta lövträd, varav vissa är äldre samt död ved av olika trädslag, vilket är av
värde för vedlevande insekter.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Skyddade arter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Skyddsstatus

HackmärkenIngemar
SödergrenSpillkråka (Dryocopus martius) HögtEnstaka AFS: § 4 (Fågeldir. bil. 1)

Rödlistade arter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Rödlistekategori

HackmärkenIngemar
SödergrenSpillkråka (Dryocopus martius) HögtEnstaka Nära hotad (NT)

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Ingemar
Södergren

Skinnlav (Leptogium
saturninum) Mycket högtEnstaka typisk art, signalart skog,

naturvärdesindikator

Sällsynt (<1 m3/ha)Lågor Sälglåga Vedsvamprik, solexponerad

Enstaka till
sparsamt (1-5

m3/ha)
Torrträd och högstubbar Björk Högstubbe

Sällsynt (<1 m3/ha)Torrträd och högstubbar Asp Hackmärken efter hackspettar,
insektshål och gångar, solexponerad

Naturvårdsarter
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Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Okänt

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Triviallövskog

Ingen

Inventerare Ingemar Södergren

5. Gles blandskog med rösen och
lövsly

Rödlistade arter

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till
sparsamt (1-5

m3/ha)
Lågor Granlåga Barklös, grov

Enstaka till
sparsamt (1-5

m3/ha)
Lågor Triviallövlåga Gammal, mossfäll

Sällsynt (<1 ha)Värdefulla träd Gammal rönn Insektshål, gångar, hålträd

Naturvårdsarter

Områdesbeskrivning
Biotop: Taiga, undernaturtyper: Triviallövskog.
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller kvalitetskrav på naturvärdesobjekt
Beskrivning:
Objektet utgörs av en igenväxt liten åkermark omgiven av stenrösen. Åkermarken var öppen på 1950-talet men har växt igen 
sedan dess. Idag växer rönn, sälg, björk, lönn, hägg, gråal och druvfläder i området samt ett litet inslag av gran och tall. Delar 
av området har ett stort uppslag av lövsly.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 40-70 år
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Olikåldrigt, Flerskiktat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och visst biotopvärde. Artvärdet motiveras av fynd av bårdlav på en lönn och lunglav 
på en sälg. Biotopvärdet motiveras av att det finns död ved av olika trädslag i området samt enstaka värdefulla, bland annat 
den gamla rönnen med lunglav.

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: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.
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KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Rödlistekategori

Ingemar
SödergrenLunglav (Lobaria pulmonaria) Mycket högtEnstaka Nära hotad (NT)

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Ingemar
SödergrenBårdlav (Nephroma parile) Mycket högtEnstaka typisk art, signalart skog,

naturvärdesindikator

Ingemar
SödergrenLunglav (Lobaria pulmonaria) Mycket högtEnstaka typisk art, signalart skog,

rödlistad art
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Biotop: Taiga, undernaturtyper: Triviallövskog.
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO
Beskrivning:
Objektet utgörs av en lövskog med björk och asp och ett mindre inslag av tall, gran och sälg. Området är gallrat och röjt, vilket
gör att det är öppet.
Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 70-100 år
Påverkan/Naturlighet: Röjt, Gallrat, Naturligt föryngrat, Tvåskiktat

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga

Ingen

Inventerare Ingemar Södergren

6. Lövblandskog i centrala delen

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Sällsynt (<1 m3/ha)Torrträd och högstubbar Björk Högstubbe, vedsvamprik, insektshål
och gångar

Sällsynt (<1 m3/ha)Lågor Granlåga Barklös, insektspår

Sällsynt (<1 m3/ha)Torrträd och högstubbar Gran Barklös, insektshål och gångar

Sällsynt (<1 m3/ha)Lågor Björklåga Vedsvamprik, insektspår

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal asp Solexponerad

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Biotopvärdet motiveras av att det finns en stor
trädslagsblandning och en stor mängd solexponerade lövträd samt död ved i olika former och av olika trädslag, vilket är
värdefull för bland annat ved- och svamplevande insekter.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Ingemar
Södergren

Kransmossa (Rhytidiadelphus
triquetrus) RingaEnstaka typisk art,

naturvärdesindikator

Ingemar
SödergrenLinnea (Linnaea borealis) VisstEnstaka typisk art

Naturvårdsarter
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Biotop: Planteringsskog (100 %), undernaturtyper: Barrskog (100%).
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO
Beskrivning:
Objektet utgörs av en jämnårig tallskog som är både röjd och gallrad. Den bedöms vara planterad eftersom att träden är
likåldriga och större delen av området var avverkat på 1960-talet. Det finns ett litet inslag av björk i området som annars är
mycket starkt påverkat av skogsskötsel.
Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 40-70 år
Påverkan/Naturlighet: Röjt, Gallrat, Planterat, Enkelskiktat

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Förekommer

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Planteringsskog (100%)

Ingen

Inventerare Ingemar Södergren

7. Tallskog i söder

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Sällsynt (<1 m3/ha)Lågor Granlåga Gammal

Enstaka till
sparsamt (1-5

m3/ha)
Lågor Tallåga Vindfälle

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

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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: Biotopkvaliteter saknas eller är av negativ betydelse för biologisk mångfald.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning



Objektskatalog 8840 Nabban NVI IS

Ingemar
SödergrenLinnea (Linnaea borealis) VisstFlera typisk art

FödosökandeIngemar
SödergrenTofsmes (Parus cristatus) VisstEnstaka typisk art
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Biotop: Taiga, undernaturtyper: Tallskog.
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller kvalitetskrav på naturvärdesobjekt
Natura 2000 Naturtyp: Taiga (9010) Bevarandetillstånd: Dålig
Beskrivning:
Objektet utgörs av en öppen och ljus äldre tallskog med inslag av björk och enstaka granar. Området har gallrats och röjts,
men inte i någon omfattande utsträckning.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 100-120 år
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Olikåldrigt, Röjt, Gallrat, Tvåskiktat

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga

Ingen

Inventerare Ingemar Södergren

8. Äldre öppen tallskog i mitten

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Tämligen allmän
(11-50/ ha)Värdefulla träd Nästan gammal tall

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

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Biotopvärdet motiveras med att det finns flertalet gamla
och nästan gamla träd i området.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Ingemar
SödergrenLinnea (Linnaea borealis) VisstFlera typisk art
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Biotop: Taiga, undernaturtyper: Triviallövskog.
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO
Beskrivning:
Objektet utgörs av en jämnårig björkskog med ett litet inslag av gran, sälg, asp och rönn. Skogen är både gallrad och röjd.
Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 40-70 år
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Gallrat, Röjt

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga

Ingen

Inventerare Ingemar Södergren

9. Björkskog i centrala delen

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Sällsynt (<1 m3/ha)Lågor Triviallövlåga Klenlågor

Sällsynt (<1 m3/ha)Torrträd och högstubbar Sälg Barklös, insektshål och gångar

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: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom:

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

Inga naturvårdsarter funna.
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Biotop: Taiga, undernaturtyper: Tallskog.
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO
Beskrivning:
Objektet utgörs av en öppen tallskog som är röjd och gallrad. Det finns enstaka äldre tallar i området samt ett inslag av björk
och gran. En del av området, i sydväst, avverkades under 1960-talet och är därför troligtvis planterad. Övriga området bedöms
ha lång skoglig kontinuitet. Fältskiktet består av blåbär, lingon och kruståtel.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 70-100 år
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Gallrat, Röjt, Enkelskiktat

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Förekommer

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga

Ingen

Inventerare Ingemar Södergren

10. Tallskog i sydöst

Skyddade arter

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Sällsynt (<1 m3/ha)Lågor Tallåga Vindfälle

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal tall

Enstaka till
sparsamt (1-5

m3/ha)
Torrträd och högstubbar Gran Torrträd, insektshål och gångar

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. Biotopvärdet motiveras av att det finns ett flertal värdefulla tallar i
området samt att större delen av området har skoglig kontinuitet trots att det är påverkat av skogsbruksåtgärder.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Skyddsstatus

Ingemar
SödergrenNattviol (Platanthera bifolia) HögtEnstaka AFS: § 8

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Ingemar
Södergren

Grynig blåslav (Hypogymnia
farinacea) VisstEnstaka typisk art, signalart skog,

naturvärdesindikator

Ingemar
SödergrenLinnea (Linnaea borealis) VisstFlera typisk art

Ingemar
SödergrenNattviol (Platanthera bifolia) HögtEnstaka typisk art, ängs- och

betesart, skyddad art

Ingemar
SödergrenTofsmes (Parus cristatus) Visst typisk art
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Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Förekommer

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga (%)

Strandskyddsområde

Inventerare Ingemar Södergren

11. Gallrad skog i söder

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till
sparsamt (1-5

m3/ha)
Torrträd och högstubbar Sälg Grov, hackmärken efter hackspettar,

insektshål och gångar

Sällsynt (<1 m3/ha)Torrträd och högstubbar Björk Insektshål och gångar, torrträd

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal tall Solexponerad

Naturvårdsarter

Områdesbeskrivning
Biotop: Taiga, undernaturtyper: Blandskog.
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO
Beskrivning:
Objektet utgörs av en hårt gallrad skog som nu domineras av björk och tall. Det finns även ett inslag av gran, sälg och rönn i 
området och fältskiktet domineras av blåbär och kruståtel. Större delen av området har skoglig kontinuitet, men de sydvästra 
delarna var avverkade på 1960-talet och har därefter troligtvis planterats, även om lövträden med största sannolikhet är 
självföryngrade.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 70-100 år
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Gallrat, Röjt, Tvåskiktat, Enkelskiktat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och visst biotopvärde. De skadade sälgarna som står i området hyser flertalet arter, 
vilket höjer artvärdet. Biotopvärdet motiveras både av värdefulla lövträd och enstaka äldre tallar som förekommer i området.

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: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.
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Skyddade arter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Skyddsstatus

Ingemar
SödergrenSpillkråka (Dryocopus martius) HögtEnstaka AFS: § 4 (Fågeldir. bil. 1)

Rödlistade arter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Rödlistekategori

Ingemar
SödergrenSpillkråka (Dryocopus martius) HögtEnstaka Nära hotad (NT)

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Ingemar
Södergren

Dvärgtufs (Leptogium
teretiusculum) HögtEnstaka signalart skog,

naturvärdesindikator

Spår myrstackIngemar
SödergrenGröngöling (Picus viridis) VisstEnstaka tidigare rödlistad art (2015)

Ingemar
SödergrenLinnea (Linnaea borealis) VisstEnstaka typisk art

GnagspårIngemar
SödergrenMyskbock (Aromia moschata) VisstEnstaka signalart skog, tidigare

rödlistad art
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Biotop: Taiga, undernaturtyper: Tallskog.
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller kvalitetskrav på naturvärdesobjekt
Natura 2000 Naturtyp: Taiga (9010) Bevarandetillstånd: Dålig
Beskrivning:
Objektet utgörs av en något äldre tallskog med inslag av gran och björk. Fältskiktet domineras av blåbär och det finns även
enstaka enbuskar. Skogen är gallrad och röjd men endast sparsamt.

Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 120-150 år
Påverkan/Naturlighet: Röjt, Gallrat, Naturligt föryngrat, Olikåldrigt, Flerskiktat

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Okänt

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga

Ingen

Inventerare Ingemar Södergren

12. Äldre tallskog med graninslag

Övriga naturvårdsarter

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Tämligen allmän
(11-50/ ha)Värdefulla träd Nästan gammal tall Solexponerad

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

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

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Ingemar
SödergrenLinnea (Linnaea borealis) VisstFlera typisk art

Ingemar
SödergrenTofsmes (Parus cristatus) VisstEnstaka typisk art
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Biotop: Taiga, undernaturtyper: Tallskog.
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO
Beskrivning:
Objektet utgörs av en tallskog med förhållandevis stort inslag av gran och björk. Trots att skogen är förhållandevis ung finns en
del äldre tallar utspridda i området. Det finns även enstaka aspar, rönnar och sälgar i skogen. Området är gallrat och röjt men
det finns kvar naturligt föryngrade yngre träd. Delar av området har lång skoglig kontinuitet medan delar var avverkade på 60-
talet, vilket innebär att området har har både planterade och självföryngrade partier.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 40-70 år
Påverkan/Naturlighet: Tvåskiktat, Gallrat, Röjt, Naturligt föryngrat, Planterat

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Förekommer

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga

Ingen

Inventerare Ingemar Södergren

13. Tallskog med graninslag i öster

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal tall

Sällsynt (<1 ha)Värdefulla träd Gammal sälg Insektshål, gångar, hålträd

Sällsynt (<1 m3/ha)Lågor Tallåga Barklös

Sällsynt (<1 m3/ha)Lågor Granlåga Barklös

Sällsynt (<1 m3/ha)Lågor Sälglåga Insektspår

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och visst biotopvärde. Biotopvärdet motiveras av att det förekommer en
trädslagsblandning, värdefulla träd och att delar har skoglig kontinuitet.

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: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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.

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Skyddade arter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Skyddsstatus

HackmärkenIngemar
SödergrenSpillkråka (Dryocopus martius) HögtEnstaka AFS: § 4 (Fågeldir. bil. 1)

Rödlistade arter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Rödlistekategori

HackmärkenIngemar
SödergrenSpillkråka (Dryocopus martius) HögtEnstaka Nära hotad (NT)

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Ingemar
SödergrenLinnea (Linnaea borealis) VisstFlera typisk art

Ingemar
Södergren

Sotticka (Ischnoderma
benzoinum) VisstEnstaka Ekologigruppens

naturvårdsart

Ingemar
SödergrenStuplav (Nephroma bellum) Enstaka typisk art, signalart skog,

naturvärdesindikator

Ingemar
SödergrenTofsmes (Parus cristatus) Visst typisk art

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

Naturvårdsarter
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Biotop: Taiga, undernaturtyper: Tallskog.
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller kvalitetskrav på naturvärdesobjekt
Natura 2000 Naturtyp: Taiga (9010) Bevarandetillstånd: Dålig
Beskrivning:
Objektet utgörs av en äldre tallskog med inslag av björk och sälg. Skogen är gallrad och röjd och fältskiktet består av lingon,
blåbär och kråkbär.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 120-150 år
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Röjt, Gallrat, Tvåskiktat

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Förekommer

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga

Ingen

Inventerare Ingemar Södergren

14. Äldre tallskog i norr

Övriga naturvårdsarter

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal tall Solexponerad, insektshål, gångar

Tämligen allmän
(11-50/ ha)Värdefulla träd Nästan gammal tall Solexponerad

Sällsynt (<1 m3/ha)Lågor Tallåga Insektspår, barklös

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

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Ingemar
Södergren

Grynig blåslav (Hypogymnia
farinacea) VisstEnstaka typisk art, signalart skog,

naturvärdesindikator

Ingemar
Södergren

Mindre märgborre (Tomicus
minor) HögtEnstaka typisk art, signalart skog

Ingemar
SödergrenTofsmes (Parus cristatus) VisstEnstaka typisk art
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Biotop: Taiga, undernaturtyper: Tallskog.
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller kvalitetskrav på naturvärdesobjekt
Natura 2000 Naturtyp: Taiga (9010) Bevarandetillstånd: Dålig
Beskrivning:
Objektet utgörs av en äldre tallskog med inslag av björk. Skogen är gallrad och röjd.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 100-120 år
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Gallrat, Röjt, Enkelskiktat

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga

Ingen

Inventerare Ingemar Södergren

15. Äldre tallskog i nordöst

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Sällsynt (<1 m3/ha)Lågor Tallåga Barklös, insektspår

Sällsynt (<1 m3/ha)Torrträd och högstubbar Tall Barklös, hänglavar, torrträd

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

Tämligen allmän
(11-50/ ha)Värdefulla träd Nästan gammal tall

Sällsynt (<1 m3/ha)Lågor Granlåga Gammal, mossfäll

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Biotopvärdet motiveras med att det finns gamla träd och
död ved i området, även om det är starkt påverkat att skogsbruk.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Ingemar
SödergrenLinnea (Linnaea borealis) VisstEnstaka typisk art

Naturvårdsarter
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Biotop: Taiga, undernaturtyper: Tallskog.
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller kvalitetskrav på naturvärdesobjekt
Natura 2000 Naturtyp: Taiga (9010) Bevarandetillstånd: Dålig
Beskrivning:
Objektet utgörs av en äldre tallskog med inslag av björk. Fältskiktet består av blåbär och lingon. Skogen är gallrad och röjd.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 120-150 år
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Gallrat, Röjt, Olikåldrigt, Tvåskiktat

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga 

Ingen

Inventerare Ingemar Södergren

16. Äldre tallskog i öster

Övriga naturvårdsarter

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal tall Solexponerad, pansarbark

Sällsynt (<1 m3/ha)Torrträd och högstubbar Sälg Högstubbe, hackmärken efter
hackspettar, insektshål och gångar

Tämligen allmän
(11-50/ ha)Värdefulla träd Nästan gammal tall

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Biotopvärdet motiveras med att det finns flertalet gamla
och nästan gamla träd i området.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Ingemar
SödergrenLinnea (Linnaea borealis) VisstEnstaka typisk art
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Biotop: Planteringsskog, undernaturtyper: Barrskog.
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO
Beskrivning:
Objektet utgörs av en ljus och öppen tallskog men ett litet inslag av gran och björk. Fältskitket består av blåbär och lingon.
Skogen är gallrad och röjd och större delen av tallarna är troligtvis planterade.
Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 40-70 år
Påverkan/Naturlighet: Röjt, Gallrat, Planterat, Enkelskiktat

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Förekommer

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Planteringsskog

Strandskyddsområde

Inventerare Ingemar Södergren

17. Tallskog mot bike parken

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Ingemar
SödergrenLinnea (Linnaea borealis) VisstFlera typisk art

Ingemar

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal tall

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: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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
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SödergrenTofsmes (Parus cristatus) VisstEnstaka typisk art
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Biotop: Taiga, undernaturtyper: Granskog .
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller kvalitetskrav på naturvärdesobjekt
Natura 2000 Naturtyp: Taiga (9010) Bevarandetillstånd: Dålig
Beskrivning:
Objektet utgörs av en förhållandevis öppen grandominerad skog med inslag av sälg, rönn och och björk.
Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 70-100 år
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Olikåldrigt, Flerskiktat

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga

Ingen

Inventerare Ingemar Södergren

18. Granskog i centrala delen

Rödlistade arter

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till
sparsamt (1-5

m3/ha)
Lågor Granlåga Insektspår

Enstaka till
sparsamt (1-5

m3/ha)
Torrträd och högstubbar Gran Torrträd

Sällsynt (<1 ha)Värdefulla träd Gammal sälg Insektshål, gångar, hackmärken,
hackspettar, döende träd

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

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: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
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: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Rödlistekategori

Ingemar
Södergren

Ullticka (Phellinus
ferrugineofuscus) Mycket högtEnstaka Nära hotad (NT)

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Ingemar
SödergrenBårdlav (Nephroma parile) Mycket högtEnstaka typisk art, signalart skog,

naturvärdesindikator

Ingemar
SödergrenLinnea (Linnaea borealis) VisstFlera typisk art

Ingemar
SödergrenMyskbock (Aromia moschata) VisstEnstaka signalart skog, tidigare

rödlistad art

Ingemar
Södergren

Ullticka (Phellinus
ferrugineofuscus) Mycket högtEnstaka typisk art, signalart skog,

rödlistad art
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