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och kunskaper om biologiska och ekologiska inventeringar. Jonas planlägger naturvård, skriver skötsel-
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Inledning och syfte 

På uppdrag av Kalmar kommun har Ekologa genomfört en naturvärdesinventering, enligt 

Svensk standard SS 199000:2014 av ett mindre avgränsat område på fastigheterna Kläckeberga  

10:1 och Västerslät 17:1 i Kalmar kommun. Förstudie och fältinventering genomfördes den 22 

maj 2017. Rapporten färdigställdes av Jonas Wäglind, Ekologa och den 28 maj 2017.  

En naturvärdesinventering syftar till att lokalisera och redovisa betydelsefulla naturmiljöer 

(biotoper) och naturvårdsarter, som har betydelse för biologisk mångfald, inom ett avgränsat 

inventeringsområde. 

Inför fältinventeringen gjordes en digital förstudie i syfte att finna digitaliserat material från 

Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen samt Artportalen. Materialet sammanställdes 

och ligger delvis till grund inför inventeringsarbete, då det digitaliserade materialet verifieras 

och bedömdes i fält. 

 
Figur 1. Fotograferad, den 22 maj 2017, inom inventeringsområdet vid Snurroms verksamheter (Kläckeberga 

10:1 och Västerslät 17:1) som domineras av yngre och medelålders produktionsskog i den södra och mellersta 

delen medan ett stort hygge breder ut sig i den norra delen. 

 

1.   Metod 

Inventeringsarbetet genomfördes enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) 

SS 199000:2014 med ett mindre tillägg av att koordinera punktobjekt, som t.ex. 

värdefulla träd och naturvårdarter. Detaljeringsgraden har varit ”detaljerad nivå” vilket 

innebär att minsta obligatoriska ytobjekt är en yta av 10 m
2
 eller mer eller ett linjeobjekt 

med en längd av över 10 m eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer. Punktobjekten 

har omfattat grova-/jätteträd och naturvårdsarter t.ex. som arter omnämns i Artskydds- 

förordningen, rödlistade arter (Gärdenfors 2015), typiska arter - Natura 2000 och 

signalarter (Nitare 2000) samt andra arter som bedöms indikera hög biologisk mångfald. 
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1.1 Bedömningsgrunder 

Naturvärdesbedömning har gjorts enligt Svensk standard SS 199000:2014 där ytor eller 

områden med viktiga naturvärde i normalfallet bedöms i följande fyra klasser                 

(se även figur 2). 
 

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 

Viss naturvärde – naturvärdesklass 4 
 

 
Figur 2. Naturvärdesbedömning vid NVI (SIS 2014a). Utfall för bedömningsgrund art respektive  

bedömningsgrund biotop, som leder till en viss värdeklass. 

 

Denna naturvärdesinventering har bedömts enligt tre naturvärdesklasser, de tre högsta 

klasserna, högsta naturvärde (klass 1), högt naturvärde (klass 2) och påtagligt naturvärde 

(klass 3). Således har tillägget med naturvärdesklass 4 ej valts. 

 

Den s.k. rödlistan används i denna rapport för klassificering av olika arters utdöenderisk    

samt en anvisning av de olika arternas bevarandestatus.  

  

 



 
 
 
                                 www.ekologa.se 

 

 5 

Påträffas rödlistade arter presenteras de enligt kategorier nedan: 

 

RE Regionally extict - Nationellt utdöd 

CR Critically endangered - Akut hotad 

EN Endangered - Starkt hotad 

VU Vulnerable - Sårbar 

NT Near threatened - Nära hotad 

DD Data deficiency – Kunskapsbrist 

   

1.2 Bakgrund och områdesbeskrivning 

Kalmar kommuns stadsbyggnadskontor arbetar med att ta fram en detaljplan för område 

vid Snurrom verksamheter. Området är beläget strax norr om Kalmar tätort, sydost om 

samhället Lindsdal (se figur 3). Inventeringsområdet är ca 15 hektar stort och sträcker 

sig längs E22:ans östra sida.  

 

  Figur 3. Utdrag från översiktskartan där den plats som inventerades är markerad med på cirkel på 

  figuren. Inventeringsområdet var ca 15 ha stort och ligger på fastigheterna Kläckeberga 10:1 och  

  Västerslät 17:1, strax norr om Kalmar tätort. 

 
Inventeringsområdet (se figur 4) domineras av en medelålders produktionsskog (45-60 

år) som består av en större tallplantering (9 ha) i områdets centrala, södra och östra del. 

Planteringen består vanligen av tall med inslag av gran, samt med stor avsaknad av 

lövträd och död ved. Tallplanteringen har både gallrats och röjt under senare tid. I den 

norra delen breder ett större hygge (ca 4 ha) ut sig, vilket troligen avverkats under det 

senaste året. Inom inventeringsområdet nordöstra och östra del finns ett kvarlämnat 

trädskikt med asp, klibbal och skogsek. Området har delvis planterats med gran mellan 

de större lövträden. Inom de barrträdsplanterade områdena är buskskiktet starkt 

begränsat. Inom de mer lövträdsrika ytorna finns ett buskskikt som innehåller bl.a. 

fläder, hagtorn, hassel och slån.  
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  Figur 4. Den röda ytmarkering, på ortofoto från 2016, visar inventeringsområdet vid Snurrom verksam-   

  heter. Väster om röd ytmarkering går E22 i nordlig/sydlig riktning. Lindsdals samhälle syns längst upp i 

  nordväst på ortofotot. Långt i öster syns delar av Kalmar golfklubb. 

 

2. Resultat 

2.1 Inledning 

Det inledande arbetet påbörjades den 22 maj 2017 med en digital förstudie, där  

ett antal geodata från olika myndigheter ordnades i ett ArcGIS-projekt. Geodata 

laddades ner från Jordbruksverket (TUVA), Länsstyrelsen (LST WebbGIS), 

Skogsstyrelsen (Skogsdataportalen) samt Artportalen (se tabell 1, Källa). 

 

Tabell 1. Inhämtade relevanta geodata (SWEREF99 TM), 2017-05-22 med kända regleringar och 

digitaliserade naturvärden samt andra betydelsefulla skikt. 

 

Data-set Källa Berör inventerings-
området 

Kommentar 

Nationalpark LST WebbGIS Nej  

Naturreservat LST WebbGIS Nej  

Natura 2000 
områden  

LST WebbGIS Nej  

Våtmarkinv. 
(VMI) 

LST WebbGIS Nej  

Skyddsvärda 
träd  

LST WebbGIS Nej  

Strandskydd, 
utökat 

LST WebbGIS Nej  
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Biotopskydd Skogsdataportalen Nej  

Nyckelbiotop  Skogsdataportalen Nej  

Nyckelbiotop, 
bolag 

Skogsdataportalen Nej  

Naturvärden Skogsdataportalen Nej  

Naturvårdsavtal Skogsdataportalen Nej  

Sumpskog Skogsdataportalen Nej  

Jordbruksmark Jordbruksverket, 
TUVA 

Nej  

Artportalen 
fåglar 

Artportalen.se Ja Röd glada 

 

2.2 Förstudie 

Resultatet från förstudien visade att inga regleringar, hotade eller rödlistade arter har 

noterats inom inventeringsområdet. Endast ett dataset berör området innanför 

inventeringsområdet. Resultatet av förstudien kan ses i figur 5 och tabell 2. 

 
Figur 5. Figuren visar de dataset som geografiskt ligger närmast närområdet vid inventeringsområdet.  

Den gula punkten mitt i inventeringsområdet är en notering om en födosökande röd glada, rapporterad 

till Artportalen i december 2011. De tre närmaste gula punkterna är också rapporterade förbiflygande 

fåglar som koltrast, korp och ormvråk. 
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Tabell 2. Redovisat resultat från Artportalen 170522. Endast ett dataset berör inventeringsområdet som 

redovisas i tabellen nedan. 

Punkt-     

objekt 

Kategori Natur-

värde 

Art-               

status 

Beskrivning, rapportör 

Gul punkt Fågel - Röd glada Födosökande, Röd glada rapporterad av Jan  

Ottosson, 2011-12-25 Ej aktuell uppgift 

 

2.3 Naturvärdesobjekt 

Fältarbetet genomfördes den 22 maj 2017, då hela inventeringsområdet genomsöktes på 

viktiga biologiska värden. Vid inventeringen identifierades två naturvärdesobjekt med 

påtagligt naturvärde (klass 3) samt ett punktobjekt (se figur 6). Naturvärdesobjekt 1 

ligger söder om kanalen som korsar inventeringsområdet. Naturvärdesobjekt 2 ligger norr 

om kanalen i den östra delen av inventeringsområdet. De två naturvärdesobjekten är en 

uppdelad alsumpskog med dominans av klibbal med ett visst inslag av ädellöv, vårtbjörk 

och undertryckta granar. Ett punktobjekt (naturvärdesobjekt 3) identifierades i norra 

delen av inventeringsområdet och är en 57 centimeter grov asp. 

 

Figur 6. Tre identifierade naturvärdesobjekt redovisas geografiskt inom inventeringsområdet vid Snurrom 

verksamheter. Tre klassade naturvärdesobjekten är två ytobjekt (1&2) och ett punktobjekt (3). 
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Naturvärdesobjekt 1        Klass 3   Alsumpskog  0,17 ha   

Område 1 är en avgränsad gles alsumpskog med stor dominans av klibbal med inslag av 

ädellöv. Alsumpskogen påverkas genom vattenfluktuationer vilket skapar mindre öppna 

vegetationsfattiga ytor. Två grövre biologiskt värdefulla skogsekar finns inom området.  

Naturvärdesbedömning  

Området har ett påtagligt naturvärde, med ett trädskikt som täcks av minst 50 % yngre 

och medelålders klibbal. Inom området finns grova klibbalar och flerstammiga socklade 

albuketter. Några av klibbalarna är hålträd. Det finns också några torra träd som har spår 

av spillkråka. Sådana träd kommer inom kort bli biologiskt viktiga för en mängd arter om 

de får stå kvar och åldras. Alsumpskogen påverkas negativt av en större kanal som 

dränerar skogsbeståndet norr om området. 

Beskrivning  

Objektet karaktäriseras av ett glest skogsbestånd med klibbal och vegetationslösa ytor 

som skapats genom årliga vattenfluktuationer. Flera individer har utformat buketter 

stående på utvecklade socklar. På torrare ytor har skogsekar och undertryckta granar 

etablerat sig inom den avgränsade ytan. Området självgallas delvis genom årliga vatten- 

fluktrationer. Buskskiktet är outvecklat beroende på tidigare röjningar och gallringar. 

Dock har fläder, hagtorn, hägg, slån och yngre uppslag av klibbal påträffas. Fältskiktet 

inom den avgränsade ytan är sparsam men olika gräsarter, främst grenrör, brännässla, 

harsyra och skogsbräken har dock påträffas. Vissa ytor saknar helt fältskikt. 

Naturvårdsarter  

Glansfläck Arthonia spadicea (signalart) 

 

 
Bild 1. Fotografi från naturvärdesobjekt 1 (påtagligt naturvärde, klass 3). En alsumpskog utvecklad av 

vattenfluktrationer med en stor andel (> 50 %) klibbal. Några klibbalar har utvecklat karaktärs dragen, 

flerstammiga individer med utbildade socklar. En grövre skogsek syns till vänster i bild vilken har en 

diameter på drygt 100 centimeter. Skogseken till höger i bild har en diameter på 66 centimeter.  
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Naturvärdesobjekt 2        Klass 3   Alsumpskog  0,22 ha   

Område 2 är en avgränsad alsumpskog med dominans av klibbal med inslag av under-

tryckta granar. Alsumpskogen påverkas positivt genom fluktuationer i vattennivån vilket 

skapar mindre öppna vegetationsfattiga ytor. Några grova vindfällen och död ved finns 

inom den avgränsade ytan.  

Naturvärdesbedömning  

Området har ett påtagligt naturvärde, med ett trädskikt som täcks av minst 50 % yngre 

och medelålders klibbal. Inom området finns flerstammiga socklade buketter med klibbal 

(se bild 2). Alsumpskogen påverkas negativt av en större kanal som dränerar skogs-

beståndet söder om området. Alsumpskogen har delvis påverkats av gallringar.  

Beskrivning  

Objektet karaktäriseras av ett glest skogsbestånd med klibbal och vegetationslösa ytor 

som skapats genom årliga vattenfluktuationer. Flera individer har utformat albuketter 

stående på utvecklade socklar. På torrare ytor inom den avgränsade ytan har undertryckta 

granar etablerat sig. Området självgallras med årliga vattenfluktrationer. I buskskiktet 

påträffas bl.a. hassel, svarta vinbär, slån och uppslag av yngre klibbal. Fältskiktet inom 

den avgränsade ytan består av främst av större bestånd med grenrör, brännässla och 

hallon samt harsyra, jordreva, skogsbräken och svärdslilja. En del ytor saknar helt 

fältskikt.  

Naturvårdsarter  

Glansfläck Arthonia spadicea (signalart), Svarta vinbär Ribes nigrum (signalart) 

 

 
Bild 2. Fotografi från naturvärdesobjekt 2 (påtagligt naturvärde, klass 3). En utvecklad alsumpskog med 

ett trädskikt med en stor andel (> 50 %) klibbal. Några klibbalar har utvecklat flerstammiga individer med 

utbildade socklar, där omkretsen kan uppgå till 4 meter. Enskilda stammar av klibbal kan ha en diameter 

uppemot 50 centimeter. 
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Naturvärdesobjekt 3  Klass 3   Grov asp 

Naturvärdesobjekt 3, en ståtlig 57 centimeter (omkrets 179 centimeter) grov asp. På 

aspens stam har vissa håligheter identifierats. Asp är ett viktigt biologiskt trädslag 

eftersom ett stort antal naturvårdsarter är starkt knutna just till äldre asp.  

Naturvårdsarter 

Inga naturvårdsarter påträffades på den grova aspen vid inventeringstillfället.  

 

3. Sammanfattande slutsats 

Inventeringsområdet, område a vid Snurroms verksamheter, utgörs av ett mindre 

etableringsområde som saknar höga naturvärden. Inom inventeringsområdet påträffades 

dock två ytor med påtagliga naturvärden (klass 3) samt ett fristående grovt skyddsvärt 

träd. För att utveckla etableringsområde biologiska värden är det viktigt att dessa 

tillgodoses och bevaras vid kommande exploateringar. Genom bevara och utveckla de 

utmarkerade naturvärdesobjekten, kan områdets naturvärden utvecklas och på sikt 

gynna den biologiska mångfalden. 
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