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1 Sammanfattning 
Calluna	AB	har	utfört	en	naturvärdesinventering	(NVI)	av	Snurrom-området	i	norra	Kalmar	på	
uppdrag	av	Kalmars	kommun.	Bakgrunden	till	inventeringen	är	att	kommunen	ska	ta	fram	ett	
planprogram	med	bostäder	för	området.	En	NVI	syftar	till	att	beskriva	och	värdera	
naturområden	av	betydelse	för	biologisk	mångfald	inom	ett	avgränsat	område.		
Uppdraget	har	utförts	enligt	SIS	standard	för	naturvärdesinventeringar.	Inventeringen	utfördes	
på	fältnivå	med	detaljeringsgrad	medel,	samt	med	tillägget	värdeelement.	Fältinventering	
utfördes	mellan	den	17	och	den	20	augusti	2020.		
Naturen	i	inventeringsområdet	består	i	huvudsak	av	torr	ruderatmark	i	nord	och	nordväst.	I	
öster	dominerar	produktionsskog	och	i	de	centrala	delarna	av	området	finns	lundliknande	
miljöer	med	hassel	och	ek	samt	lövskog	med	inslag	av	barrträd.	Det	förekommer	också	äldre	
igenväxta	betesmarker	med	stenmurar.		
Vid	inventeringen	avgränsades	totalt	elva	naturvärdesobjekt	(totalt	18,5	ha	av	
inventeringsområdets	70	ha).	Av	dessa	objekt	fanns	ett	med	högt	naturvärde	
(naturvärdesklass	2)	och	nio	med	påtagligt	naturvärde	(naturvärdesklass	3).	Även	ett	objekt	
med	visst	naturvärde	(naturvärdesklass	4)	avgränsades.	Trots	att	detta	tillägg	inte	beställts	
visade	det	sig	relevant	att	kunna	avgränsa	det	objektet.	
Totalt	registrerades	201	värdeelement	under	inventeringen,	varav	merparten	utgjordes	av	
naturvärdesträd.	Vidare	identifierades	bl.	a.	flera	sand-	och	jordblottor,	sand-	och	grushögar	
samt	sten-	och	tegelmurar.	
Vid	Callunas	inventering	noterades	18	naturvårdsarter,	det	vill	säga	arter	som	indikerar	att	
området	har	ett	naturvärde,	att	området	har	förutsättningar	att	vara	artrikt	eller	som	i	sig	själv	
har	särskild	betydelse	för	biologisk	mångfald.	Genom	nedladdade	fynduppgifter	från	
Analysportalen	(en	tjänst	som	samlar	svenska	biodiversitetsdata)	tillkom	ytterligare	fyra	
naturvårdsarter	i	området.	Totalt	ger	detta	22	konstaterade	naturvårdsarter	för	
inventeringsområdet	(fler	naturvårdsarter	än	de	som	påträffats	kan	dock	alltid	finnas	i	
området1).	Bland	de	påträffade	naturvårdsarterna	finns	bland	annat	sandödla,	törnskata	och	
huggorm,	vilka	är	arter	som	trivs	i	öppna	miljöer	med	lågvuxen	vegetation	och	buskar	samt	i	
områden	med	blottad	mark.		
Callunas	inventering	och	tidigare	fynduppgifter	från	området	visar	på	förekomst	av	nio	
skyddade	arter	enligt	artskyddsförordningen	(2007:845).	Av	dessa	är	fem	fågelarter	
prioriterade	utifrån	Naturvårdsverkets	rekommendation.		
De	högsta	naturvärdena	i	inventeringsområdet	består	av	två	jätteekar	med	en	stamdiameter	på	
cirka	150	cm.	Ekarna	växer	intill	ruderatmarksområdet	i	den	nordvästra	delen	av	
inventeringsområdet.	Objektet	bedömdes	ha	högt	naturvärde	och	tilldelades	naturvärdesklass	2.		
Vidare	har	lämpliga	livsmiljöer	för	sandödla	och	större	vattensalamander	inventerats.	
Huvuddelen	av	livsmiljöerna	för	sandödla	avgränsades	inom	de	norra	och	nordvästra	delarna	
samt	i	den	södra	delen	av	inventeringsområdet.	En	möjlig	livsmiljö	för	större	vattensalamander	
identifierades	i	och	kring	dagvattendammarna	direkt	väster	om	Kalmar	golfklubb,	i	den	östra	
delen	av	inventeringsområdet.	
NVI-rapporten	utgör	ett	stöd	för	bedömningar	enligt	miljöbalken	3	kap	3§.	Hänsyn	som	tas	till	
områden	med	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald	bidrar	till	att	uppfylla	miljöbalkens	krav,	
Sveriges	internationella	åtaganden	samt	de	av	riksdagen	antagna	miljökvalitetsmålen.		

																																																													
1 I rapporten (bilaga 3) listas endast de naturvårdsarter som noterades vid Callunas inventering samt de tidigare fynduppgifter 
som framkommit vid uppdragets undersökning av tidigare känd kunskap. Det kan dock alltid förekomma ytterligare 
naturvårdsarter i ett område, vilka ännu inte har påträffats, identifierats eller rapporterats in av någon.  



Naturvärdesinventering (NVI) / Naturvärdesinventering vid Snurrom, 2020-09-25  

	

 5 

För	att	möjliggöra	att	nödvändig	hänsyn	tas	till	de	allmänna	hänsynsreglerna	i	2	kap.	
miljöbalken	kan	visas	lyfter	Calluna	fram	behovet	av	ytterligare	inventeringar	av	större	
vattensalamander	samt	en	artskyddsutredning	för	sandödla.	
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2 Inledning  

2.1 Vad är en naturvärdesinventering? 

Syftet	med	en	naturvärdesinventering	(NVI)	är	att	beskriva	och	värdera	naturmiljöer	av	
betydelse	för	biologisk	mångfald	inom	ett	avgränsat	område.	Bedömningen	av	naturvärdet	görs	
utifrån	de	två	bedömningsgrunderna	biotop	(typ	av	naturmiljö)	och	arter.	En	NVI	resulterar	i	
avgränsningar	av	områden,	naturvärdesklassningar,	objektbeskrivningar,	artlistor	med	
noterade	naturvårdsarter	och	skyddade	arter,	samt	en	övergripande	rapport.	Observera	att	
listan	över	noterade	naturvårdsarter	inte	är	en	total	lista	över	förekommande	arter	i	området,	
för	detta	krävs	en	särskild	artinventering.		
En	NVI	kan	utgöra	en	grund	inför	inventeringar	av	andra	miljöaspekter	än	naturmiljö	(t.ex.	
friluftsliv,	kulturmiljö,	geologi,	landskapsbild	och	ekosystemtjänster),	konsekvensbedömning	
med	mera,	men	bedömningar	av	sådana	värden	ingår	inte	i	NVI-resultatet.	
Naturvärdesinventeringen	omfattar	inte	heller	en	analys	av	ifall	risk	för	att	förbud	enligt	
artskyddsförordningen	kan	föreligga.	En	sådan	analys	görs	inom	en	artskyddsutredning.	En	NVI	
är	dock	ett	användbart	underlag	till	sådana	bedömningar	och	ska	om	möjligt	uppmärksamma	
om	en	sådan	utredning	behövs.		

2.2 Bakgrund, förutsättningar och uppdragets syfte  

Miljökonsultföretaget	Calluna	AB	har	av	Kalmars	kommun	fått	i	uppdrag	att	göra	en	
naturvärdesinventering	(NVI)	av	området	Snurrom,	i	Kalmars	kommun.	Tidigare	har	en	
naturinventering	och	en	naturvärdesinventering	i	samband	med	detaljplan	för	Snurrom	
verksamheter	genomförts	(2017)	samt	inventeringar	av	sandödla	och	större	vattensalamander	
(2016).		
Inventeringsområdet	omfattar	cirka	70	ha	och	delades	inför	fältbesöket	upp	i	fem	delområden	
(A-E	se	figur	1).	Det	består	huvudsakligen	av	ruderatmark	samt	igenväxningsytor	i	norr	och	i	
nordväst.	De	centrala	och	östra	delarna	domineras	av	produktionsskog,	äldre	jordbruksmarker	
samt	lövskog,	med	delvis	lundkaraktär	och	inslag	av	barrträd.	Ett	mindre	ruderatmarksområde	
finns	även	i	söder.	Norr	och	söder	om	inventeringsområdet	finns	det	nybyggda	bostadsområden.	
I	nordväst	avgränsas	inventeringsområdet	av	Norra	vägen	och	i	öster	ligger	Kalmar	golfklubb.	
Delar	av	ruderatmarkerna	i	norr	verkar	idag	användas	som	upplagsytor.	Stora	delar	av	skogen	i	
öst	och	i	de	centrala	delarna	används	för	skogsbruk.	Det	finns	ett	antal	mindre	stigar	och	äldre	
belagda	vägar	vilka	korsar	skogen	och	delar	av	ruderatmarksytorna.	Nästintill	hela	
inventeringsområdet	används	för	friluftsliv	(se	figur	1).	
Området	ska	ingå	i	planprogrammet	Snurrom	samt	i	detaljplanerna	för	del	av	Kläckeberga	10:1,	
Kläckeberga	10:10,	Krafslösa	5:1	och	del	av	Krafslösa	1:2	m.fl.	Resultaten	från	denna	NVI	ska	
utgöra	planunderlag.		
Förutom	naturvärdesinventeringen	med	tillägg	enligt	SIS	standard,	har	beställaren	till	detta	
uppdrag	även	efterfrågat	inventering	av	lämpliga	miljöer	för	sandödla	(Lacerta	agilis)	och	för	
större	vattensalamander	(Triturus	cristatus).	Vidare	ska	rekommendationer	och	förslag	till	
eventuella	åtgärder.	I	uppragt	ingår	en	bedömning	om	det	generella	biotopskyddet	omfattar	en	
rad	träd	i	delområde	C.	
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Figur 1. Kartan visar gränsen för inventeringsområdet med indelning i delområden.   
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3 Metod och genomförande  

3.1 Metodbeskrivning  

Naturvärdesinventering  
Inventeringen	har	utförts	enligt	SIS	standard	SS	199000:2014	”Naturvärdesinventering	
avseende	biologisk	mångfald	(NVI)	–	genomförande,	naturvärdesbedömning	och	redovisning”.	
Metoden	finns	beskriven	i	sin	helhet	i	standarden2	och	en	kortfattad	metodbeskrivning	finns	i	
bilaga	1.	Calluna	är	ackrediterade3	av	SWEDAC	för	NVI	i	stränder	och	terrestra	naturtyper.		
I	detta	uppdrag	har	inventeringen	utförts	på	fältnivå	med	detaljeringsgrad	medel.	Inventeringen	
har	utförts	med	de	tillägg	enligt	standarden	som	redovisas	i	tabell	1	nedan.	Den	akvatiska	floran	
och	faunan	av	dagvattendammarna	som	ligger	i	delområde	E	har	inte	inventerats.	

Tabell 1. De tillägg som har markerats med ”Ja” är de som har beställts och utförts inom ramen för detta uppdrag.  

Beställd? Möjliga tillägg till NVI Beställd? Möjliga tillägg till NVI 

Nej Naturvärdesklass 4* Nej Kartering av Natura 2000-naturtyp 

Nej Generellt biotopskydd Nej Detaljerad redovisning av artförekomst 

Ja Värdeelement Nej Fördjupad artinventering 

*Observera att tillägg naturvärdesklass 4 inte beställdes, men vid inventeringen visade det sig ändå lämpligt att 
avgränsa ett objekt i denna klassning. 

 

Inventeringsområdet	är	avgränsat	till	ett	område	som	omfattar	cirka	70	ha	(se	figur	1).	
Förstudien	omfattade	även	en	studie	av	det	omkringliggande	landskapet.	Vid	förstudien	gjordes	
en	genomgång	av	utdrag	av	naturvårdsarter	inom	ett	område	med	300	m	buffert	från	
inventeringsområdets	gräns,	samt	annat	underlag	om	eventuella	befintliga	naturvärden.	Se	
tabell	2.	Detta	underlag	användes	sedan	som	stöd	vid	avgränsning	och	klassning	av	objekt	under	
fältarbetet.		
I	rapporten,	bilaga	3	redovisas	påträffade	naturvårdsarter	enligt	Callunas	filtrering	av	
artuppgifter	från	Svenska	LifeWatch	Analysportal	(Leidenberger	et	al.,	2016).	I	artlistan	framgår	
motiven	till	varför	de	utgör	naturvårdsarter,	samt	vilka	arter	som	inte	finns	på	nationella	listor	
men	som	Calluna	själva	definierar	som	naturvårdsarter.	I	faktarutan	i	avsnitt	4.3.2	finns	en	
förklaring	av	begreppet	naturvårdsart.		
Arters	benämningar	följer	så	långt	det	är	möjligt	SLU:s	taxonomiska	databas	Dyntaxa	(SLU	
Artdatabanken,	2020).	Alla	hänvisningar	till	rödlistan	gäller	den	senaste	upplagan	(SLU	
Artdatabanken,	2020).		

Tillägg: Värdeelement 
Uppdraget	omfattar	hela	inventeringsområdet	och	utfördes	samtidigt	som	övrig	inventering.	
Fokus	har	legat	på	naturvärdesträd	samt	övriga	för	den	biologiska	mångfalden	värdefulla	
element	som	sand-	och	jordblottor	samt	sten-	och	blocksamlingar.	

																																																													
2 Standarden kan köpas från SIS förlag: https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk555/.  

3 Calluna AB är ackrediterade av SWEDAC sedan december 2017 för naturvärdesinventeringar i stränder och terrestra 
naturtyper enligt SIS-standarden för NVI. Calluna var det första företaget att ackrediteras för inventeringar enligt standarden. 
Ackrediteringen innebär att Calluna kontrolleras årligen och får visa att vi har personal med rätt kompetens samt rutiner, 
metoder och verktyg för att utföra NVI enligt standarden med god kvalitet.  
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Metoden	som	använts	vid	inmätning	av	träd	grundar	sig	i	Callunas	metod	för	inmätning	av	
naturvärdesträd	men	utan	poängsystem	och	utan	kategoriindelning.	För	att	identifiera	om	
trädet	är	ett	naturvärdesträd	bedöms	en	mängd	ekologiska	parametrar.	Det	finns	ett	
antal	ekologiska	faktorer,	vilka	visar	om	ett	träd	är	ett	naturvärdesträd	eller	inte.	Vid	
inventeringen	bedöms	grundläggande	uppgifterna	som	trädart,	diameter,	solexponering,	
förenklad	bedömning	om	vitalitet,	förekomst	av	död	ved	eller	håligheter	m	fl.	Se	bilaga	4	för	en	
beskrivning	av	metoden.		
	

3.2 Tidpunkt för arbetet och utförande personal  

Förstudien	genomfördes	den	14	juli	2020.	Arbetet	med	analys	av	GIS-underlag	och	utdrag	av	
tidigare	artobservationer	utfördes	av	GIS-specialist	Andreas	Souropetsis	från	Calluna	AB.		
Inventeringen	utfördes	mellan	den	17	och	20	augusti,	2020.	Fältinventering	och	
naturvärdesbedömning	utfördes	av	biolog	Barbara	Kühn	från	Calluna	AB	med	stöd	av	ekolog	
Arianna	Scarpellini	(Calluna	AB).	Inventering	av	miljöer	för	sandödla	och	större	
vattensalamander	utfördes	av	ekolog	Arianna	Scarpellini	(Calluna	AB).	En	inledande	kalibrering	
genomfördes	i	området	där	Alexander	Eriksson	(Calluna	AB)	förevisade	metodik	för	inventering	
och	för	bedömningar	av	miljöer	för	sandödlan.		

3.3 Informationskällor och referenslitteratur 

Vid	naturvärdesinventeringen	har	ett	antal	informationskällor	genomsökts	efter	information	om	
platsens	tidigare	kända	naturvärden	och	skyddade	områden	enligt	7	kap	miljöbalken.	Tabell	2	
nedan	redovisar	de	källor	som	har	genomsökts	och	använts	som	underlag	vid	bedömningar	och	
avgränsningar.		
Som	stöd	vid	uppdragets	bedömning	av	naturvärden	användes	SIS-standarden	samt	den	
litteratur	som	listas	i	avsnittet	Referenser.		

Tabell 2. Redovisning av genomgångna informationskällor relevanta som kunskapsunderlag för NVI. Resultatet 
av informationssökningen redovisas i avsnittet Resultat.  

Informationskälla Utsök Kommentarer  Utfall 

Artobservationer:    

Naturvårdsarter och skyddade arter 
Fynduppgifter för inrapporterade 
observationer av arter. Data nedladdad från 
Svenska LifeWatch Analysportal 
(Leidenberger et al., 2016). 

Utsök gjordes 
den 14 juli 
2020.  

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffert på 300 
meter.  
Utsök av 
naturvårdsarter4 och 
skyddade arter enligt 
Calluna AB:s filter för 
utsök av 
naturvårdsarter.  

Sökningen gav 
resultat inom 
buffertzonen men 
bedöms inte 
relevanta vidare 
iutredningen. 

																																																													
4 Naturvårdsart – indikerar att området har naturvärde, har förutsättningar att vara artrikt eller att arten i sig själv är av särskild 
betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsart är ett begrepp inom SIS-standard för NVI, läs mer i bilaga 1. 
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Informationskälla Utsök Kommentarer  Utfall 

Skyddsklassade artobservationer 
Inhämtat utdrag från ArtDatabanken5.  
Fynduppgifter för inrapporterade 
skyddsklassade observationer av arter. 
Skyddsklassningen innebär att fynduppgifter 
för specifika arter döljs eller diffuseras i 
varierande grad, antingen för att skydda dem 
mot olika hot eller för att uppgiftslämnaren 
har begärt att observationen ska döljas. 
Skyddet berör främst orkidéer och vissa 
rovfåglar.  

Utdrag 
gjordes den 
14 juli 2020.  

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffert på 300 
meter.  
Calluna följer 
ArtDatabankens regler 
för sekretess och 
rumslig diffusering vid 
information om och 
produktion av kartor 
med skyddsklassade 
artobservationer. 

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.3.3 samt figur 2. 

Jordbruksverket:    

Jordbruksblock 
GIS-skikt med uppgifter om betesmark och 
åkermark i Sverige som lantbrukare har sökt 
stöd för vid något tillfälle (Blockdatabasen). 

Utsök gjordes 
den 14 juli 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffert på 300 
meter. 

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.2.  

Ängs- och betesmarker 
GIS-skikt med data från Svenska ängs- och 
betesmarksinventeringen (TUVA), 
innehållande både ängs- och 
betesmarksobjekt och naturtypsytor.  

Utsök gjordes 
den 14 juli 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffert på 300 
meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Naturvårdsverket:    

Kulturreservat 
Skyddade områden enligt 7 kap MB med 
värdefulla kulturpräglade landskapsområden. 

Utsök gjordes 
den 14 juli 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffert på 300 
meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Natura 2000-områden 
GIS-skikt med skyddade områden enligt 7 
kap. 27 § MB. Naturtypskarta med kartering 
av Natura 2000-naturtyper, för de naturtyper 
som ingår i EU:s Art- och habitatdirektiv, 
bilaga 1 (EEG 92/443) samt ett urval av 
andra naturtyper.  

Utsök gjordes 
den 14 juli 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffert på 300 
meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Naturreservat 
GIS-skikt med skyddade områden enligt 
7 kap. MB med syfte att bevara biologisk 
mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer eller tillgodose behov av 
områden för friluftslivet.  

Utsök gjordes 
den 14 juli 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffert på 300 
meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

RAMSAR-områden 
GIS-skikt med internationellt värdefulla 
våtmarksområden, skyddade av 
Ramsarkonventionen.  

Utsök gjordes 
den 14 juli 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffert på 300 
meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Riksintressen natur och friluftsliv 
GIS-skikt med områden som av riksdagen 
har utpekats som riksintresse för naturvård 
(3 kap. 6 § MB), friluftsliv (3 kap. 6 § MB) 
samt rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB).  

Utsök gjordes 
den 14 juli 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffert på 300 
meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

																																																													
5 Skyddsklassade observationer – dessa fynduppgifter visas inte öppet för allmänheten, men de kan erhållas från 
Artdatabanken av aktörer med avtal för utdrag av sådana uppgifter.  
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Informationskälla Utsök Kommentarer  Utfall 

Vattenskyddsområden 
Områden till skydd för en grund- eller 
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas 
komma att utnyttjas för vattentäkt (7 kap. 21-
22 §§ MB). 

Utsök gjordes 
den 14 juli 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffert på 300 
meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Andra skyddade områden 
Skyddade områden enligt 7 kap Miljöbalken 
utöver ovanstående. Naturminnen, 
naturvårdsområden, djur- och 
växtskyddsområden, biotopskyddsområden, 
skyddade älvar, nationalparker och 
nationalstadsparker.  

Utsök gjordes 
den 14 juli 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffert på 300 
meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Skogsstyrelsen:    

Forn- och kulturlämningar  
GIS-skikt (Skog & Historia) med information 
om forn- och kulturlämningar i skogsmark, 
exempelvis stenrösen och kolbottnar. 

 Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffert på 300 
meter. 

Sökningen gav 
resultat i form av 
boplatser och 
grundmurar m.m 

Naturvårdsavtal 
GIS-skikt med tidsbestämt skyddade 
områden som t.ex. är beroende av skötsel 
för att bevara naturvärden eller där 
naturvärdena gynnas bäst av fri utveckling 
utan skogsbruk. Avtalstid kan vara 1–50 år.  

Utsök gjordes 
den 14 juli 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffert på 300 
meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Nyckelbiotoper och naturvärden  
GIS-skikt med naturvärden, inventerade av 
Skogsstyrelsen på småskogsbrukets mark 
samt från skogsbolags och större 
markägares egna inventeringar.  

Utsök gjordes 
den 14 juli 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffert på 300 
meter. 

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.2.  

Sumpskogar  
GIS-skikt med skogsklädd våtmark, från 
inventering av Skogsstyrelsen. 

Utsök gjordes 
den 14 juli 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffert på 300 
meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Övriga:    

Strandskydd 
Länsstyrelsens register/Kommunens karta 
över strandskydd. 
Skyddade områden enligt 7 kap. 14 § 
miljöbalken. Strandskyddat område omfattar 
land- och vattenområden 100 meter från 
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. 
Inom vissa strandmiljöer har Länsstyrelsen 
beslutat om ett utvidgat strandskydd upp till 
300 meter. 

Kontroll ej 
tillämpligt. 

-  - 

Skyddsvärda träd  
Databas Trädportalen (Artdatabanken)  
 

Utsök gjordes 
den 26 
augusti 2020. 

T.ex. Sökområdet 
omfattade 
inventeringsområdet 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Tidigare inventeringar 
Sökning efter tidigare NVI:er eller utförliga 
artinventeringar. 

- - Inventering av 
sandödla och större 
vattensalamander 
(Ecocom AB, 2016). 
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3.4 GIS och fältdatafångst 

Fältdatafångsten	har	gjorts	i	ESRI:s	fältapplikation	Collector	på	en	smartphone.	
Lägesnoggrannheten	för	denna	enhet	är	vanligtvis	5	-	10	meter	eller	bättre,	förutom	i	tät	skog	
eller	nära	höga	byggnader	då	det	kan	vara	något	sämre.	Den	geodatabas	som	Calluna	använder	i	
Collector	har	de	attribut	som	specificeras	i	SIS	standard	199000.		
GIS-skikt	med	naturvärdesobjekt	samt	värdeelement	och	miljöer	för	sandödla	och	större	
vattensalamander	från	inventeringen	har	upprättats.	Till	GIS-skikten	finns	även	tillhörande	
metadatablad	med	bland	annat	beskrivningar	av	attributdata.	GIS-underlaget	har	beställts	av	
och	levererats	till	uppdragsbeställaren.		
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4 Resultat NVI 

4.1 Allmän beskrivning av inventeringsområdet  

Inventeringsområdet	är	beläget	norr	om	Kalmar,	mellan	Norra	vägen	i	väst	och	Kalmar	
golfklubb	i	öster.	
Området	utgörs	av	ruderatmark	och	igenväxningsskog	i	den	norra	och	nordväst	delen,	samt	ek-	
och	hassellundsliknande	miljöer	varvat	produktionsskogsområden	i	de	centrala	och	södra	
delarna.	I	den	östra	delen	finns	det	även	två	dagvattendammar.	Stenmurar	förekommer	allmänt	i	
hela	inventeringsområdet,	varav	två	tydligt	avgränsar	äldre,	igenvuxna	betesmarker.	

4.2 Skyddad natur och övrig känd kunskap om området  

Inom	inventeringsområdet	finns	ingen	skyddad	natur	enligt	7	kap	miljöbalken.	I	den	nordvästra	
delen	finns	en	utpekad	nyckelbiotop;	se	figur	2.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figur 2. Kartan visar nyckelbiotop, resultat av utdrag från Analysportalen samt övrig relevant kunskap om 
området. 
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4.3 Naturvärdesinventeringens resultat 

4.3.1. Naturvärdesobjekt  
Vid	inventeringen	avgränsades	och	klassades	totalt	elva	områden	som	naturvärdesobjekt,	
fördelade	enligt	tabell	3.	Naturvärdesobjekten	redovisas	i	kartan	i	figur	3.	Se	bilaga	2	för	
objektbeskrivningar	för	alla	naturvärdesklassade	områden.	I	objektkatalogen	framgår	
motivering	till	naturvärdesklassningen	och	där	finns	även	representativa	bilder	till	objekten.		
Miljöerna	utanför	de	klassade	områdena	omnämns	som	”Övrigt	område”,	vilket	innefattar	
områden	med	lågt	naturvärde.	De	kan	även	omfatta	områden	som	har	positiv	betydelse	för	
biologisk	mångfald	men	som	är	mindre	i	areal	än	uppdragets	minsta	karteringsenhet	(d.v.s.	inom	
ramen	för	inventeringens	beställda	detaljeringsgrad).	Karaktären	hos	de	områden	som	bedömts	
ha	lågt	naturvärde	är	skogsmark	med	planterad	skog	som	i	stort	sett	saknar	intressanta	
strukturer,	framförallt	i	delområde	C	och	E	samt	igenvuxna	betesmarker	i	område	C.		

Tabell 3. Fördelning av identifierade naturvärdesobjekt. Inventeringsområdet omfattar totalt 70 hektar.  

Naturvärdesklass Antal 
objekt 

Sammanlagd yta 
(ha) 

% av 
inventeringsområdets yta 

Delområde 

1 högsta 
naturvärde 

0 0 0  

2 högt naturvärde 1 0,04 0,06 A 

3 påtagligt 
naturvärde 

9 17,3 24,7 1 objekt i A 
2 objekt i B 
3 objekt i C 
2 objekt i E 
1 objekt i B+E 

4 visst naturvärde 1 1,2 1,7 C 

	

Delområde A 

De	högsta	naturvärdena	högt	naturvärde	(naturvärdesklass	2	)	registrerades	i	ett	mindre	och	
igenväxande	gräsmarksobjekt,	med	förekomst	av	två	jätteekar	samt	grov	död	ved	(objekt	nr	1).	
Detta	objekt	ingår	även	i	Skogsstyrelsens	nyckelbiotop	(se	avsnitt	4.2	och	figur	2).	
Ytterligare	ett	naturvärdesobjekt	(objekt	nr	2)	i	detta	område	bedömdes	ha	påtagligt	naturvärde	
(naturvärdesklass	3).	Det	består	av	torr	ruderatmark	där	floran	domineras	av	
primärsuccessionsväxter6	såsom	renfana,	tistlar	och	rölleka.	Här	förekommer	även	flera	sand-	
och	grushögar	samt	sand-	och	jordblottor.	Spritt	inom	hela	objektet	växer	bärande,	blommande	
buskar	och	flera	sälgbuskage.	Äldre	stenmurar	påträffades	även.	Sådana	typer	av	element	
gynnar	insekter	som	gaddsteklar	och	dagfjärilar	samt	kräldjur	och	fåglar.	

Delområde B 

I	detta	område	identifierades	tre	naturvärdesobjekt,	samtliga	med	påtagligt	naturvärde	
(naturvärdesklass	3).	Det	ena	består	av	ett	område	med	tall	med	sandig	och	grusig	mark	där	
flera	sand-	och	jordblottor	förekommer	(objekt	nr	3).	Det	andra	objektet	är	en	delvis	solbelyst	
och	2	meter	bred	stenmur,	invid	skogskanten	(objekt	nr	8).	Båda	dessa	objekt	erbjuder	bra	
livsmiljöer	framför	allt	för	insekter	och	kräldjur.	Det	tredje	objektet	(objekt	nr	7)	sträcker	sig	

																																																													
6 Växter som förekommer i ett tidigt stadium av igenväxning. 
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över	delområde	B	och	E.	Det	består	av	en	lundliknande	miljö	med	ekar	(ca	50	cm	i	diameter)	
samt	hasselbuketter.		

Delområde C 

Tre	objekt	(objekt	nr	5,	6	och	11)	med	påtagligt	naturvärde	(naturvärdesklass	3)	och	ett	objekt	
med	visst	naturvärde	(naturvärdesklass	4)	(objekt	nr	4)	avgränsades	inom	detta	delområde.	De	
första	tre	objekten	består	av	gamla	och	mer	eller	mindre	solbelysta	stenmurar.	Två	ligger	vid	
gamla	igenvuxna	betesmarker	medan	den	tredje	ligger	bredvid	en	cykelväg	i	söder	av	området,	
vid	gränsen	mot	delområdet	D,	och	kantas	av	flera	träd	som	växer	i	rad,	framförallt	ekar.	Dessa	
träd	har	vid	inventeringen	bedömts	kunna	omfattas	av	generellt	biotopskydd	enligt	
Naturvårdsverkets	kriterier	för	alléer.	Stenmurar	skapar	en	intressant	brynmiljö	framför	allt	för	
insekter,	kräldjur	och	småfåglar.	Objektet	som	bedömdes	ha	ett	visst	naturvärde	ligger	i	
nordvästra	delen	av	delområdet	och	utgörs	av	en	ek-	och	hassellund	med	unga	ekar	och	
hasselbuketter	som	nyligen	har	undanröjts	och	slyrensats.	

Delområde D 

Inga	naturvärdesobjekt	avgränsades	här.	

Delområde E 

Tre	objekt	med	påtagligt	naturvärde	(naturvärdesklass	3)	avgränsades	i	detta	delområde	varav	
ett	(objekt	nr	7)	sträcker	sig	även	över	delområde	B	(se	ovan).	Ytterligare	ett	objekt	(nr	9)	
består	av	två	dagvattendammar,	som	ligger	precis	väster	om	Kalmar	golfklubb.	Stränderna	är	
tätbevuxna	och	består	mest	av	trivialflora,	men	dammarna	utgör	det	enda	stället	med	
permanent	småvatten	i	hela	inventeringsområdet	varför	det	skapar	värde	för	många	organismer	
som	insekter,	fåglar	och	andra	smådjur	och	inte	minst	för	eventuella	groddjur	(se	även	kapitel	
7).	Det	tredje	objektet	inom	delområdet	(objekt	nr	10)	ligger	i	sydöst.	Det	består	av	en	
lundliknande	miljö,	men	är	delvis	mycket	igenväxt	med	trädsly	av	framförallt	asp.	Här	växer	
dock	flera	äldre	ekar	och	hasselbuketter.	
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Figur 3. Kartan visar inventeringsområdet med resultaten från Callunas naturvärdesinventering där 
naturvärdesobjekten och deras naturvärdesklass framgår. Objekt i klass 1 återfanns ej vid inventeringen. 
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4.3.2. Arter 

Naturvårdsarter 

Vid	Callunas	inventering	noterades7	18	relevanta	naturvårdsarter	(se	faktaruta	nedan	samt	
sidan	18	med	förklaring	av	begreppet	naturvårdsart).	I	utsök	från	Artdatabankens	databaser	
återfanns	ytterligare	fyra	relevanta	naturvårdsarter.		
De	relevanta	naturvårdsarterna	redovisas	i	bilaga	3.	Där	finns	motiveringar	till	varför	de	har	
utpekats	som	naturvårdsarter,	samt	i	de	flesta	fall	en	kortfattad	beskrivning	av	varje	arts	ekologi	
samt	i	vilket	delområde	arten	påträffades.	
Vid	Callunas	inventering	och	via	utdrag	från	Artdatabanken	visade	det	sig	att	det	finns	fynd	(från	
åren	2015,	2019	och	2020)	av	flera	arter	som	är	skyddade	enligt	Artskyddsförordningen	och	
som	även	är	en	så	kallad	skyddsklassad	art7	.	Fynden	gjordes	utanför	inventeringsområdet	i	den	
buffertzon	som	fynd	söktes	i.	Detta	faktum	och	sekretessen	medför	att	fyndet/fynden	inte	
redovisas	närmare	i	den	här	rapporten.		
Bland	naturvårdsarterna	i	området	kan	särskilt	nämnas	törnskata,	sandödla	(VU)	och	blekticka	
(NT).	Törnskata	är	en	prioriterad	fågelart	enligt	Skogsvårdslagen	och	är	knuten	till	öppna	
marker	med	förekomst	av	buskar.	Arten	påträffades	i	naturvärdesobjekt	2	i	delområde	A.	
Sandödlan	behöver	varma	platser	med	lång	kontinuitet	i	tillgång	på	flera	viktiga	strukturer	för	
äggläggning,	solning,	födosök	och	övervintring.	Arten	påträffades	i	naturvärdesobjekt	3	i	
delområde	B.	Blekticka	är	en	signalart	vilket	innebär	att	den	med	sin	förekomst	indikerar	höga	
naturvärden.	Denna	art	påträffades	på	en	jätteek	i	naturvärdesobjekt	1	i	delområde	A.	Arten	
brukar	förekomma	på	gamla	ekar,	ofta	tillsammans	med	andra	sällsynta	och	rödlistade	arter.	
Av	de	relevanta	naturvårdsarterna	i	området	var	följande	rödlistade	(se	faktaruta	sidan	18	med	
förklaring	av	begreppet	rödlistad):		
	

• Sandödla	(VU)	i	delområde	A	
• Blekticka	(NT)	i	delområde	A	
• Skuggorangelav	(NT)	i	delområde	A	
• Gullklöver	(NT)	i	delområde	A	och	B	

	

	

																																																													
7 Observera att noterade naturvårdsarter vid inventeringen endast är de arter som hittades vid inventeringen. Det kan finnas fler 
naturvårdsarter. 

NATURVÅRDSVERKETS REKOMMENDATION GÄLLANDE PRIORITERING AV FÅGELARTER 
Alla vilt förekommande fågelarter är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen. Naturvårdsverkets 
handbok för artskyddsförordningen (Naturvårdsverket, 2009) säger dock att följande grupper bör prioriteras 
även om alla fågelarter omfattas:  
• Arter markerade med B i artskyddsförordningens bilaga 1 (betyder att de är upptagna i bilaga 1 till 

EU:s fågeldirektiv). 

• Rödlistade arter. 
• Arter vars populationer har minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005. 

Denna prioritering har fått stort genomslag och därför väljer Calluna att endast redovisa dessa prioriterade 
fågelarter. 
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Skyddade arter  

Vid	Callunas	inventering	noterades	sex	arter	som	omfattas	av	skydd	enligt	
artskyddsförordningen	(2007:845)	och	i	utsök	från	Artdatabankens	databaser	återfanns	
ytterligare	tre	arter.	Dessa	skyddade	arter	redovisas	i	bilaga	3	och	i	tabell	4	nedan.	
		
Tabell 4. Tabell över arter som påträffades under inventeringen och som omfattas av skydd enligt 
artskyddsförordningen. 

Delområde Art § Artskyddsförordningen  

A 
 

Törnskata Fågelart skyddad enligt 4 § och prioriterad enligt 
Naturvårdsverket (se faktaruta nedan) 

Huggorm Djurart skyddad enligt 6 § 
 

B 
 

Stenskvätta 
 

Fågelart skyddad enligt 4 § och prioriterad enligt 
Naturvårdsverket (se faktaruta nedan) 

Backsvala Fågelart skyddad enligt 4 § och prioriterad enligt 
Naturvårdsverket (se faktaruta nedan) 

Sandödla Djurart skyddad enligt 4 § artskyddsförordningen 

Skogsödla Djurart skyddad enligt 6 § artskyddsförordningen 

C Blåsippa Växtart skyddad enligt 9 § 

D - - 

E 

Sävsparv Fågelart skyddad enligt 4 § och prioriterad enligt 
Naturvårdsverket (se faktaruta nedan) 

Nötkråka Fågelart skyddad enligt 4 § och prioriterad enligt 
Naturvårdsverket (se faktaruta nedan) 

	
	

NATURVÅRDSARTER 
Begreppet naturvårdsarter lanserades av 
Artdatabanken som ett verktyg vid 
naturvärdesbedömning. Det är en samlingsterm 
för arter som är skyddsvärda genom att de 
indikerar att ett område har höga naturvärden, 
eller i sig själva är av särskild betydelse för 
biologisk mångfald (Hallingbäck, 2013).  
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för 
skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter i 
identifierade Natura 2000-naturtyper, 
ansvarsarter, signalarter etc. Arterna kan finnas i 
upprättade officiella listor (t.ex. Skogsstyrelsens 
signalarter) eller vara sådana som inventeraren 
själv bedömer uppfyller definitionen för en 
naturvårdsart.  
Calluna har upprättat ett eget verktyg med listor 
över naturvårdsarter och motiv till varför dessa 
anses vara naturvårdsarter. Verktyget används vid 
bl.a. naturvärdesinventeringar.  

RÖDLISTADE ARTER 
Rödlistningen visar risken att en art dör ut. 
Bedömningen görs bl.a. genom att jämföra 
artens populationsstorlek, populationsförändring, 
utbredning samt grad av habitatfragmentering 
mot en uppsättning kriterier.  
Som rödlistad benämns de arter som uppfyller 
kriterierna för någon av kategorierna:  

• Nationellt utdöd (RE) 
• Akut hotad (CR) 
• Starkt hotad (EN) 
• Sårbar (VU) 
• Nära hotad (NT)  
• Kunskapsbrist (DD) 

Som hotad benämns de rödlistade arter som 
kategoriseras som antingen CR, EN eller VU.  
Rödlistningsangivelser i denna utredning följer 
den senaste rödlistan från Artdatabanken.  
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Sannolika livsmiljöer för skyddade arter  

Enligt	4	§	4	punkten	artskyddsförordningen,	är	det	förbjudet	att	skada	eller	förstöra	de	
skyddade	arternas	fortplantningsområden	eller	viloplatser.		
Av	de	naturvärdesobjekt,	värdeelement	och	den	allé	som	bedöms	omfattas	av	generellt	
biotopskydd,	är	samtliga	intressanta	ur	ett	artskyddsperspektiv	(se	tabell	4).	Dessa	objekt	
uppvisar	sådana	strukturer	och/eller	kvaliteter	att	de	sannolikt	nyttjas	regelbundet	som	
fortplantningsområde	och/eller	viloplats	för	skyddade	arter.	Objekten	utgörs	av	småvatten	i	
form	av	dagvattendammar	(se	även	kapitel	6).		

Tabell 4. Livsmiljöer inom inventeringsområdet där ytterligare inventeringar och utredning kan behövas för att 
avgöra om områdena är skyddade enligt 4 § 4 punkten artskyddsförordningen. För sandödla, se kapitel 5. 

Del
omr
åde 

Objekttyp Typ av område Skyddade arter som sannolikt 
nyttjar livsmiljön 

B Öppen mark Lodräta-branta sandytor för häckning, 
öppen mark för födosök, registrerad i 
område B 

Backsvala  

A-E Öppen mark, stenar 
och block 

Öppen mark, sten-grushögar, 
registrerad i område B 
 

Stenskvätta 

A-E Öppen mark, 
buskmark, bryn 

Öppen-halvöppen mark, registrerad i 
område A 
 

Törnskata 

A-E Öppen mark, 
buskmark, bryn, 
stenar och block  

Öppen-halvöppen mark, registrerad i 
område B 

Sandödla 

E Dammar Vegetationsrika vattenmiljöer, vassar Sävsparv 

E Barrskog Hässlen och barrskog Nötkråka 

E Dammar Småvatten. Även omkringliggande 
skogsmark kan utgöra del av livsmiljö 

Större vattensalamander 

	

Övriga arter  

I	inventeringen	noterades	ett	ytterligare	artfynd	(exklusive	naturvårdsarterna)	som	också	bör	
uppmärksammas	i	utredningen:		

• Tvåfläckig	smalpraktbagge	(Agrilus	biguttatus),	en	tidigare	rödlistad	art	(2010)	knuten	
till	grova,	solexponerade	ekar.	En	individ	påträffades	på	en	av	jätteekarna	i	
naturvärdesobjekt	1	i	delområde	A.	

	

4.3.3. Värdeelement 
I	inventeringsområdet	registrerades	201	värdeelement,	det	vill	säga	element	som	är	särskilt	
viktiga	för	inventeringsområdets	naturvärde	(se	figur	4).	Sammanfattningsvis	utgörs	
värdeelementen	främst	av	träd	(141	st)	varav	3	är	jätteekar	med	en	stamdiameter	över	100	cm.	
Dessa	träd	klassas	som	”särskilt	skyddsvärda	träd”	enligt	en	utav	Naturvårdsverkets	kriterier.	
Länsstyrelsens	bedömning	är	att	Särskilt	Skyddsvärda	träd	omfattas	av	12:6	samråd	i	
Miljöbalken.	Övriga	träd	är	utpekade	som	naturvärdesträd,	se	bilaga	5	för	definition.		
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Figur 3. Ett av de som värdeelement registrerade jätteekarna i delområde A. 

	
Majoriteten	av	alla	träd	är	ekar	men	även	flera	grova	aspar	och	äldre	tallar	förekommer.	Ekarna	
förekommer	i	nordvästra	delen	av	delområde	A,	i	östra	delen	av	delområde	B	och	i	norra	delen	
av	delområdet	E.	Även	vid	stenmurarna	i	delområde	C	har	några	grova	ekar	registrerats.	Äldre	
tallar	förekommer	i	delområden	C	och	E,	medan	grova	aspar	som	registrerades	växte	nästan	
uteslutande	i	västra	delen	av	delområde	C.	Fördelning	över	trädslag	redovisas	även	i	figur	3.	
Förutom	de	141	träden	som	avgränsats	har	även	andra	värdeelement	registrerats	i	
inventeringsområdet.	Dessa	redovisas	i	tabell	5	och	figur	4	nedan.	Samtliga	registrerade	
värdeelement	är	positiva	för	insekter,	kräldjur	samt	fåglar	och	andra	smådjur	och	eventuella	
groddjur.	
	
Tabell 5. Tabell över övriga värdeelement som registrerats vid inventeringen. 

Delområde Typ av registrerade värdeelement Kommentar 

A Sand- eller jordblottor 
Bärande buskar 
Sten-, betong- eller tegelmur 
Död ved 
Sälg 
Stenar och block 
Sand- eller grushögar 
Fuktområde 

Flera förekomster i varje typ utspridda inom hela delområdet.  
 

B Sand- eller jordblottor 
Bärande buskar 
Sten-, betong- eller tegelmur 
Död ved 
Sälg 
Stenar och block 
Sand- eller grushögar 

Flera förekomster i varje typ utspridda inom hela delområdet.  
 
 

C Sand- eller jordblottorBärande 
buskar 
Sten-, betong- eller tegelmur 
Död ved 

Flera förekomster i varje typ utspridda inom hela delområdet.  
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Delområde Typ av registrerade värdeelement Kommentar 

D Sand- eller jordblottor 
Sand- eller grushögar 
Sten-, betong- eller tegelmur 
Stenar och block 

Flera förekomster i varje typ utspridda inom hela delområdet.  
 

E Sand- eller jordblottor 
Bärande buskar 
Död ved 
Sälg 
Sten-, betong- eller tegelmur 

Flera förekomster i varje typ utspridda inom hela delområdet.  
 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figur 4. Kartan visar inventeringsområdet med registrerade värdeelement från Callunas naturvärdesinventering.  
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5 Livsmiljöer sandödla  

5.1 Metod 

Inventering	av	lämpliga	livsmiljöer	för	sandödla	har	genomförts	efter	en	preliminär	avgränsning	
av	delområden	genom	att	studier	av	ortofoton.	Hela	inventeringsområdet	har	översiktligt	
inventerats	i	fält	i	samband	med	naturvärdesinventeringen.	De	miljöer	som	bedömdes	ha	rätt	
förutsättningar	för	att	utgöra	sannolika	livsmiljöer	för	arten	besöktes	därefter	vid	tre	tillfällen	
mellan	18	och	20	augusti	2020	(förutom	delområde	D	som	endast	besöktes	en	gång,	den	20	
augusti	då	området	lades	till	av	beställaren	den	19	augusti	2020).	Inventeringen	genomfördes	
under	förmiddagar	och	följde	Naturvårdsverkets	manual	(2010).	

5.2 Resultat 

Både	delområde	A	och	B	bedöms	kunna	utgöra	lämpliga	livsmiljöer	för	sandödla.	Inom	dessa	två	
områden	avgränsades	fem	mindre	områden,	lämpliga	som	solplatser	och	för	äggläggning.	Inom	
resten	av	inventeringsområdet	avgränsades	ytterligare	sex	lämpliga	livsmiljöer	(se	figur	5).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figur 5. Kartan visar inventeringsområdet med utpekade, lämpliga livsmiljöer för sandödla.  
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Delområde A och B 

Dessa	områden	består	av	halvöppna	till	öppna	miljöer	och	bedöms	kunna	utgöra	ett	
sammanhängande	habitat	för	sandödla.	Här	finns	stora	variationer	i	strukturer,	vilket	fyller	olika	
funktioner	för	sandödlans	behov:	platser	för	att	sola	(värmereglering),	skydd	och	födosök	samt	
äggläggning.	Det	betyder	att	arten	har	bra	förutsättningar	för	att	kunna	genomgå	hela	sin	
livscykel	här.	
Särskilt	i	delområde	A	finns	det	flera	sydsluttande	sand-,	jord-	och	grusblottor	som	sandödlan	
behöver	för	att	kunna	lägga	ägg	och	som	solplatser.	Några	mindre	jordblottor	förekommer	även	
i	delområde	B.	Fältskiktet	inom	större	delar	av	både	delområde	A	och	B	utgörs	av	ljung,	gräs	och	
andra	örter	som	inte	växer	alltför	täta	eller	höga.	Dessa	naturtyper	används	mest	för	skydd	och	
födosök.	I	båda	delområdena	förekommer	buskar	och	träd	som	skapar	ett	varierande	
mikroklimat.	Vidare,	särskilt	i	delområde	A,	är	förekomsten	av	död	ved	i	form	av	liggande	
trädstammar	och	grenar	ganska	påtaglig.	Sandödlor	använder	dessa	strukturer	för	skydd	och	
som	solplatser.	Slutligen	förekommer	tegel-	och	betongmurar	utspridda	i	båda	områden.	Sådana	
platser	har	många	kryphål	och	skrymslen	som	ger	skydd	åt	sandödla	och	kan	även	användas	
som	solningsplatser.	
I	sydöstra	delen	av	delområdet	B	påträffades	en	och	också	den	enda	individen	av	sandödla	
under	inventeringen.	

 
 
Figur 6. En lämplig sol- och äggläggningsplats med sand, jord och stenar i delområde A till vänster. En av 
tegelmurarna som finns i delområde A till höger. 

	

Delområde C 

I	nordväst	av	detta	delområde	avgränsades	ett	mindre	parti	med	sten-och	blockhögar,	död	ved	
samt	mindre	jord-	och	sandblottor.	Här	bedömdes	det	finnas	bra	tillgång	till	skydd-	och	
solplatser	samt	födosök	och	möjligtvis	områden	för	äggläggning.	Området	ligger	dock	vid	
skogskanten	och	får	inte	mycket	solljus.	Större	delar	av	stensamlingarna	och	den	döda	veden	
förblir	därför	i	skuggan	under	större	delen	av	dagen.	
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Figur 7. En del av en livsmiljö som avgränsades inom delområde C där det syns en sten- och blocksamling. 

 

I	den	södra	delen	av	delområde	C	identifierades	ytterligare	lämpliga	livsmiljöer	i	form	av	gamla	
stenmurar.	Större	delar	av	dessa	murar	är	solbelysta	åtminstone	under	merparten	av	dagen	och	
erbjuder	dessutom	många	kryphål	och	skrymslen.	Marken	runtomkring	två	av	dessa	murar	
bedömdes	vara	något	mindre	lämplig	som	jaktområde	då	det	består	av	igenväxta	gamla	
betesmarker	med	för	hög	vegetation	eller	produktionsskog.	Stenmuren	vid	gränsen	mot	
delområde	D	ligger	mellan	ruderatmark	och	en	cykelväg.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figur 8. En solexponerad stenmur. Denna mur avgränsar en gammal igenväxt betesmark från produktionsskogen 
och ligger i sydöstra delen av delområde C. 
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Delområde D 

Ett	parti	med	sydexponerade	sand-	och	grusblottor	på	ruderatmark	bedömdes	erbjuda	bra	
möjligheter	till	äggläggning	och	födosök,	då	typisk	ruderatflora	växte	här	som	inte	var	alltför	tät	
eller	hög.	Här	fanns	det	också	flera	skyddsmöjligheter	i	form	av	block	och	stenar	och	närliggande	
stenmur	(se	ovan	delområde	C).	
	

	
Figur 9. Den avgränsade livsmiljön i delområde D. 

Delområde E 

Ingen	lämplig	livsmiljö	identifierades.	
	

6 Livsmiljöer större vattensalamander 

6.1 Metod 

En	inventering	av	lämpliga	livsmiljöer	för	större	vattensalamander	har	genomförts	efter	en	
preliminär	avgränsning	av	delområden,	via	studier	av	ortofoton.	Hela	inventeringsområdet	har	
översiktligt	gåtts	igenom	i	fält	i	samband	med	naturvärdesinventeringen.	Även	området	i	
närheten	av,	men	utanför,	inventeringsområdet	där	fynd	av	arten	tidigare	rapporterades	in	till	
Artportalen	har	besökts	vid	ett	tillfälle	den	20	augusti	2020	(se	figur	2,	sidan	13).	Inventeringen	
genomfördes	under	dagtid	och	lämpliga	livsmiljöer	besöktes	två	gånger	mellan	18	och	20	
augusti	2020.	
Det	är	viktigt	att	notera	att	en	lämpligare	tid	på	året	för	att	kunna	se	individer	av	större	
vattensalamander	egentligen	är	på	våren,	då	vuxna	individer	lämnar	sina	övervintringsområden	
och	söker	sig	till	vatten	för	att	para	sig.	
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6.2 Resultat 

Delområde A 

Ingen	lämplig	livsmiljö	identifierades.	

Delområde B 

Ingen	lämplig	livsmiljö	identifierades.	

Delområde C 

Ingen	lämplig	livsmiljö	identifierades.	

Delområde D 

Ingen	lämplig	livsmiljö	identifierades.	

Delområde E 

I	nordöstra	delen	av	delområde	E	har	två	dagvattendammar	med	intilliggande	mark	avgränsats	
som	möjlig	livsmiljö.	Denna	biotop	består	av	element	vilka	kan	både	gynna	och	missgynna	större	
vattensalamander.	Det	är	det	gott	om	gäddnate	i	dammarna,	vilket	erbjuder	både	skydd	och	bra	
äggläggningssubstrat.	Dammarna	är	dessutom	stora	och	djupa,	vilket	gör	att	de	håller	vatten	
under	sommaren	och	till	början	på	hösten.	Skogen	i	söder	om	dammarna	skulle	även	kunna	
fungera	som	övervintringshabitat.	Samtliga	av	dessa	aspekter	gynnar	större	vattensalamander.	
Dammarna	är	dock	inte	fiskfria	och	stränderna	är	på	flera	ställen	branta	och	dessutom	täckta	
med	mycket	tät	och	hög	vegetation,	vilket	gör	de	svårtillgängliga	för	salamandern.	Det	saknas	
även	död	ved,	block	och	sten	i	direkt	anslutning	till	dammarna,	vilket	annars	kan	utgöra	viktiga	
övervintringshabitat.		
I	och	med	att	större	vattensalamander	tidigare	har	observerats	i	delområde	B,	på	golfbanan	och	
vid	den	s.k.	Chokladdammen	i	norr	samt	att	andra	mer	lämpliga	livsmiljöer	inte	har	identifierats	
inom	inventeringsområdet,	går	det	inte	att	utesluta	dammarna	ändå	utgör	livsmiljö	för	större	
vattensalamander.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figur 10. Den östra dammen i 
delområde E. Här syns hur 
vegetation växer längs 
strandkanten samt den rikliga 
förekomsten av gäddnate på 
vattenytan 
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7 Slutsatser och rekommendationer  
Naturvärdesinventeringen	utgör	ett	stöd	för	att	kunna	tillämpa:		

• Miljöbalkens	portalparagraf	1	kap	1§		
• 2	kap	miljöbalkens	allmänna	hänsynsregler		
• 3	kap	3§	om	ekologiskt	känsliga	områden		
• 3	kap	4§	om	skydd	av	jordbruksmark		
• 6	kap	om	miljökonsekvensbeskrivning	och	annat	beslutsunderlag.		

	
NVI:n	kan	även	utgöra	stöd	för	att	tillämpa	artskyddsförordningen,	samt	användas	som	underlag	
för	att	utveckla	ekologisk	kompensation,	klimatkompensation	och	bevarande	av	biologisk	
mångfald.		
Genom	att	ta	hänsyn	till	NVI-objekten	och	artförekomsterna	kan	NVI-rapporten	bidra	till	
uppfyllnad	av	miljöbalkens	krav,	Sveriges	internationella	åtaganden	samt	de	av	riksdagen	
antagna	miljökvalitetsmålen.	Skadelindringshierarkin	(se	figur	11	nedan)	är	ett	rekommenderat	
verktyg	för	att	få	struktur	på	hänsynstagandet	när	ett	projekt	ger	negativ	påverkan	på	
naturmiljön	(Boverket,	2018).		
	

	
Figur 11. Skadelindringshierarkin eller kompensationstrappan. Vid exploateringar ska man i första hand försöka 
undvika eller minimera påverkan, genom skyddsåtgärder. Först om detta inte är möjligt kan kompensation 
övervägas.  

Nedan	beskrivs	det	aktuella	projektet	i	relation	till	miljöbalken.	Först	beskrivs	skyddade	arter	
(artskyddsförordningen)	och	skyddade	områden	(7	kap	miljöbalken),	vilka	tydligare	kan	
påverka	fortsatt	process	än	hänsyn	till	oskyddade	naturvärden	enligt	de	allmänna	
hänsynsreglerna	(2	kap	miljöbalken).	Därefter	görs	en	allmän	sammanställning	kring	resultaten	
i	NVIn	med	rekommendationer.		
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7.1 Skyddade arter 

Vid	denna	naturvärdesinventering	har	följande	skyddade	arter	enligt	artskyddsförordningen	
noterats	(se	avsnitt	4.3):	törnskata,	stenskvätta,	sandödla,	skogsödla,	huggorm	och	blåsippa.	
De	striktaste	bestämmelserna,	4	§,	slår	bland	annat	fast	att	det	är	förbjudet	att	avsiktligt	fånga,	
döda	eller	störa	vilda	djur.	Förbudet	gäller	de	djurarter	som	preciseras	i	artskyddsförordningens	
bilaga	1,	samt	alla	vilda	fågelarter.	Naturvårdsverkets	handbok	för	artskyddsförordningen	
(Naturvårdsverket	2009)	säger	dock	att	även	om	alla	fågelarter	omfattas	bör	följande	grupper	
prioriteras:	

• Arter	markerade	med	B	i	artskyddsförordningens	bilaga	1	(betyder	att	de	är	upptagna	i	
bilaga	1	till	EU:s	fågeldirektiv),	

• Rödlistade	arter,	
• Arter	vars	populationer	minskat	med	50	%	eller	mer	under	perioden	1975–2005.	

Denna	prioritering	har	fått	stort	genomslag	och	därför	väljer	Calluna	att	endast	redovisa	dessa	
prioriterade	fågelarter	som	skyddade	enligt	artskyddsförordningen.	
Förekomst	av	skyddade	arter	kan	innebära	att	en	verksamhet	är	förbjuden	eller	att	förbud	
utlöses	om	en	planerad	verksamhet	kommer	till	stånd.		
Enligt	4	§	4	punkten	artskyddsförordningen	är	det	även	förbjudet	att	skada	eller	förstöra	
skyddade	djurarters	fortplantningsområden	eller	viloplatser.	Dessa	livsmiljöer	är	skyddade	om	
de	nyttjas	regelbundet	av	en	skyddad	art,	och	skyddet	gäller	även	under	perioder	då	arten	inte	
uppehåller	sig	där.	En	verksamhet	kan	alltså	riskera	att	utlösa	förbud	enligt	
artskyddsförordningen,	även	om	en	skyddad	art	inte	har	observerats	vid	en	enskild	inventering.	
Ifall	förbud	utlöses	enligt	artskyddsförordningen	beror	på	den	planerade	verksamhetens	
påverkan	på	de	specifika	arternas	bevarandestatus	på	dess	lokala	population.	Det	går	att	söka	
dispens	från	förbud,	men	möjligheten	att	få	dispens	är	mycket	begränsad.	Därför	är	högsta	
prioritet	att	undvika	förbud.	
För	att	undvika	risk	för	förbud	enligt	artskyddsförordningen,	bör	det	vara	prioriterat	att	en	
verksamhets	lokalisering	först	anpassas	så	att	påverkan	på	skyddade	arter	undviks	eller	
minimeras.	Därefter	tas	skyddsåtgärder	fram	om	det	behövs.	En	verksamhet	får	inte	försvåra	
upprätthållandet	av	en	gynnsam	bevarandestatus	hos	artens	bestånd	i	dess	naturliga	
utbredningsområde.	Om	bevarandestatus	är	ogynnsam	får	inte	verksamheten	försämra	artens	
möjlighet	att	nå	gynnsam	bevarandestatus.		
	

7.1.1. Rekommendationer 
Som	underlag	för	nedanstående	bedömning	har	Calluna	använt	erhållit	underlag	i	form	av	en	
översiktsbild	om	planprogrammet	(se	figur	12).	Calluna	rekommenderar	följande:		

• Denna	NVI	utgör	tillräckligt	underlag	för	att	bedöma	att	planprogrammet	riskerar	att	
utlösa	förbud	enligt	artskyddsförordningen	för	sandödla.	Detta	eftersom	arten	har	
påträffats	inom	inventeringsområdet	både	under	denna	inventering	och	vid	tidigare	
tillfällen	samt	eftersom	merparten	av	de	under	inventeringen	identifierade	lämpliga	
livsmiljöerna	kommer	att	tas	i	anspråk	för	exploatering.		
	

• Denna	NVI	utgör	inte	tillräckligt	underlag	för	att	bedöma	om	planprogrammet	riskerar	
att	utlösa	förbud	enligt	artskyddsförordningen	för	större	vattensalamander.	En	
inventering	för	att	säkerställa	eventuellt	förekomst	av	arten	inom	inventeringsområdet	
föreslås	under	en	mer	gynnsam	del	av	säsongen	under	våren.	Av	det	underlag	som	



Naturvärdesinventering (NVI) / Naturvärdesinventering vid Snurrom, 2020-09-25  

	

 29 

Calluna	i	detta	läge	har	tillgång	till	framgår	det	dock	att	den	av	inventeringen	
identifierade	livsmiljön	inte	kommer	att	påverkas	av	planprogrammet.	

	
• Denna	NVI	utgör	tillräckligt	underlag	för	att	bedöma	att	planprogrammet	inte	riskerar	

att	utlösa	förbud	enligt	artskyddsförordningen	för	blåsippa.	Inom	inventeringsområdet	
är	förekomst	av	lämpliga	miljöer	för	arten	begränsad.	En	fortsatt	skötsel	av	de	
avgränsade	lundliknande	miljöerna	skulle	dock	kunna	skapa	bra	förutsättningar	för	
arten.	Artens	bevarande	status	bedöms	dock	inte	påverkas	av	planprogrammet.	
	

• Denna	NVI	utgör	tillräckligt	underlag	för	att	bedöma	att	planprogrammet	inte	riskerar	
att	utlösa	förbud	enligt	artskyddsförordningen	för	törnskata.	Arten	är	livskraftig	
(Artdatabanken	2020)	och	anses	inte	vara	minskande.	Arten	kräver	tillgång	till	områden	
med	blommande	växter	av	olika	arter,	fläckar	med	bar	jord	där	det	är	gott	om	insekter	
samt	tillgång	till	buskar	för	skydd	och	boplatser.	Då	sådana	strukturer	förekommer	i	
delar	av	inventeringsområdet	som	man	avser	bebygga	(delområde	A	och	B)	samt	att	
arten	har	påträffats	under	inventeringen,	tyder	det	på	att	delar	av	inventeringsområdet	
sannolikt	utnyttjas	som	livsmiljö.	Lämpliga	skydd-	eller	kompensationsåtgärder	kan	
därmed	vara	nödvändiga	för	att	säkerställa	en	kontinuerlig,	ekologisk	funktion	samt	för	
att	inte	försvåra	artens	bevarandestatus	på	lokal	nivå.	

	
• Denna	NVI	utgör	tillräckligt	underlag	för	att	bedöma	att	planprogrammet	inte	riskerar	

att	utlösa	förbud	enligt	artskyddsförordningen	för	stenskvätta.	Arten	är	livskraftig	
(Artdatabanken	2020)	och	anses	inte	vara	minskande.	Arten	är	marklevande	och	kräver	
tillgång	till	lämpliga	håligheter	som	en	förutsättning	för	häckning.	Då	sådana	strukturer	
förekommer	i	delar	av	inventeringsområdet	som	man	anser	bebygga	(delområde	A	och	
B)	och	arten	har	påträffats	under	inventeringen,	tyder	det	på	att	delar	av	
inventeringsområdet	sannolikt	utnyttjas	som	livsmiljö.	Lämpliga	skydd-	eller	
kompensationsåtgärder	kan	därmed	vara	nödvändiga	för	att	säkerställa	en	kontinuerlig,	
ekologisk	funktion	samt	för	att	inte	försvåra	artens	bevarandestatus	på	lokal	nivå.	
	

• För	huggorm	och	skogsödla	skulle	förbudet	kunna	utlösas	vid	skada	av	enskilda	
individer	vid	t.ex.	gräv-	eller	byggarbete.	Båda	arter	har	påträffats	under	inventeringen	
vilket	tyder	på	att	arterna	sannolikt	utnyttjar	delar	av	inventeringsområdet	som	
livsmiljö.	
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Figur 12. Översikt planprogrammet Snurrom med delområden (avgränsade med blå linje), planerad väg (svart 
streckad linje) samt planerade bebyggelse (Källa: Kalmars kommun). 

	

7.2 Skyddade områden 

Det	aktuella	projektet	berör	inte	befintliga	skyddade	områden	enligt	7	kap	miljöbalken	(se	
avsnitt	4.2).		
Under	inventeringen	bedömdes	en	allé	enligt	uppdragsbeskrivningen,	att	omfattas	av	generellt	
biotopskydd	(naturvärdesobjekt	nr	6,	inom	delområde	C),	se	figur	3).	Dock	har	ytterligare	objekt	
identifierats	som	skulle	kunna	omfattas	av	generellt	biotopskydd	enligt	7	kap	11	§	miljöbalken	
och	förordningen	om	områdesskydd	(1998:1252):	
	

• Stenmurar	i	delområde	C,	som	avgränsades	antingen	som	värdeelement	eller	som	
naturvärdesobjekt	5	och	11	(se	figur	3	och	4).		
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• Stenmuren	längs	med	cykelvägen	mellan	delområde	C	och	D	och	som	avgränsades	inom	
naturvärdesobjekt	nr	6.	Dock	mindre	sannolikt,	därför	att	ruderatmarken	muren	gränsar	
inte	direkt	kan	definieras	som	åker,	betesmark	eller	annan	jordbruksmark.		

	
• Stenmuren	i	delområde	D,	södra	delen,	som	avgränsades	som	värdelement	(se	figur	4).	

Dock	mindre	sannolikt	därför	att	muren	gränsar	mot	ruderatmark	som	inte	kan	klassas	
som	åker,	betesmark,	eller	annan	jordbruksmark	direkt.	

	
• Stenmuren	i	delområde	B	som	avgränsade	som	naturvärdesobjekt	8	(se	figur	3).	

	
	

7.2.1. Rekommendationer 
Calluna	rekommenderar	följande:		
	

• Utred	vidare	om	stenmurarna	omfattas	av	bestämmelserna	för	generellt	biotopskydd.	
	

• Spara	stenmurar	då	de	ofta	erbjuder	goda	livsmiljöer	för	värmegynnade	växt-	och	
djurarter.	De	är	därför	värdefulla	för	flera	organismer	såsom	grod-	och	kräldjur,	insekter	
och	lavar.		

	
• Spara	allén	i	så	större	utsträckning	som	möjligt.	Flera	av	ekarna	allén	består	av	är	

medelålders	träd	som	dock	växer	på	eller	intill	relativt	öppen	mark	och	har	därför	bra	
förutsättningar	för	att	växa	sig	grövre	och	som	äldre	att	utveckla	högre	naturvärden.		

	

7.3 Naturvärdesinventeringens resultat i relation till skadelindringshierarkin 

I	det	aktuella	projektet	förekommer	naturvärdesobjekt	och	naturvårdsarter	enligt	avsnitt	4.3.		
Generellt	gäller	att	naturvärdesobjekt	av	klass	1	och	2	har	så	höga	värden	för	biologisk	mångfald	
att	påverkan	bör	undvikas.	Även	naturvärdesobjekt	med	lägre	naturvärdesklass	(3	och	4)	och	
landskapsobjekt	kan	ha	sådana	naturvärden	och	vara	särskilt	känsliga	från	ekologisk	synpunkt	
att	påverkan	bör	undvikas,	annars	om	möjligt	minimeras.	I	landskap	där	naturvärdena	över	lag	
är	låga	kan	även	påverkan	på	objekt	med	klass	3	och	4	behöva	undvikas.		
Generellt	gäller	även	att	naturvärdesobjekt	ofta	är	i	den	storleken	att	man	kan	utgå	ifrån	att	det	
behövs	en	skyddszon	runt	objektet	för	att	undvika	eller	minimera	påverkan	inne	i	
naturvärdesobjektet.		
	

7.3.1. Rekommendationer 
Calluna	rekommenderar	följande:		

• Ruderatmarkerna	som	förekommer	inom	inventeringsområdet,	särskilt	inom	
delområden	A	och	B	är	värdefulla	för	insekter,	kräldjur	och	för	fåglar	som	gynnas	av	
öppen	och	blottad	mark	med	buskage.	Anpassade	åtgärder	bör	göras	för	att	säkerställa	
fortlevnad	av	dessa	arter	i	området	och	särskilt	för	sandödlan.	Sydsluttande	
solexponerade	sand-	och	jordblottor	samt	mindre	jord-	och	grushögar	(ej	större	grus-	
och	stenhögar	som	endast	utgörs	av	krossade	stenar)	borde	sparas	tillsammans	med	
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bärande/blommande	buskar	av	bl.a.	fläder	och	sälg	som	redan	växer	i	området.	
Ytterligare	buskar	kan	planteras.	Några	av	de	rasade	tegelmurarna	som	förekommer	i	
delområde	A	bör	sparas	som	lämpliga	solplatser	och	rensas	från	igenväxande	vegetation.	
Även	några	ytor	med	låg,	örtrik	vegetation	i	anslutning	till	jord-	och	grushögar	är	viktiga	
för	födosök	och	bör	därför	sparas.	

	
• Restaurera	det	mindre	igenvuxna	fuktområdet	i	södra	delen	av	delområde	A	genom	att	

ta	bort	kaveldun	och	röja	den	igenväxande	vegetationen.	Dammen	kan	eventuellt	
omgrävas.	

	
• Bevara	och	sköta	stenmurarna	i	delområden	C	och	B	för	att	ge	dessa	biotoper	möjlighet	

att	utveckla	högre	naturvärden.	Det	är	viktigt	att	stenmurarna	blir	solbelysta	och	
röjningsåtgärder	kan	behöva	utföras.	

	
• Bevara	trädallén	i	delområde	C	i	så	stor	utsträckning	som	möjligt	så	att	träden	på	sikt	

utveckla	högre	naturvärden	med	högre	ålder	och	ökad	grovlek.		
	

• Bevara	och	utveckla	de	lundliknande	ek-	och	hasselmiljöerna	i	de	centrala	västra	
partierna	och	i	nordöst	av	inventeringsområdet.	Områdena	har	nyligen	genomgått	
slyröjning.	Denna	typ	av	naturvårdsskötsel	bör	fortsätta	i	framtiden	för	att	områdena	ska	
kunna	utveckla	högre	naturvärden	i	form	av	exempelvis	en	intressantare	lundflora.	

	
• Bevara	de	identifierade	naturvärdesträden	i	så	stor	utsträckning	som	möjligt,	särskilt	

grova	ekar	i	område	C	och	E	men	även	grova	aspar	i	område	C.	Dessa	trädslag	är	mycket	
värdefulla	för	en	rad	olika	arter	av	fåglar,	insekter,	lavar	och	svampar.	Även	grova	
sälgträd	och	äldre	tallar	är	viktiga	att	spara.	

	
• De	tre	identifierade	jätteekarna	får	inte	fällas,	skadas	eller	påverkas	då	de	har	högt	

naturvärde	i	sig	samt	utgör	en	viktig	livsmiljö	för	flera	organismer,	bl.a.	insekter,	lavar	
och	vedsvampar.	Jätteeken	i	område	B	behöver	dock	friställas	något.	

	
• Bevara	dammarna	i	östra	delen	av	området	(delområde	E).	Om	en	eventuell	inventering	

av	större	vattensalamander	skulle	visa	att	arten	förekommer	här	skulle	
förbättringsåtgärder	kunna	genomföras	såsom	bl.	a.	utläggning	av	död	ved,	anläggning	
av	ett	övervintringsområde	och	eventuellt	delvis	rensning	av	strandvegetation	där	den	
växer	alltför	tät	och	högt.	
	

7.4 Behov av ytterligare inventeringar  

I	flera	delar	av	inventeringsområdet,	särskilt	delområdena	A,	B	och	D,	förekommer	strukturer	
och	element	såsom	bl.	a.	sand-	och	grushögar	och	sand-	och	jordblottor	som	utgör	bra	habitat	för	
många	insekter.	En	inventering	av	gaddsteklar	rekommenderas	för	att	kunna	bättre	bedöma	
biotop-	och	artvärden	av	dessa	områden	för	denna	organismgrupp.		
För	att	kunna	utreda	artskyddet	vidare	behövs	troligen	vidare	inventeringar	av	större	
vattensalamander	och	av	sandödla.	Detta	bör	göras	inom	artskyddsutredningen	för	att	kunna	
svara	på	relevanta	frågor.	 	
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning NVI (SIS standard) 
Denna	bilaga	innehåller	en	kort	sammanfattande	metodbeskrivning	för	SIS	standard	SS	
199000:2014	Naturvärdesinventering	avseende	biologisk	mångfald	(NVI)	–	
genomförande,	naturvärdesbedömning	och	redovisning8.		

	
Det	huvudsakliga	syftet	med	en	NVI	är	att	beskriva	och	värdera	naturområden	av	betydelse	för	
biologisk	mångfald	i	ett	avgränsat	område.	NVI:n	resulterar	i	avgränsning	av	områden,	
naturvärdesklassning,	objektbeskrivningar,	artlista	med	naturvårdsarter	samt	en	övergripande	
rapport.	Naturvärdesbedömning	görs	utifrån	bedömningsgrunderna	biotop	och	arter	(figur	1).		

Bedömningsgrund biotop 
Denna	bedömningsgrund	omfattar	två	aspekter:	biotopkvalitet	och	sällsynthet/hot.	En	
helhetsbedömning	av	biotopvärdet	görs	utifrån	bedömningar	av	båda	aspekterna.	Biotopvärdet	
bedöms	på	en	fyrgradig	skala	(obetydligt,	visst,	påtagligt	och	högt),	se	figur	1.		

	
Figur 1. Bedömningsgrunderna för NVI. Matrisen visar hur utfall av bedömningsgrunderna art respektive biotop 
leder till en viss naturvärdesklass. Figur hämtad ur standarden (SIS, 2014).  

Biotopkvalitet	är	olika	faktorer	som	formar	biotopen,	t.ex.	grad	av	naturlighet	(påverkan),	
ekologiska	processer,	strukturer,	element,	naturgivna	förutsättningar	etc.		
Sällsynta	biotoper	avser	biotoper	som	är	mindre	vanliga	inom	ett	visst	geografiskt	område.		

																																																													
8 Standarden i sin helhet kan köpas från SIS förlag.  
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Bedömningsgrund arter 
Denna	bedömningsgrund	omfattar	två	aspekter:	naturvårdsarter	och	artrikedom.	Artvärdet	
bedöms	på	en	fyrgradig	skala	(obetydligt,	visst,	påtagligt	och	högt),	se	figur	1.		
Naturvårdsarter	indikerar	att	ett	område	har	naturvärde,	att	området	har	förutsättningar	att	
vara	artrikt	eller	att	naturvårdsarten	i	sig	själv	är	av	särskild	betydelse	för	biologisk	mångfald.	
Naturvårdsarter	är	ett	samlingsbegrepp	för	bl.a.	skyddade	arter	enligt	artskyddsförordningen,	
rödlistade	arter,	typiska	arter	(Natura	2000)	och	signalarter	(ex.	framtagna	artlistor	från	
Skogsstyrelsen	och	Jordbruksverket).	Bedömningen	för	naturvårdsarter	ska	grunda	sig	på	
faktiska	fynd	av	arter	från	inventeringen,	Artportalen	eller	annat	kunskapsunderlag	och	värdet	
bedöms	utifrån	både	antalet	olika	naturvårdsarter,	arternas	livskraft	och	hur	goda	indikatorer	
de	är	för	naturvärde.	
Artrikedom	ska	bedömas	utifrån	artantal	eller	artdiversitet	och	är	en	viktig	bedömningsgrund	
framförallt	i	naturtyper	där	kunskapen	om	naturvårdsarter	är	bristfällig.		

Naturvärdesklasser 
En	samlad	bedömning	av	det	inventerade	objektets	naturvärdesklass	görs	utifrån	utfallet	för	
bedömningsgrunderna	biotop	och	arter.	I	standarden	finns	en	matris	som	ger	inventeraren	
vägledning	till	vilken	klass	som	ska	sättas	utifrån	områdets	biotopvärde	och	artvärde	(figur	2).	
Om	inventeraren	inte	kan	ge	ett	säkert	resultat	för	naturvärdesklass	ska	det	anges	att	
bedömningen	är	preliminär.		

	
Figur 2. Schematisk bild av ett inventeringsområde med naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. Figur hämtad ur 
standarden (SIS, 2014).  

Objekt	med	naturvärdesklass	utgör	naturvärdesobjekt.	I	standarden	finns	följande	
naturvärdesklasser:		

• 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		
• visst	naturvärde	naturvärdesklass	4	–	viss	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald	

(Naturvärdesklass	4	är	ett	tillägg	och	ingår	inte	i	beställning	enligt	grundutförande)	
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Landskapsobjekt	kompletterar	naturvärdesobjekt	och	innebär	att	naturvärde	av	
landskapsekologisk	karaktär	ska	redovisas	som	geografiska	områden	(se	figur	2).	Dessa	kan	
avgränsas	när	landskapets	betydelse	för	biologisk	mångfald	uppenbart	är	större	eller	av	annan	
karaktär	än	de	ingående	naturvärdesobjektens	betydelse.		
Lågt	naturvärde	är	de	områden	som	inte	uppfyller	kriteriet	för	att	utgöra	naturvärdesobjekt	och	
dessa	märks	inte	ut	på	kartor.	Områdenas	karaktär	ska	dock	beskrivas	i	rapporten	tillsammans	
med	den	allmänna	beskrivningen	av	hela	inventeringsområdets	natur.		
Övrigt	område	kallas	den	yta	som	ingår	i	inventeringsområdet	men	som	inte	avgränsas	som	
naturvärdesobjekt.	Området	kan	då	antingen	utgöras	av	lågt	naturvärde	(se	ovan)	eller	av	
naturvärde	men	att	objektet	är	mindre	än	den	minsta	karteringsenheten	i	beställd	
detaljeringsgrad	(se	nedan).			

Nivå och detaljeringsgrad 
En	NVI	kan	beställas	och	utföras	på	olika	nivåer	och	med	olika	detaljeringsgrad.	Det	finns	dels	
förstudienivå	(där	fältinventering	inte	ingår)	och	dels	fältnivå	(där	både	förstudiearbete	och	
fältinventering	ingår).		
Vid	NVI	på	förstudienivå	identifieras	naturvärdesobjekt	utifrån	studier	av	kartor	och	flygbilder	
samt	tillgängligt	kunskapsunderlag.	Vid	denna	nivå	är	det	tillåtet	att	låta	bli	att	klassa	områdena	
till	naturvärdesklass,	det	räcker	att	ange	”potentiellt	naturvärde”.	Naturvärdesbedömning	på	
förstudienivå	har	alltid	statusen	preliminär	bedömning.		
Vid	NVI	på	fältnivå	identifieras	områden	med	naturvärdesklass	1,	2	och	3	och	kan	göras	med	
olika	detaljeringsgrad	(se	tabell	1	nedan).	Identifiering	av	naturvärdesobjekt	med	
naturvärdesklass	4	är	ett	tillägg	(se	nedan)	och	ingår	inte	i	ordinarie	NVI	på	fältnivå.	

Tabell 1. Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras för NVI fältnivå med olika detaljeringsgrader.  

Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt 

Fält – översikt En yta av >1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >100 meter och en 
bredd på >2 meter. 

Fält – medel En yta av >0,1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >50 meter och en 
bredd på >0,5 meter. 

Fält – detalj En yta av >10 m2 alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >10 meter och en 
bredd på >0,5 meter. 

	

Tillägg 
NVI	på	förstudienivå	och	NVI	på	fältnivå	kan	kompletteras	med	ett	eller	flera	av	nedanstående	
tillägg.	Dessa	tillägg	kan	avse	hela	eller	delar	av	inventeringsområdet.		

Naturvärdesklass 4 

Tillägget	Naturvärdesklass	4	innebär	att	även	naturvärdesobjekt	av	denna	klass	avgränsas.	
Tillägget	kan	göras	på	både	förstudie-	och	fältnivå.		

Generellt biotopskydd 

Tillägget	Generellt	biotopskydd	innebär	att	alla	områden	som	omfattas	av	det	generella	
biotopskyddet	enligt	miljöbalken	7	kap	11§	och	förordningen	om	områdesskydd	ska	identifieras	
och	kartläggas,	oavsett	storlek.		
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Värdeelement 

Tillägget	Värdeelement	innebär	att	element	som	är	särskilt	viktiga	för	inventeringsområdets	
naturvärde	ska	eftersökas,	kartläggas	och	redovisas.	Detta	för	att	det	ska	vara	möjligt	att	kunna	
se	var	värdeelementen	i	området	förekommer,	oavsett	om	de	ligger	inom	ett	naturvärdesobjekt	
eller	inte.	Tillägget	ska	göras	i	fält.		

Kartering av Natura 2000-naturtyp 

Tillägget	Kartering	av	Natura	2000-naturtyp	innebär	att	eventuella	Natura	2000-naturtyper	
inom	inventeringsområdet	ska	identifieras	och	avgränsas,	samt	att	dess	status	ska	bedömas.	
Detta	görs	enligt	Naturvårdsverkets	manualer	för	inventering	av	olika	Natura	2000-naturtyper.	
Tillägget	ska	göras	i	fält.		

Detaljerad redovisning av artförekomst 

Tillägget	Detaljerad	redovisning	av	artförekomst	innebär	att	förekomster	av	naturvårdsarter	ska	
redovisas	på	karta	eller	med	koordinater	med	en	noggrannhet	på	10–25	meter	(beroende	på	
satellitmottagning).	Tillägget	innebär	inte	att	arterna	eftersöks	noggrannare,	men	att	varje	
påträffad	förekomst	redovisas	med	större	noggrannhet.	Tillägget	ska	göras	i	fält.		

Fördjupad artinventering 

Tillägget	Fördjupad	artinventering	innebär	att	specifika	arter	eller	artgrupper	inventeras.	
Metodik	och	tidpunkt	anpassas	efter	de	arter/artgrupper	som	eftersöks	samt	efter	syftet	med	
naturvärdesinventeringen.	Inventeringen	ska	utföras	under	den	säsong	då	arten/artgruppen	är	
möjlig	att	identifiera	och	lämplig	att	inventera.	Tillägget	ska	göras	i	fält.		

Genomförande 
Standarden	beskriver	hur	en	NVI	ska	genomföras	med	avseende	på	förarbete,	utförande	samt	
vad	en	rapport	och	redovisning	måste	innehålla.	Där	finns	även	anvisningar	för	hur	ett	
naturvärdesobjekt	ska	avgränsas,	det	vill	säga	vad	som	får	ingå	i	samma	naturvärdesobjekt.		
I	standarden	finns	definitioner	och	beskrivningar	av	naturtypsindelning.	I	den	tekniska	
rapporten	finns	även	en	vägledning	vid	naturvärdesbedömning	för	varje	naturtyp.		
Fynd	av	naturvårdsarter	ska	registreras	i	Artportalen	eller	motsvarande	nationell	databas	för	
artobservationer	i	samband	med	redovisningen.		
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Bilaga 2 – Objektförteckning NVI  
Naturvärdesobjekt	nr	1		

Naturvärdesklass	 Naturtyp	 Biotop	 Biotopvärde		 Artvärde		

2	Högt	naturvärde	 Skog	och	träd	 Övrig	skog	och	träd	 Påtagligt	 Påtagligt	

Motivering	naturvärdesklass	 Naturvårdsarter		

Jätteekar	är	sällsynta	habitat.	De	erbjuder	många	ekologiska	nischar	
för	insekter,	flädermöss,	lavar,	svampar	och	häckande	fåglar.	
Förekomst	av	grov	död	ved.	Förekomst	av	tre	naturvårdsarter	
varav	två	rödlistade.		

Lönnlav,	skuggorangelav	(NT),	blekticka	
(NT)	

Beskrivning		 Natura	2000-naturtyp	

Två	jätteekar	med	diameter	ca	155	cm	i	brösthöjd	och	tillhörande	
mark	med	några	liggande	grova	grenar.	Ekarna	har	utvecklat	fler	
håligheter	och	är	vidkroniga	med	flera	döda	grenar	i	sina	kronor.		
Objektet	ligger	inom	avgränsning	för	Skogsstyrelsen	nyckelbiotop	
(se	avsnitt	4.2	och	figur	2,	sidan	13)	

-	

Säker	eller	
preliminär	
bedömning	

Areal	(ha)	

Säker	 0,04	

Inventerare	

Barbara	Kühn	

Inventeringsdatum	

2020-08-17	

Bild		 Övriga	kommentarer		

	

Området	är	mindre	än	0,1	ha	,	men	
avgränsas	ändå	då	det	noterades	vid	
invnenteringen,	detta	är	enligt	SIS	standard.	
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Naturvärdesobjekt	nr	2		

Naturvärdesklass	 Naturtyp	 Biotop	 Biotopvärde		 Artvärde		

3	Påtagligt	
naturvärde	

Igenväxningsmark	 Torr	ruderatmark	 Visst	 Påtagligt	

Motivering	naturvärdesklass	 Naturvårdsarter		

Här	finns	en	stor	strukturrikedom	som	kan	vara	intressant	för	
kräldjur,	fåglar,	pollinerare	och	gaddsteklar.	Förekomst	av	åtta	
naturvårdsarter	varav	fyra	fridlysta	och	en	rödlistad.		

Huggorm,	skogsödla,	gullklöver	(NT),	
gulmåra,	blåmunkar,	stenskvätta,	törnskata,	
svingelgräsfjäril	

Beskrivning		 Natura	2000-naturtyp	

Ruderatmark	med	stor	strukturrikedom.	Här	finns	många	
jordblottor	i	körsspår,	gamla	tegelmurar	med	håligheter,	grus	och	
sandhögar	med	stenblock	samt	blommande	och	bärande	buskar.	
Flora	domineras	av	primär	successions	växter	såsom	hallon,	
renfana,	rallarros,	tistlar,	rölleka,	småsporre,	resedor	och	gråbo.	
Blommande	och	bärande	buskar	såsom	sälgbuskar	förekommer	
spridda	i	objektet.	Enstaka	mängder	av	död	ved	förekommer.	

-	

Säker	eller	
preliminär	
bedömning	

Areal	(ha)	

Preliminär	 3,2	

Inventerare	

Barbara	Kühn	

Inventeringsdatum	

2020-08-18	

Bild		 Övriga	kommentarer		

	

Artvärde	är	preliminärt,	det	skulle	vara	värt	
att	genomföra	en	gaddstekelsinventering.	
	

	
	 	



Naturvärdesinventering (NVI) / Naturvärdesinventering vid Snurrom, 2020-09-25  

	

 40 

Naturvärdesobjekt	nr	3		

Naturvärdesklass	 Naturtyp	 Biotop	 Biotopvärde		 Artvärde		

3	Påtagligt	
naturvärde	

Igenväxningsmark	 Torr	ruderatmark	 Visst	 Påtagligt	

Motivering	naturvärdesklass	 Naturvårdsarter		

Riklig	förekomst	av	jord-	och	sandblottor	samt	stensamlingar.	
Lämplig	miljö	för	sandödla.	Förekomst	av	tre	naturvårdsarter	varav	
en	rödlistad	och	en	fridlyst.	

Sandödla	(VU),	gullklöver	(NT),	bålgeting	

Beskrivning		 Natura	2000-naturtyp	

Ett	områden	med	tall	på	sandig,	grusig	mark.	Tallarna	har	växt	upp	
till	ca	2	-	3	m	höjd.	Mycket	sly	av	sälg	och	Björk	förekommer.	
Enstaka	dungar	med	uppvuxen	ek	förekommer.	Flera	gamla	
betongmurar	finns	spridda	i	objektet.	Marken	är	genomgående	
sandig/grusig.	Jordblottor	och	solbelysta	stenar	förekommer	
spridda	överallt.	Sandödla	har	observerats	i	objektet	och	området	
har	kvaliteter	som	bedöms	vara	lämpliga	för	arten.	Stora	delar	är	
ganska	homogena	men	enstaka	strukturer	förekommer	spridda	
framförallt	i	utkanten	av	objektet.	

-	

Säker	eller	
preliminär	
bedömning	

Areal	(ha)	

Preliminär	 8,1	

Inventerare	

Barbara	Kühn	

Inventeringsdatum	

2020-08-19	

Bild		 Övriga	kommentarer		

	

Det	rekommenderas	att	det	görs	en	
inventering	av	sandödla	under	våren.	
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Naturvärdesobjekt	nr	4		

Naturvärdesklass	 Naturtyp	 Biotop	 Biotopvärde		 Artvärde		

4	Visst	naturvärde	 Skog	och	träd	 Obestämd	ekskog	 Visst	 Obetydligt		

Motivering	naturvärdesklass	 Naturvårdsarter		

Ek	och	hassellund	är	en	ovanlig	miljö.	Biotopen	har	
utvecklingspotential,	men	behöver	åldras	för	att	bli	intressant	för	
flera	naturvårdsarter.	En	fridlyst	naturvårdsart	hittades.	

Blåsippa		

Beskrivning		 Natura	2000-naturtyp	

Ek	och	hassellund	med	yngre	ekar	och	unga	hasselbuketter.	
Området	har	underväxtröjt	väl.	Lundflora	saknas.	Nästan	ingen	
örtvegetation.	

-	

Säker	eller	
preliminär	
bedömning	

Areal	(ha)	

Säker	 1,2	

Inventerare	

Barbara	Kühn	

Inventeringsdatum	

2020-08-19	

Bild		 Övriga	kommentarer		

	

-	
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Naturvärdesobjekt	nr	5		

Naturvärdesklass	 Naturtyp	 Biotop	 Biotopvärde		 Artvärde		

3	Påtagligt	
naturvärde	

Skog	och	träd	 Brynmiljö	 Påtagligt	 Obetydligt	

Motivering	naturvärdesklass	 Naturvårdsarter		

Brynmiljö	med	stenmur	och	naturvärdesträd,	delvis	solexponerad	
som	kan	vara	värdefull	för	fåglar	och	kräldjur.	Två	natursvårdsarter	

Rävticka,	stor	blåklocka	

Beskrivning		 Natura	2000-naturtyp	

Brynmiljö	runt	igenvuxen	betesmark.	Bred	stenmur	med	stenar	och	
block	i	olika	storlekar,	mycket	lav-	och	mossbevuxen.	Flera	
naturvärdesträd	främst	ekar	i	en	relativt	igenvuxen	miljö	med	
björk-	och	sälgsly.	Flera	andra	träd	växer	i	rad	längs	med	muren,	
mest	unga	eller	medelåldriga	ekar	och	asp.	Hela	miljön	i	anslutning	
till	samt	vid	muren	är	igenvuxen	och	beskuggad,	förutom	den	västra	
delen	av	muren.		

-	

Säker	eller	
preliminär	
bedömning	

Areal	(ha)	

Säker	 0,6	

Inventerare	

Barbara	Kühn	

Inventeringsdatum	

2020-08-19	

Bild		 Övriga	kommentarer		

	

-	

	
	 	



Naturvärdesinventering (NVI) / Naturvärdesinventering vid Snurrom, 2020-09-25  

	

 43 

Naturvärdesobjekt	nr	6		

Naturvärdesklass	 Naturtyp	 Biotop	 Biotopvärde		 Artvärde		

3	Påtagligt	
naturvärde	

Skog	och	träd	 Brynmiljö	 Påtagligt	 Obetydligt		

Motivering	naturvärdesklass	 Naturvårdsarter		

Solbelysta	stenar	och	ekar	i	sydexponerad	brynmiljö.	Objektet	
värms	snabbt	upp	på	våren,	vilket	kan	ha	värde	för	bl.a.	kräldjur	

Inga	påträffade	naturvårdsarter	

Beskrivning		 Natura	2000-naturtyp	

Brynmiljö	med	stenmur	och	medelålders	ekar	som	växer	i	rad	längs	
med	muren	samt	en	äldre	tall.	Muren	är	solbelyst	i	vissa	delar.	På	
några	ekar	växer	murgröna.	
Träden	har	bedömts	utgöra	en	allé	och	omfattas	därför	av	generellt	
biotopskydd.	

-	

Säker	eller	
preliminär	
bedömning	

Areal	(ha)	

Säker	 0,5	

Inventerare	

Barbara	Kühn	

Inventeringsdatum	

2020-08-19	

Bild		 Övriga	kommentarer		

Pga	tekniska	problem	med	Collector-appen	sparades	tyvärr	ingen	
av	bilderna	som	togs	på	detta	objekt.	

-	
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Naturvärdesobjekt	nr	7		

Naturvärdesklass	 Naturtyp	 Biotop	 Biotopvärde		 Artvärde		

3	Påtagligt	
naturvärde	

Skog	och	träd	 Obestämd	ekskog	 Påtagligt	 Obetydligt		

Motivering	naturvärdesklass	 Naturvårdsarter		

Många	ekar	(över	50	cm	i	diameter)	och	hasselbuketter	som	bildar	
lundmiljö.	Flerskiktat	trädskikt	med	trädslagsvariation	och	med	
grova	stammar	av	död	ved	spridda	i	objektet.	Området	är	dock	
starkt	dikespåverkat	men	har	stor	potential.	Idag	är	området	mest	
värdefullt	för	fåglar.	

Inga	påträffade	naturvårdsarter		

Beskrivning		 Natura	2000-naturtyp	

Ek-	och	hassellundsliknande	miljö.	Den	har	röjts	och	gallrats	
nyligen	vilket	är	positiv	för	naturvärdena.	Väldigt	lite	vegetation	i	
markskiktet,	vilket	tyder	på	att	det	troligtvis	varit	mycket	skuggigt	
innan.	Det	växer	violer,	skogskovall,	gökärt,	smultron,	smörblomma,	
och	sly	av	olika	lövträd.	I	trädskiktet	finns	al,	rönn,	sälg,	björk	varav	
enstaka	med	fårig	och	uppsprucken	bark.	

-	

Säker	eller	
preliminär	
bedömning	

Areal	(ha)	

Säker	 3	

Inventerare	

Barbara	Kühn	

Inventeringsdatum	

2020-08-19	

Bild		 Övriga	kommentarer		

	

-	
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Naturvärdesobjekt	nr	8		

Naturvärdesklass	 Naturtyp	 Biotop	 Biotopvärde		 Artvärde		

3	Påtagligt	
naturvärde	

Skog	och	träd	 Odlingsröse/stenmur	 Påtagligt	 Obetydligt	

Motivering	naturvärdesklass	 Naturvårdsarter		

Delvis	solbelyst	och	bred	stenmur	med	många	kryphål	och	
skrymslen.	Näringspåverkad	flora	som	delvis	beskuggar	vilket	
minskar	värdet	något.	

Inga	påträffade	naturvårdsarter		

Beskrivning		 Natura	2000-naturtyp	

En	cirka	2	meter	bred	stenmur	i	skogskanten.	Vissa	partier	är	
öppna	och	solbelysta	under	större	delen	av	dagen.	Andra	delar	är	
istället	igenvuxna	och	skuggade	av	buskar.	Delvis	mossbevuxna	
stenar	i	olika	storlekar	som	erbjuder	kryphål	och	skrymslen.		

-	

Säker	eller	
preliminär	
bedömning	

Längd	(m)	

Säker	 70	m	

Inventerare	

Barbara	Kühn	

Inventeringsdatum	

2020-08-18	

Bild		 Övriga	kommentarer		
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Naturvärdesobjekt	nr	9		

Naturvärdesklass	 Naturtyp	 Biotop	 Biotopvärde		 Artvärde		

3	Påtagligt	
naturvärde	

Antropogen	
limnisk	miljö	

Dammvatten	 Påtagligt	 Ej	bedömt		

Motivering	naturvärdesklass	 Naturvårdsarter		

Dammarna	utgör	en	bra	miljö	för	småfåglar	och	utgör	ett	litet	
ekosystem	med	insekter,	trollsländor,	blötdjur	mm.	Miljön	skulle	
kunna	fungera	bra	även	för	groddjur.	Dock	förekommer	fisk,	
åtminstone	i	den	östra	dammen.		

Inga	påträffade	naturvårdsarter.	

Beskrivning		 Natura	2000-naturtyp	

Dagvattendammar	med	vegetationsrika	och	ganska	branta	
stränder.	Vegetationen	växer	högt	och	tät.	Vattenytan	är	nästan	helt	
täckt	av	gäddnate.	Runt	stranden	växer	rölleka,	fackelblomster,	
veketåg,	kaveldun,	renfana	mm.	Fisk	finns	(åtminstone	i	den	östra	
dammen).	I	öst	finns	det	en	reglerande	sluss.	Närliggande	kanal	var	
vid	inventeringstillfället	nästan	helt	torrlagd.		

-	

Säker	eller	
preliminär	
bedömning	

Areal	(ha)	

Preliminär	 1,6	

Inventerare	

Barbara	Kühn,	Arianna	Scarpellini	

Inventeringsdatum	

2020-08-20	

Bild		 Övriga	kommentarer		

	

En	inventering	av	större	vattensalamander	
för	att	undersöka	artens	förekomst	
rekommenderas.	
Vattenvegetation	har	inte	inventerats.		
Bilden	visar	den	västra	dammen.	
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Naturvärdesobjekt	nr	10		

Naturvärdesklass	 Naturtyp	 Biotop	 Biotopvärde		 Artvärde		

3	Påtagligt	
naturvärde	

Skog	och	träd	 Obestämd	ekskog	 Påtagligt	 Obetydligt	

Motivering	naturvärdesklass	 Naturvårdsarter		

Här	finns	flera	grova	ekar	och	äldre	hasselbuketter.	Borde	
underväxttröjas	och	öppnas	upp	runt	ekarna.	

Inga	påträffade	naturvårdsarter		

Beskrivning		 Natura	2000-naturtyp	

Ek-	och	hassellundsliknande	miljö	delvis	mycket	igenväxt	med	sly	
av	framförallt	asp.	I	fältskiktet	växer	bl.a.	smörblommor,	violer	
skogskovall	och	smultron.	

-	

Säker	eller	
preliminär	
bedömning	

Areal	(ha)	

Säker	 0,17	

Inventerare	

Barbara	Kühn	

Inventeringsdatum	

2020-08-19	

Bild		 Övriga	kommentarer		

	

-	
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Naturvärdesobjekt	nr	11		

Naturvärdesklass	 Naturtyp	 Biotop	 Biotopvärde		 Artvärde		

3	Påtagligt	
naturvärde	

Skog	och	träd	 Brynmiljö	 Påtagligt	 Obetydligt		

Motivering	naturvärdesklass	 Naturvårdsarter		

Solbelyst	gammal	stenmur	som	kan	erbjuda	bra	habitat	både	för	
småfåglar,	grod-	och	kräldjur.	

Inga	påträffade	naturvårdsarter		

Beskrivning		 Natura	2000-naturtyp	

Cirka	1	meter	bred	stenmur,	solbelyst	med	olika	storlekar	av	block	
och	stenar,	delvis	mossbetäckta.	

-	

Säker	eller	
preliminär	
bedömning	

Längd	(m)	

Säker	 80	

Inventerare	

Barbara	Kühn	

Inventeringsdatum	

2020-08-19	

Bild		 Övriga	kommentarer		
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Bilaga 3 – Naturvårdsarter  
I	tabellen	nedan	redovisas	naturvårdsarter	från	Callunas	fältinventering	samt	från	Callunas	utsök	av	arter	i	Analysportalen	(med	hjälp	av	Callunas	
filter	för	utsök	av	potentiella	naturvårdsarter),	inklusive	information	om	arternas	sällsynthet,	signalvärde	och	ekologi.	De	arter	som	listas	är	
relevanta	för	denna	NVI	och	kan	knytas	till	inventeringsområdet.	Naturvårdsarter	som	knyts	till	något	av	naturvärdesobjekten	listas	även	i	
bilagan	för	naturvärdesobjekt,	så	där	kan	alltså	utläsas	i	vilket	naturvärdesobjekt	arten	hittats.	
Förklaringar till tabellrubrikernas förkortningar:  
RL 20 = rödlistan från år 2020 FD = fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv 
RL 15 = rödlistan från år 2015 ASF = skyddad art enligt Artskyddsförordningen 
ÅGP = åtgärdsprogram för hotade arter 50% = negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005 
Tu = Tuva signalarter, 2017 (ängs- och betesmarksinventering) PFS = prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen 
Si = signalarter Skogsstyrelsen Ca = Callunas naturvårdsart 
N2 = typiska arter Natura 2000 (funna i Natura 2000-habitat) Sk = skyddsklass (fynduppgifter) 
AD = arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s Art- och habitatdirektiv K = källa (C=Callunas fynd, A=Artportalen, Ö=övriga fynd). 
 
Art	 RL	20	 RL	15	 ÅGP	 Tu	 Si	 N2	 AD	 FD	 ASF	 50%	 PFS	 Ca	 Sk	 Information	 K	

Fjärilar	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	

Svingelgräsfjäril	
Lasiommata	
megera	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 x	 		 		
C	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	

Fåglar	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	

Backsvala	
Riparia	riparia	

Sårbar	
(VU)	

Nära	
hotad	
(NT)	

		 		 		 		 		 		 4	§	 		 		 		 		 		
A	

Nötkråka	
Nucifraga	
caryocatactes	

		
Nära	
hotad	
(NT)	

		 		 		 x	 		 		 		 		 x	 		 		 		
A	

Stenskvätta	
Oenanthe	
oenanthe	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 x	 		 		
C	
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Art	 RL	20	 RL	15	 ÅGP	 Tu	 Si	 N2	 AD	 FD	 ASF	 50%	 PFS	 Ca	 Sk	 Information	 K	

Sävsparv	
Emberiza	
schoeniclus	

Nära	
hotad	
(NT)	

Sårbar	
(VU)	 		 		 		 		 		 		 4	§	 x	 		 		 		 		

A	

Törnskata	
Lanius	collurio	 		 		 		 		 		 x	 		 x	 4	§	 		 x	 		 		 		 C	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	

Grod-	och	
kräldjur	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

	

Huggorm	
Vipera	berus	 		 		 		 		 		 		 		 		 6	§	 		 		 		 		 		 C	

Sandödla	
Lacerta	agilis	

Sårbar	
(VU)	

Sårbar	
(VU)	 x	 		 		 		 IV	 		 4	§,	5	

§	 		 		 		 		 		 C,
A	

Skogsödla	
Zootoca	vivipara	 		 		 		 		 		 		 		 		 4	§,	5	

§,	6	§	 		 		 		 		 		 C	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	

Kärlväxter	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	

Blåsippa	
Hepatica	nobilis	 		 		 		 		 x	 x	 		 		 8	§,	9	

§	 		 		 		 		 		 C	

Gullklöver	
Trifolium	
aureum	

Nära	
hotad	
(NT)	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
C	

Gulmåra	
Galium	verum	 		 		 		 x	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 C	

Stor	blåklocka	
Campanula	
persicifolia	

		 		 		 x	 		 x	 		 		 		 		 		 		 		 		
C	
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Art	 RL	20	 RL	15	 ÅGP	 Tu	 Si	 N2	 AD	 FD	 ASF	 50%	 PFS	 Ca	 Sk	 Information	 K	

Åkerkål	
Brassica	rapa	
subsp.	
campestris	

Nära	
hotad	
(NT)	

Nära	
hotad	
(NT)	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
A	

Ängsvädd	
Succisa	pratensis	 		 		 		 x	 		 x	 		 		 		 		 		 		 		 		 C	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	

Lavar	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	

Lönnlav	
Bacidia	rubella	 		 		 		 		 x	 x	 		 		 		 		 		 		 		 		 C	

Skuggorangelav	
Caloplaca	
lucifuga	

Nära	
hotad	
(NT)	

Nära	
hotad	
(NT)	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
C	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	

Skalbaggar	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	

Myskbock	
Aromia	
moschata	

		 		 		 		 x	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
C	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	

Steklar	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	

Bålgeting	
Vespa	crabro	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 x	 		 		 C	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	

Svampar	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	

Blekticka	
Haploporus	
tuberculosus	

Nära	
hotad	
(NT)	

Nära	
hotad	
(NT)	

		 		 x	 x	 		 		 		 		 		 		 		 		
C	
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Art	 RL	20	 RL	15	 ÅGP	 Tu	 Si	 N2	 AD	 FD	 ASF	 50%	 PFS	 Ca	 Sk	 Information	 K	

Blomkålssvamp	
Sparassis	crispa	 		 		 		 		 x	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 C	

Rävticka	
Inocutis	rheades	 		 		 		 		 x	 x	 		 		 		 		 		 		 		 		 C	
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Bilaga 4 – Inventering av naturvärdesträd 

 
Inventering av naturvärdesträd 
Beskrivning av metod för inventering och inmätning 
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Bakgrund 
Särskilt	i	urban	miljö	har	i	princip	alla	uppväxta	träd	ett	bevarandevärde.	Träden	skapar	
stadsgrönska.	De	erbjuder	flera	reglerande	ekosystemtjänster	såsom	temperaturreglering,	
bullerdämpning	och	flödesutjämning.	De	ger	även	kulturella	ekosystemtjänster	som	
upplevelsevärden	och	identitetsskapare	i	omgivningen.	Träden	utgör	också	den	stödjande	
ekosystemtjänsten	biologisk	mångfald.	Dessutom	är	det	ett	flertal	träd	som	kan	ha	
kulturmiljövärden.		
Inventering	av	naturvärdesträd	avser	dock	endast	värden	för	biologisk	mångfald.	SIS	standard	
för	naturvärdesinventering	(förkortas	NVI),	SS	199000:2014,	hanterar	inventering	av	s.k.	
värdeelement,	vilket	definieras	som	element	av	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald.	Träd	
med	särskild	betydelse	för	biologisk	mångfald	är	värdeelement.	SIS	standard	från	2014	anger	
dock	inga	kriterier	eller	någon	metod	för	identifiering	av	naturvärdesträd.		
Att	kartlägga	naturvärdesträd	är	en	ofta	återkommande	fråga	i	projekt	med	detaljplaner	och	
infrastruktur.	Det	är	relativt	många	exploateringsprojekt	som	kan	behöva	göra	anmälan	om	
samråd	enligt	12	kap.	6	§	miljöbalken	för	hur	projektet	berör	skyddsvärda	träd	enligt	
åtgärdsprogram	för	särskilt	skyddsvärda	träd	i	kulturlandskapet	(Naturvårdsverket	2004,	
rapport	5411).		
Därför	har	Calluna	tagit	fram	en	metod	för	kartläggningen	som	huvudsakligen	baseras	på	
referenser	till	redan	framtagna	inventeringsmetoder	samt	befintliga	definitioner	av	ekologiska	
faktorer.		
De	flesta	kriterierna	i	metoden	följer	anvisningar	i	Naturvårdsverkets	manual	för	inventering	av	
skyddsvärda	träd	i	kulturlandskapet9	och	Skogsstyrelsens	handbok	för	
nyckelbiotopsinventering10.	Andra	referenser	som	har	granskats	och	använts	är	Standard	för	
trädinventering	i	urban	miljö11	samt	Trädvård	–	Termer	och	definitioner12.		

Inventeringsmetoden	är	framtagen	för	att	fungera	i	såväl	
stads-	och	kulturlandskapet	som	i	skogen.	En	användare	
(granskare,	beställare,	markägare	etc.)	kan	enkelt	se	varje	
enskilt	träd	i	inventeringsresultatet	och	förstå	varför	just	
detta	anses	vara	ett	naturvärdesträd	när	inventeringen	
utförs	enligt	denna	metodbeskrivning.	Användaren	får	även	
en	indikation	på	trädets	grad	av	naturvärde.		
Metoden	benämns	”Inventering	av	naturvärdesträd”.	
Begreppet	naturvärdesträd	används	medvetet	som	ett	
bredare	samlingsnamn	på	träd	med	naturvärde.	Metoden	
fångar	in	fler	träd	än	Naturvårdsverkets	inventeringsmetod1,	

exempelvis	träd	som	är	s.k.	efterträdare	till	skyddsvärda	träd.		

Snabb och upprepningsbar metod 
Inventeringsmetoden	är	relativt	snabb	och	anpassad	för	inventering	av	naturvärdesträd	i	urban	
miljö,	skog	eller	kulturlandskap.		

																																																													
9 Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Version 1:0 : 2009-04-06.  
10 Skogsstyrelsen, 2013. Handbok för inventering av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen, Jönköping.  
11 Östberg, J. 2015. Standard för trädinventering i urban miljö. Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport 2015:14. ISBN 978-91-
576-8904-7. Alnarp 2015.  
12 Svensk standard, SS 990000:2014. Trädvård – Termer och definitioner.  

	

”En användare kan 
enkelt se varje 
enskilt träd och 
förstå varför just 
detta anses vara ett 
naturvärdesträd” 
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Tidsåtgång 

Ett	riktmärke	är	att	skattningens	tidsåtgång	anges	till	tio	minuter	per	träd	för	att	registrera	de	
uppgifter	som	behövs	enligt	Naturvårdsverkets	metod13.	Till	detta	tillkommer	tid	för	att	ta	sig	till	
inventeringsområdet	och	söktiden	efter	naturvärdesträd	inom	inventeringsområdet.		

Foton 

Det	rekommenderas	att	ett	foto	tas	av	varje	träd	och	att	bilden	sedan	knyts	till	trädets	ID-
nummer	i	inventeringen.		

Teknisk utrustning vid inmätningen 

Utförande	organisation	ska	ange	vilken	teknisk	utrustning	som	har	använts	vid	inmätningen.	
Lägesnoggrannheten	ska	kunna	beskrivas.		
En	inmätning	som	endast	ger	5–10	meters	noggrannhet,	exempelvis	en	smartphone	utan	
korrektionstjänster,	är	inte	lämplig	eftersom	det	då	vid	ett	återbesök	är	svårt	att	identifiera	
vilket	träd	som	är	vilket,	ifall	flera	träd	står	nära	varandra.	

Enkel alternativt komplex poängsättning 
I	enkelt	utförande	av	metoden	är	möjliga	poäng	endast	1	eller	0	(förekommer	eller	inte).	För	att	
vara	ett	naturvärdesträd	måste	minst	en	parameter	för	trädet	ha	fått	poäng	1.		
Ett	mer	komplext	utförande	av	metoden	är	också	möjligt.	För	vissa	av	de	ekologiska	faktorerna	
ges	då	möjligheten	att	sätta	poäng	utifrån	en	skala	(inte	bara	1	eller	0)	beroende	på	styrkan	i	
kvaliteten	av	den	ekologiska	faktorn.	Exempelvis	kan	förekomst	av	flera	rödlistade	arter,	eller	
artfynd	i	kategorier	hotade	arter,	ge	högre	poäng	än	1.		
En	indikation	på	grad	av	naturvärde	för	trädet	fås	genom	en	
summering	av	poängen	för	de	ekologiska	faktorerna.	
Resultatet	av	summeringen	kan	bearbetas	vidare	för	att	
definiera	olika	naturvärdesklasser	för	träden.	Summeringen	
kan	enkelt	användas	för	visualisering	i	resultatkartor	där	
användaren	på	ett	tydligt	sätt	får	indikation	på	gradering	av	
betydelse	för	biologisk	mångfald.		
Det	är	upp	till	varje	enskilt	projekt	att	bestämma	om	
komplexiteten	i	poängsättningen	ska	utökas.		
Den	metod	som	beskrivs	i	detta	dokument	gäller	för	enkelt	utförande	(poäng	0	eller	1).	
Instruktioner	för	bearbetning	av	summeringen	för	naturvärdesklasser	tas	inte	upp	här.		

Söka ut ”Skyddsvärda träd” 
Från	inventeringsresultaten	kan	urval	göras	som	identifierar	träd	som	uppfyller	kriterierna	i	
Naturvårdsverkets	inventeringsmetod	Skyddsvärda	träd.	Nedan	citeras	kriterierna	för	den	
metodens	två	klasser	Särskilt	skyddsvärt	träd	respektive	Övrigt	skyddsvärt	träd.	

Särskilt skyddsvärt träd 

Med	särskilt	skyddsvärda	träd	avses	följande	enligt	Ac tgärdsprogram	för	särskilt	skyddsvärda	
träd	i	kulturlandskapet:		

																																																													
13 Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Version 1:0 : 2009-04-06. 

”Det är upp till varje 
enskilt projekt att 
bestämma om 
komplexiteten i 
poängsättningen 
ska utökas” 
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• Jätteträd	–	träd	≥	1	meter	i	diameter	på	det	smalaste	stället	upp	till	brösthöjd	(brösthöjd	
=	1,3	m	över	marken).		

• Mycket	gamla	träd14	–	gran,	tall,	ek	och	bok	äldre	än	200	år,	övriga	trädslag	äldre	än	
140	år.		

• Grova	hålträd	–	träd	≥	0,4	meter	på	det	smalaste	stället	upp	till	brösthöjd	med	
utvecklad	hålighet	i	stam	(eller	gren).		

Observera	att	även	ett	dött	träd	som	uppfyller	dessa	kriterier	är	ett	särskilt	skyddsvärt	träd.		
Länsstyrelsens	bedömning	är	att	Särskilt	Skyddsvärda	träd	omfattas	av	12:6	samråd	i	
Miljöbalken.	

Övrigt skyddsvärt träd 

Oh vriga	skyddsvärda	träd	(vilka	inte	uppfyller	kriterierna	för	särskilt	skyddsvärda)	utgörs	av:		
• Döda	stående/liggande	träd	≥	0,4	meter	på	det	smalaste	stället	upp	till	brösthöjd	alt.	från	

stambas	(för	liggande	avbrutna	stammar	gäller	≥	0,4	meter	vid	brottställe).	
Döda	liggande	träd	ska	ej	registreras	om	veden	är	så	murken	att	man	vid	mätställe	utan	
ansträngning	kan	trycka	in	hela	bladet	på	en	morakniv	(=10	cm).	

• Hamlade	träd	
Vidare	kan	även	efterträdare	till	jätteträd	(även	kallat	blivande	jätteträd)	väljas	ut	från	
inventeringsresultatet.	Länsstyrelserna15	använder	att	efterträdare	ska	finnas	inom	500	m	från	
ett	jätteträd.	Efterträdare	är	50–99	cm	i	diameter16.		

	 	

																																																													
14 Mycket gamla träd – anmärkning gällande metoden: 

Det är vanligt med inventeringar där man inte med säkerhet har kunnat bedöma vilka träd som är Mycket gamla träd enligt 
Naturvårdsverkets kriterier. Om eventuell klassning som Mycket gamla träd inte har bedömts så kan inte urval på den 
parametern göras. Urvalet används för att söka ut särskilt skyddsvärda träd eller för att utesluta att ett träd inte är särskilt 
skyddsvärt. 

Klassning av Mycket gamla träd är ofta svår att bedöma tillförlitligt i fält. Att studera borrkärnor är ett relativt rättvisande sätt att 
bestämma ett träds ålder. Det är dock vanligt med inventeringar där trädålder bestäms på annat sätt än genom borrning, bland 
annat eftersom många trädslag är svåra att borra i (gran och tall är lättborrade, medan det mer sällan borras i övriga trädslag).  

I fält bedömer inventeraren istället om trädet kan klassas som Gammalt träd. Den bedömningen baseras på "Vägledning 
åldersbestämning träd från Manual för basinventering av skoghabitat 2007-06-21 version 5.5 Naturvårdsverket", vilken beskrivs 
i tabellen nedan, parametern Gammalt träd. Alla träd som klassas som Gammalt träd är dock inte även Mycket gammalt träd.  
15 T.ex. Västra Götaland, Inventering av Skyddsvärda träd 2006:61. 
16 Personlig kommunikation: Karin Sandberg (2018-05-07) angående reviderad manual inventering särskilt skyddsvärda träd.  
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Metodens attributfält 
Ett	antal	grundläggande	uppgifter	registreras	för	alla	inventerade	naturvärdesträd	(se	ljusgrå	
fält	i	tabell	1).	Exempelvis	noteras	trädslag,	stamomkrets/-diameter,	hålstadium,	krondiameter,	
vitalitet	och	solexponering.		
Utöver	de	grundläggande	uppgifterna	bedöms	en	mängd	ekologiska	parametrar,	vilka	sedan	
används	för	att	identifiera	om	trädet	är	ett	naturvärdesträd.	Dels	finns	det	fält	för	parametrar	
som	måste	bedömas	i	fält	(se	gröna	fält	i	tabell	1).	Dels	finns	det	fält	som	fylls	i	genom	sökning	
av	information	i	fälten	med	de	grundläggande	uppgifterna	(se	blå	fält	i	tabell	1).	Det	sistnämnda	
är	något	som	kan	göras	på	kontoret,	efter	genomfört	fältarbete.		
Ett	par	stödvariabler	förekommer	också	i	metoden	(se	gula	fält	i	tabell	1).	Detta	är	fält	som	
enbart	kan	få	poäng	om	minst	en	annan	parameter	har	fått	poäng.		
Det	finns	även	flera	olika	kommentarsfält	och	möjlighet	att	t.ex.	notera	eventuella	behov	av	
skötselåtgärder	(se	lila	fält	i	tabell	1).		

Tabell 1. Presentation av de grundläggande inventeringsuppgifter och ekologiska parametrar (attributfält) som 
registreras i fält vid arbete enligt metoden Inventering av naturvärdesträd. Lämpligen används någon applikation 
för fält-GIS för registreringen.  

Uppgift Beskrivning 

ID ID-nummer (internt löpnummer för projektet). 

Inventerare Namn på fältinventeraren. 

Datum Datum för inventeringen. 

Trädslag Trädart (svenskt artnamn). Bestäm till art. Om det inte är möjligt bestäm till släkte. 
Om det inte heller är möjligt, använd obestämd. ” Trädart (svenskt artnamn).  

Stamdiameter Stammens diameter i brösthöjd (anges i hela cm)17. Om mäthöjden avviker från 1,3 
meter (=brösthöjd) anges detta i fältet Kommentar.  
Vanligen är det omkretsen som mäts med måttband i fält och diametern beräknas 
då med hjälp av omkrets/ pi. Brösthöjdsdiametern mäts annars direkt med hjälp av 
klave.  
I omkretsen inräknas inte svulster på stammen. Om svulster finns i brösthöjd mäts 
trädet på smalaste stället under brösthöjd.  
Stående träd mäts på smalaste stället där det är en stam, upp till 1,3 meter 
(=brösthöjd) över marknivå vinkelrätt mot stammen, liggande träd mäts på smalaste 
ställe upp till 1,3 meter från stambas18.  
Är det flera stammar som delar sig från en samlad stambas så ska det mätas på 
den högsta höjd med smalaste stället där det fortfarande är en stam. Är det 
buketträd med flera stammar så mäts den grövsta stammen, eftersom databasen 
inte hanterar flera mätvärden. 

Stamomkrets Se beskrivning till uppgiften Stamdiameter. Detta fält används av den inventerare 
som vill mäta stammens omkrets istället för diameter. Mäts med måttband. 

Hålstadium Med hål avses ingångshål till hålighet i ved. Skador i bark som har vallats över, 
grunda hackspetthack, fläkskador eller grenbrott räknas inte som hål. Håligheter 
mellan rot och mark (t.ex. träd på socklar) räknas endast om det finns hålighet i 
veden.  

																																																													
17 Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Version 1:0 : 2009-04-06. samt utkast reviderad 
manual från 2017-10-06. 
18 Se figur 2 i källan ovan, Naturvårdsverket 2009.  

Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Version 1:0 : 2009-04-06. samt utkast reviderad 
manual från 2017-10-06. 
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Uppgift Beskrivning 

Vid bedömning anges värde enligt hålklassindelning nedan. Lägsta värde för att hål 
ska registreras är en håldiameter på 3 cm. Endast ett värde anges och klassningen 
görs utifrån det största ingångshålet. Hålstadium hämtade från Naturvårdsverkets 
metod19: 

1. Inga hål synliga 
2. Ingångshål <10 cm i diameter 
3. Ingångshål 10–19 cm i diameter 
4. Ingångshål 20–29 cm i diameter 
5. Ingångshål ≥30 cm i diameter 

Om trädet har fler än ett ingångshål kan detta noteras i fältet Kommentar. 
Träden måste vara grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd, förutom bukettbildande 
sälg som kan ha klenare dimension med minst en stam ³20 cm i brösthöjd.20 

Kommentar Kommentarsfält för sådant som kan vara relevant för bedömningen. 

Trädtyp Typ av träd 
Som gatuträd räknas träd som kräver skötsel på grund av teknisk infrastruktur (ej 
elledningar). Gäller samtliga träd på trottoarer, i mittremsor och på refuger.  Det kan 
också vara träd i andra lägen i närheten av väg, gata, cykelväg, torg eller dyl. 
Övriga träd i urban miljö räknas oftast som parkträd (mark med parkskötsel) och 
träd i på naturmark, (oftast naturligt föryngrade) räknas som naturmarksträd. 

1 Naturmarksträd 
2 Parkträd 
3 Gatuträd 

Kommentar trädålder Kommentarsfält för bedömningen av trädålder. Parametern Mycket gammalt träd är 
ett av kriterierna för särskilt skyddsvärt träd enligt Naturvårdsverkets metod21. Ofta 
är det inte möjligt att bedöma detta i fält. Om trädåldern inte har kunnat bedömas 
anges detta här, för att möjliggöra korrekta utsökningar av särskilt skyddsvärda 
träd. Ett träd med ”ej bedömd för parameter mkt gammalt träd” kräver ytterligare 
undersökning för att identifiera om det är särskilt skyddsvärt. 

Kronform Kronformen klassas efter följande kategorier22: 
1. Spärrgrenig (står i övervägande öppen miljö) 
2. Spärrgrenig historia men nu krona påverkad av igenväxning 
3. Normalformat träd 
4. Högt ansatt krona 
5. Påtagligt beskuren krona (trädvård, beskärning av riskträd mm) 
6. Krona kapad, toppkapning, högstubbe 
7. Hamlat träd (se beskrivning i fältet Hamlat träd) 
8. Annan (beskriv under kommentar) 

 
Om kronan är mycket asymmetrisk så ska beskrivas i kommentarsfältet. 

Krondiameter Kronans storlek mätt i antal meter i diameter, antingen stegat och skattat i fält eller 
mätt i högupplöst ortofoto om trädet har solitär krona. Mäts på bredaste stället då 
detta för ojämna kronor ger bättre möjlighet att jobba vidare med naturhänsyn vid 
eventuell påverkan från exploatering mm. Om kronan är mycket asymmetrisk ska 
detta noteras i kommentarsfältet (det som heter bara kommentar) eftersom en 
cirkelrund visualisering i GIS då inte blir rättvisande. 

																																																													
19 Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Version 1:0 : 2009-04-06. 
20 Calluna AB. Naturvårdsverkets kriterie är 40 cm, men Calluna har sänkt diamtern för sälg. 
21 Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Version 1:0 : 2009-04-06. 
22 Kategorierna 1, 3 och 4 är hämtade från Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Version 

1:0 : 2009-04-06. Resterande kategorier har Calluna tagit fram beskrivning för. 
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Uppgift Beskrivning 

Krondiametern kan lätt visualiseras i en karta, och det är även enkelt att lägga på 
en hänsynsbuffert kring trädet. Visualiseringar på kartor av trädens utrymme 
underlättar planering av hänsynsåtgärder i exploateringsprojekt.23 

Flerstammighet Här anges siffran för antal stammar. För ett träd som inte är flerstammigt noteras 1.  

Vitalitet Levande träd klassas enligt skalan nedan:  
För levande träd uppskattas trädstatus efter hur stor andel av kronan som är vital 
(d.v.s. har skottbildning) i en tänkt optimal krona för den specifika trädarten. Vid 
bedömning ska hänsyn inte tas för avbrutna grenar utan endast döda grenar.  
Troligen kommer det i Naturvårdsverkets reviderade manual24 en skala med 
klasser. Nedan visas skalan från manualen från 2009, vilken Naturvårdsverket har 
beslutat att revidera. Tillsvidare används skalan från 2009.  

1. Friskt (> 50 % av kronan vital)  
2. Klart försämrad (20–50 % av kronan vital)  
3. Låg vitalitet (<20 % av kronan vital)  

Döda träd klassas enligt:  
4. Dött stående träd (inkl. högstubbar ≥ 2 m) 
5. Dött liggande träd. Träd ska ej registreras om veden är så murken att man 

vid mätställe utan ansträngning kan trycka in hela bladet på en morakniv 
(=10 cm) 

Marktäckning Marktäckningen bestäms efter den yttyp som är dominerande under trädets krona.25 
• 1. Hårdgjord mark 
• 2. Permeabel mark ej vegetationsklädd  
• 3. Naturligt fältskikt 
• 4. Klippt gräsyta 
• 5. Anlagd växtbädd eller dyl. 
• 6. Annan typ av naturmark (ex hällmark) 

Jätteträd Beräknas utifrån resultat i fälten Stamdiameter alternativt Stamomkrets. 
Trädet får 1 poäng om:  

• Trädets brösthöjdsdiameter är ³100 cm.26  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
23 Calluna AB. 
24 Naturvårdsverket, 2017. Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Version 2017-10-06. Utkast reviderad manual. 
25 Modifierat från Östberg, J. 2015. Standard för trädinventering i urban miljö. Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport 2015:14. 
ISBN 978-91-576-8904-7. Alnarp 2015. 
26 Trädet uppfyller då kriterium för att vara Jätteträd enligt Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsvärda träd i 

kulturlandskapet. Version 1:0 : 2009-04-06.  
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Uppgift Beskrivning 

 

Grovt träd Trädet får 1 poäng om:  
• Trädet är ett grovt träd enligt nedanstående. Definition för grovt träd har 

skapats genom att kombinerat två källor från Skogsstyrelsen, se nedan. 
OBS! Ange ett poäng här också ifall trädet ges poäng som jätteträd.  

Det beror på trädslaget vid vilken grovlek ett träd ska räknas som grovt träd. 
Riktlinjer för vad som är grova träd27 (diameter i brösthöjd):   

• Tall och gran: södra Sverige 70 cm, norra Sverige 50 cm 
• Sälg: södra Sverige 40 cm, norra Sverige 40 cm 
• Rönn: södra Sverige 30 cm, norra Sverige 25 cm 
• Triviallöv (förutom sälg och rönn): södra Sverige 50 cm, norra Sverige 40 

cm 
• Ädellöv: minst 60 cm förutom ek där gränsen är 50 cm i enlighet med 

Stockholms stads Ekdatabas 2017 definition för efterträdare. 
• Hassel: minst 15 cm 

 

	 	

																																																													
27 Calluna har till metoden plockat från de två referenserna: Skogsstyrelsens arbetsmaterial 2018-05-08: Målbild för hänsyn till 

levande träd och buskar med naturvärden samt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringsmanual, 2013. Skogsstyrelsens 
definition av grovt träd skiljer sig något mellan nyckelbiotopsinventeringsmanualen och målbildsdokumentet (se tabellen nedan). 
I målbildsdokumentet är gränsen för övrigt triviallöv 30 cm, vilket i många inventeringar kommer att medföra väldigt många 
grova träd. I målbildsdokumentet var gränsen för ädellövträden mer passande än i nyckelbiotopshandboken.  

De två källornas riktlinjer (diameter i brösthöjd) för grova träd, för möjlig jämförelse med Callunas metod: 

Trädslag Målbildsdokument, 2018 Nyckelbiotopsinventering manual, 2013 

Tall och gran södra Sverige 70 cm, norra Sverige 50 cm Götaland-Svealand 70 cm, Norrland 60 cm 
Asp södra Sverige 40 cm, norra Sverige 30 cm Götaland-Svealand 50 cm, Norrland 40 cm 
Björk (vårt- & glas-) södra Sverige 50 cm, norra Sverige 40 cm Götaland-Svealand 50 cm, Norrland 40 cm 
Övrigt triviallöv minst 30 cm  
Ädellöv minst 60 cm  
Hassel minst 15 cm  
Al (klibb- & grå-) och oxel  Götaland-Svealand 50 cm, Norrland 40 cm 
Sälg  minst 40 cm (någon stamdel) 
Rönn  Götaland-Svealand 30 cm, Norrland 25 cm 
Ek och bok  minst 80 cm 
Alm och ask  minst 60 cm 
Lind, lönn, avenbok och fågelbär  minst 50 cm 
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Efterträdare I det aktuella inventeringsprojektet definieras om efterträdare till för området särskilt 
viktiga naturvärdesträd, ska inventeras. I det enskilda projektet definieras kriterier 
för efterträdare. Man behöver ta ställning till för vilka trädarter efterträdare ska 
inventeras samt hur de identifieras, ex baserat på diameter eller skattning av 
ekologisk ålder. Bestäm om bara vitala träd ska kartläggas som efterträdare eller 
även träd med nedsatt vitalitet som kanske inte kommer leva så länge att de 
fungerar som efterträdare. 
Nedan är ex hur efterträdare för ek definierats baserat på Stockholms stads 
ekdatabas. 
Klassas som ek-efterträdare 28om kriterierna 1 och 3 tillsammans eller 2 och 3 
uppfylls tillsammans: 
1) diametern är 51–99 cm och trädet är inom ekområden i ekdatabasen.  
2) Om det är utanför ekområde ska diametern vara 5-79 cm.  
3) Trädet är max 500 m från jätteträd av ek. Jätteek måste inom ekområde vara 
>100 cm men utanför ekområde räknas ekar >80 cm som jätteekar. 
Ek-efterträdare tilldelas 1 poäng.  
 
Dessa får 1 poäng.  

Hålträd Beräknas utifrån resultat i fälten Hålstadium  
Trädet får 1 poäng om:  

• Trädet anses vara grovt hålträd, dvs. om det är minst 40 cm i diameter på 
smalaste stället och om trädet bedömts vara i något hålträdsstadium. 
Klenare träd får inte någon poäng även om de har hål.29  

Mulm Trädet får 1 poäng om:  
• Träd med synlig mulm.  

Naturvårdsverkets manual för skyddsvärda träd innehåller en skala för skattning av 
mulmens volym. Calluna har dock valt att hålla metoden enkel och skattar inte 
volymen. 

Vidkronigt träd Trädet får 1 poäng om:  
• Trädets krondiameter är minst 18 meter för ädellövträd, 12 meter för 

triviallövträd och 10 meter för barrträd.30 
Att träd med stora kronor är värdefulla nämns i många referenser31.  

Bärande träd Beräknas utifrån resultat i fältet Trädslag och Stamdiameter alternativt 
Stamomkrets. 
Trädet får 1 poäng om:  

• Det är ett bärande träd, vilket omfattar träd och buskar som ger frukt och 
bär, såsom rönn, en, oxel, hagtorn, olvon, bok, avenbok, ek, hassel, apel, 
körsbär. Även sälg och lind som är särskilt viktigt för pollinering räknas här 
in i parametern bärande träd.32  

• För att ge poäng måste trädet räknas som grovt träd, undantaget sälg, 
som kan vara klenare än 40 cm om det rör sig om bukettbildande äldre 
träd med minst en stam ³20 cm i brösthöjd (sälg har kortlivade stammar 

																																																													
28 Widenfalk, L., Sandberg, L., Axelson, T., Hammarström, A.,Jakobsson, M., & Widenfalk, O. 2018. Stockholm Stads 
Ekdatabas: Uppdatering och komplettering. Greensway på uppdrag av Miljöförvaltningen Stockholms stad. 

 
29 Samma kriterium för grovt hålträd som i Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Version 
1:0 : 2009-04-06.  
30 Calluna AB. 
31 Exempelvis: Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket (2009) nämner vidkronigt träd som viktig aspekt för naturvärde, det finns 
dock ingen exakt definition. I manual för nyckelbiotopsinventering omnämns hagmarksgranar.  
32 Skogskunskap (Skogforsk, LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen). www.skogskunskap.se  
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och producerar naturligt nya vid basen), eller hagtorn, en, apel och körsbär 
som måste vara grövre än 20 cm. 

Rödlistad art Trädet får 1 poäng om:  
• Det finns minst en rödlistad art som har trädet som livsmiljö. Det är 

vanligen vedsvampar, insekter mossor och lavar som tydligt kan knytas till 
trädet, men det kan även handla om rödlistade fåglar med dokumenterad 
häckning.  

Poäng ges även för de rödlistade trädarterna ask och alm, om det är vitala träd som 
inte har drabbats av epidemisk sjukdom och är över 40 cm i brösthöjdsdiameter. 
Motivet är att vitala träd kan hysa gener som är resistenta mot sjukdomarna 
almsjuka och askskottssjuka.  
Vad gäller rödlistade trädarter gäller att förekomster av sådana träd inte ger poäng 
inom denna kategori utanför deras naturliga utbredningsområden, dvs. på platser 
där de uppenbart har planterats. Det gäller framförallt arter som naverlönn, järnek, 
bohuslind och lundalm utanför deras mycket begränsade naturliga 
utbredningsområden.  

Naturvårdsart Trädet får 1 poäng om:  
• Det finns minst en naturvårdsart, vilken har trädet som livsmiljö och är en 

god indikator på naturvärde. 
Rödlistade arter som också är naturvårdsarter ges 1 poäng för parameter 
naturvårdsarter. 

Artkommentar Här anges den eller de rödlistade alternativt naturvårdsarter som observerats på 
trädet. 

Död ved Trädet måste vara minst 40 cm i diameter, förutom träd som också uppfyller kriteriet 
för att vara MYCKET GAMMALT TRÄD, för dem finns inget krav på grovlek. 
Trädet får 1 poäng om något av följande uppfylls:  

• >3 dm2 stamblottor med bar ved i en samlad yta, med sådan karaktär att 
det är ett potentiellt substrat för vedlevande insekter (gnagspår av insekter, 
sprickor, eller hård ved som blottats längre tid). Här inkluderas även 
brandljud.33  

• Påtagligt med död ved i kronan, d.v.s. minst en gren som är minst 2 dm i 
diameter på tjockaste stället och som har död ved (bar ved 3 dm2 på 
grenen eller minst 3 dm2 med bark kvar). Värde bland annat för 
vedsvampar och insekter.34  

• >50 % av kronan är klart försämrad. Kriteriet inbegriper även döda och 
döende träd.35  

Ytterligare vägledning om helt döda träd:  
• Döda stående/liggande träd ≥0,4 meter på det smalaste stället upp till 

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

• Döda liggande träd ska ej registreras om veden är så murken att man vid 
mätställe utan ansträngning kan trycka in hela bladet på en morakniv 
(=10 cm).36  

Det kan även vara fallna grenar som ligger vid trädet.  

																																																													
33 Calluna AB, modifierat efter Sörensson, M.: AHA – en enkel metod för prioritering av vedentomologiska naturvärden hos träd 
i sydsvenska park- och kulturmiljöer. [AHA – a simple method for evaluating conservation priorities of trees in South Swedish 
parks and urban areas from an entomo-saproxylic viewpoint.] – Entomologisk Tidskrift 129 (2): 81-90. Uppsala, Sweden 2008. 
ISSN 0013-886x.  
34 Kriterium formulerat av Calluna AB. Grovlek på gren från: Naturvårdsverket, 2007. Manual för basinventering av skoghabitat 
2007-06-21 version 5.5. 
35 Skalan för vitalitet i Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Version 1:0 : 2009-04-06. 
36 Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Version 1:0 : 2009-04-06. 
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Solexponering stor Stödvariabel. Måste kombineras med att poäng getts för minst en annan faktor som 
inte är stödvariabel. 
Trädet får 1 poäng om det uppfyller kriterier för klass 1 och 2 i skalan nedan. För att 
få poäng måste trädets naturvärden gynnas av solexponering. Om ex ett träd med 
kryptogamflora som gynnas av skugga, plötsligt blivit ljusexponerat p.g.a.  
avverkning, så ger solexponeringen inte poäng. 

Ek, tall är vanliga exempel är ex på trädarter som oftast gynnas av 
solexponering.  

Klasser för den solexponering av stammen upp till ca 1,8 m höjd över marken, 
uppskattat medelvärde en solig dag mellan klockan 11 och 15 (sommartid)37:  

1. Solexponering >95 % av stammen  
2. Solexponering 51–95 % av stammen  
3. Solexponering 5–50 % av stammen  
4. Solexponering <5 % av stammen 

Fältskikt naturligt Stödvariabel. Måste kombineras med att poäng getts för minst en annan faktor som 
inte är stödvariabel. 
Trädet får 1 poäng om:  

• det är ett naturligt fältskikt eller annan typ av naturmark. 
Övriga kategorier av fältskikt får värde 0. Se vilka kategorier som har angetts i fältet 
Marktäckning. 

Gammalt träd Trädet får 1 poäng om:  
• Trädet kan bedömas vara Gammalt träd, enligt nedanstående38. 

Åldersbestämning med trädborrning bör användas om det är möjligt. 
Med Gamla träd avses biologiskt gamla träd och de definieras snarare av funktion 
än av exakt kronologisk ålder. Det är alltså inte den exakta åldern som är viktig utan 
om trädet uppnått biologiskt mogen ålder, att trädet inte längre är i starkt växande 
fas. Man bör borra några träd när man kommer till en ny trakt, för att kalibrera in sig.  
För att snabbt få en grov uppfattning av trädåldern kan man t.ex. speciellt titta på:  

• Barktextur – trädbarken ger ett annorlunda intryck när träden blivit 
biologiskt gamla, ofta med en tjock, skrovligare barktyp. Hos tallar blir 
barken tjock och slät och kallas ofta krokodil- eller pansarbark, hos ekar 
bildas det djupa sprickor i den grova barken och hos lind och alm blir 
barkstrukturen allt mer strimmig till utseendet.  

• Barkfärg – hos tall och gran försvinner rödsticket i barken i de övre delarna 
av trädstammen när höjdtillväxten avtar och trädet åldras.  

• Grenstruktur – många trädslag får knotiga, grova grenar när dom blir 
gamla.  

• Kronform – i takt med ökande ålder avtar toppskottslängden hos både tall 
och gran. Detta är tydligast hos tall och inträffar tidigare på 
högproducerande marker än på svagare. Kronan tappar då delar av sin 
triangulära form och ger ett ”plattare” intryck. Hos granar är detta inte alls 
lika tydligt, de växer mer kontinuerligt på höjden, om än i långsammare 
takt. Eken självreducerar sin krona och har endast ett fåtal lövbärande 
grenar vid hög ålder.  

• Skador – hos gran i många delar av Sverige drabbas äldre träd av nedsatt 
vitalitet. Detta kan avslöja sig som kådflöden, stambrott eller hackspetthål. 
Detta räcker dock inte ensamt som tecken på ålder – ett skadat träd 
behöver inte vara gammalt.  

• Förekomst av övervallningsskador, brandljud etc. kan användas som stöd i 
bedömningen.  

• Mer basisk bark med stigande ålder kan synas i lavflorans 
sammansättning. Bland annat bedöms bokvårtlav komma först vid 150 års 
ålder på boken.  

																																																													
37 SLU, 2015. Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS.  
38 Naturvårdsverket, 2007. Manual för basinventering av skoghabitat 2007-06-21 version 5.5. 
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• Märk att grovleken på stammen inte är någon säker indikation på ålder 
eftersom även en bok med 20 cm diameter kan vara över 300 år. 

Åldersbestämning med trädborrning bör användas om det är möjligt. I praktiken är 
det oftast endast trädslagen tall och gran som är görliga att borra. För dessa 
trädslag är nedanstående åldersintervall att betrakta som gammalt träd 
enligt Calluna.   
• Gran 120–200 år  
• Tall 150–200 år  

 

Mycket gammalt träd Delmängd av parametern ”Gammalt träd”. Ett träd som ges poäng för Mycket 
gammalt träd får även poäng för Gammalt träd. Detta för att förstärka parametern 
ålder. 
Trädet får 1 poäng om: 

• Träd som kan klassas som Mycket gammalt träd enligt nedanstående, 
antingen genom åldersbestämning med trädborrning eller genom okulär 
bedömning av trädets utseende (vad gäller barkstruktur, trädform, grovlek 
på stam och grenar eller senvuxenhet). 

Åldersgränser för vad som räknas som Mycket gamla träd.39 : 
• Gran, tall, ek och bok: äldre än 200 år.  
• Övriga trädslag: äldre än 140 år. 

Parametern kan vara svår att bedöma. Ange i kommentarsfält Kommentar 
trädålder om parametern har fastställts eller om det en rimlig bedömning, eller om 
det är en osäker bedömning som behöver ytterligare undersökning.  

Hamlat träd Naturvårdsverkets manual saknar definition för vad som är ett hamlat träd. Därför 
refereras här till andra källor. 
Trädet får 1 poäng om: 

• Träd som fortfarande idag har en begränsad krona till följd av regelbunden 
hamling eller träd som uppvisar tydliga tecken på tidigare hamling som 
under de senaste decennierna upphört.40  

OBS! Den hamling som avses är beskärning av hela eller delar av kronan med 
regelbundna intervall, på ett sådant sätt att nya skott bildas till kommande år. 
Ursprungligen gjordes hamling för produktion av exempelvis lövfoder och bränsle. 
Hamling påbörjas på unga träd och sker vanligen med 3–6 års intervall.41 Idag finns 
endast en bråkdel av äldre tiders hamlade träd kvar och de utgör viktiga levande 
historiska element i landskapet.42 Beskärning av gatuträd och stadsträd är vanligt 
inom kommunal eller andra organisationers förvaltning och har syftet att hindra att 
risker med trädet uppstår. Sådan beskärning ger inte 1 poäng. 

Sav Trädet får 1 poäng om:  
• Lövträd som har stort yttre savflöde (10 cm långt eller längre).43  

Svampangrepp Trädet får 1 poäng om: 
• Den totala storleken av vedsvampen/vedsvamparnas levande hymenium 

uppfyller storlekskraven för kriterie 5 eller 6. 

																																																													
39 Kriterium för Mycket gammalt träd enligt Naturvårdsverkets inventeringsmanual för skyddsvärda träd. 
40 Calluna AB. 
41 Svensk standard, SS 990000:2014. Trädvård – Termer och definitioner. 
42 Riksantikvarieämbetet. Träd som biologiskt kulturarv. https://www.raa.se/kulturarv/landskap/biologiskt-kulturarv/trad-som-
biologiskt-kulturarv/  
43 Calluna AB, modifierat efter Sörensson, M.: AHA – en enkel metod för prioritering av vedentomologiska naturvärden hos träd 
i sydsvenska park- och kulturmiljöer. [AHA – a simple method for evaluating conservation priorities of trees in South Swedish 
parks and urban areas from an entomo-saproxylic viewpoint.] – Entomologisk Tidskrift 129 (2): 81-90. Uppsala, Sweden 2008. 
ISSN 0013-886x..  
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Riksskogstaxeringens metod44:  
1. Mindre än en tändsticksask (< 18 cm2). 
2. Större än en tändsticksask, mindre än ett A6 ark (18–156 cm2). 
3. Större än ett A6 ark.  
4. Mindre än ett A5 ark (157–312 cm2). 
5. Större än ett A5 ark, mindre än ett A4 ark (313–624 cm2). 
6. Större än ett A4 ark (> 624 cm2). 

Sockel Trädet får 1 poäng om:  
• Väl utbildad sockel och trädet växer ofta bukettformat på sockeln. Sockeln 

kan också ha uppkommit p.g.a. skottskogsbruk.45  
Vanligast är att alar bildar sockelträd. 

Bo Trädet får 1 poäng om något av följande uppfylls: 
• Bohål hackspett eller dylikt 
• Rovfågelbo 
• Annan typ av fågelbo som ger indikation på naturvärde. Beskriv i 

kommentarsfält varför det skapar naturvärde. 
Träd som har bohål av hackspett får en ”dubbelräkning” genom att de även får 1 
poäng för hålträd.  

Övrig faktor Inventeraren får ge 1 poäng för övrig faktor som inte innefattas i någon av de redan 
beskrivna, om det är motiverat att detta bidrar till att trädet är ett naturvärdesträd. 
Faktorn ska då beskrivas i kommentarsfältet.  
Exempelvis kan genetiskt avvikande träd som exempelvis ormgran och flikbladig 
björk fångas upp här som naturvärdesträd. 

Summa poäng Fälten med numeriska ekologiska attribut med tilldelade ekologiska poäng 
summeras. 

Skötselåtgärd Om inventeringsuppdraget omfattar skötselråd används detta fritextfält för att 
beskriva behov av skötselåtgärder. Exempel på kategorier för skötselåtgärder46:  
Åtgärdsförslag: 

1. Avverka barrträd 
2. Avlastningsbeskär detta träd 
3. Återhamling 
4. Hamla närstående träd 
5. Stängsla in med betesmarken 
6. Avlastningsbeskär detta träd och/eller närstående träd 

Behov av frihuggning: 
A) Inget 
B) Akut (inom 2 år) 
C) Snart (3–10 år) 
D) Framtida (>10 år) 

Teknisk utrustning  Teknisk utrustning inmätning. Beskriv vilken utrustning som använts vid 
inmätningen. 

Koordinatnoggrannhet Kommentarsfält för vägledning som gör att trädet ska kunna hittas vid återbesök. 
Hela inventeringens ungefärliga lägesnoggrannhet för trädpunkterna och metod för 
kartläggningen (GPS, totalstation, från ortofoto etc), beskrivs i metadatabladet som 
ska höra till GIS-filen som upprättats vid inmätningen. Vid behov kan detta fält 

																																																													
44 Institutionen för skoglig resurshushållning & institutionen för mark och miljö. 2017. Fältinstruktion 2017 Riksinventeringen av 

skog. Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå och Uppsala 
45 Modifierat från Skogsstyrelsen, 2013. Handbok för inventering av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen, Jönköping. 
46 Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2006. Inventering av skyddsvärda träd i skyddade områden i Västra Götalands län. 
Rapport 2006:61. ISSN 1403-168X.  



Naturvärdesinventering (NVI) / Bilaga 4  

	

 66 

användas för att beskriva noggrannhet i inmätningen för viss trädpunkt, osäkerheter 
eller avvikande metod för inmätning.   
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