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1 SAMMANFATTNING 

Väg & Miljö AB fick i uppdrag av Östersunds kommun att genomföra (NVI) i enlighet med SIS-
standard (SS 199000:2014), nivå medel på ett cirka sex hektar stort område som är beläget på 
östra sidan av Frösön, Östersund. Området består av naturmark samt mark avsedd för rekreat-
ionsändamål som ska planeras i syfte att möjliggöra detaljplan för vidare utveckling av området. 
Syftet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden samt 
skapa ett kunskapsunderlag för att kunna beakta ekologiska aspekter i arbetet med området. 

Området är cirka sex hektar stort och utgörs mestadels av skog- och ängsmark. I den nordvästra 
delen av området ligger en anlagd damm. Större delen av området är täckt av i huvudsak gran-
skog med en ålder under 80 år. I västra delen ligger tre nybyggda villor. Centralt i området står 
två stugor som varit avsedda för Frösö idrottsförenings verksamhet, till detta hör även gruspla-
nen. Längre österut rinner en mindre bäck och öster om den består området till större delen av 
park/gräsmark. I inventeringsområdet avgränsades tre objekt med påtagliga naturvärden (klass 
3), två av objekten utgörs av barrskog och det tredje av vattendrag. Inga objekt med höga (klass 
2) eller högsta naturvärde (klass 1) har identifierats. Inom området finns flera mindre områden 
med naturvärden som dock ej gått avgränsa vid den aktuella inventeringen.  

I inventeringsområdet har 17 naturvårdsarter påträffats i samband med inventeringen. Fem röd-
listade arter noterades från området vid denna inventering, en är rödlistad som sårbar (VU) och 
övriga fyra är rödlistade som nära hotade enligt 2020 års rödlista. Födosök från två fågelarter 
som omfattas av artskyddsförordningens bilaga 1 noterades. En orkidéart noterades som är skyd-
dad enligt 8 § i artskyddsförordningen samt blåsippa som är skyddad enligt 9 § artskyddsförord-
ningen.  
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2 BAKGRUND 

Väg & Miljö har på uppdrag av Östersunds kommun genomfört en naturvärdesinventering (NVI) 
i enlighet med SIS-standard (SS 199000:2014). Området består av naturmark som ska planeras 
i syfte att möjliggöra detaljplaneläggning. Området ligger på östra delen av Frösön. Områdets 
läge och avgränsning framgår av figur 1. Målet med utredningen har varit att sammanställa 
kunskap om områdets naturvärden för att skapa ett kunskapsunderlag så att ekologiska aspekter 
kan beaktas i arbetet i området.  

Kvalitetsgranskare har varit Magnus Sjölund. I arbetet har också Klas Andersson (fältinventering, 
rapport och GIS-arbete) medverkat. Uppdraget har genomförts under perioden november-
december 2020 vilket är utanför normal fältperiod enligt SIS inom den aktuella regionen. 

Figur 1. Översiktskarta över inventeringsområdet. 
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3 METOD 

Området 

Området ligger på den östra delen av Frösön, Östersund. Området är cirka sex hektar stort och 
utgörs mestadels av skog- och ängsmark. I den nordvästra delen av området ligger en anlagd 
damm. Större delen av området är täckt av i huvudsak granskog med en ålder under 80 år. I västra 
delen ligger tre nybyggda villor. Centralt i området står två stugor som varit avsedda för Frösö 
idrottsförenings verksamhet, till detta hör även grusplanen. Längre österut rinner en mindre bäck 
och öster om den består området till större delen av park/gräsmark. 

Förstudie 
 Artportalen (2020-11-16), sökperiod 1900-01-01—2020-11-16 
 Skogens pärlor, Skogsstyrelsen 
 VMI, -våtmarksinventeringen 
 VISS,-Vatteninformationssystem Sverige 
 TUVA-nationella betesmarksinventeringen 

 

Utpekade naturvärden inom området 

I området finns det inga nyckelbiotoper eller ängs- och betesmarker noterade.  

Naturvårdsstatus och kommunala planer 

Området ingår i Minnesgärdet vattenskyddsområde (2046221). 

Nyckelbiotoper 

I området finns det inga nyckelbiotoper registrerade. 

Tidigare fynd 

Vid förstudien påträffades inga naturvårdsintressant fynd i området. Dock finns det flera natur-
vårdsintressena fågelobservationer från områdets direkta närhet med bland annat duvhök (Acci-
piter gentilis, NT), stare (Sturnus vulgaris, VU), strandskata (Haematopus ostralegus, NT), skrattmås 
(Chroicoephalus ridibundus, NT), pilgrimsfalk (Falco peregrinus, NT). Fyndet av den i fågeldirektivet 
upptagna pilgrimsfalken sticker ut då fyndet rapporterades inom häckperiod i lämplig biotop. 
Detta fynd är dock två år gammalt och ligger en bit utanför området, inom det aktuella området 
kunde inga lämpliga häckbiotper för arten påvisas. Stare är sannolikt en art som nyttjar de öppna 
gräsmarkerna i områdets östra del för födosök, fynden som finns registrerade ligger dock en bit 
utanför området. 

Fältinventering 

Eftersök gjordes över hela området under november 2020 där naturvårdsintressanta arter note-
rades som punkter i Collector. Av praktiska skäl noterades inte alla förekomster då det rör sig om 
mycket frekventa förekomster av flera för området frekvent förekommande arter.  

Samtliga inventeringar utfördes av Klas Andersson, Väg & Miljö AB. 
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Naturvärdesinventering enligt SIS 

Området har inventerats och klassats enligt SIS-standard för naturvärdesinventering. Det hu-
vudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden (objekt) av betydelse för 
biologisk mångfald. Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning av områden och natur-
värdesklassning, samt objektsbeskrivningar av avgränsade så kallade naturvärdesobjekt. Stan-
darden för naturvärdesinventering baseras på bedömningar av biotop- och artvärde för avgrän-
sade områden (figur 2). Vid inventering av biotopvärden kartläggs förekomst av ekologiskt vär-
defulla biotoper (livsmiljöer) och ekologiska strukturer, som till exempel förekomst av gamla 
träd, block, död ved och träd med bohål. För att kartlägga artvärdet inventeras förekomster av 
naturvårdsarter. Dessa arter utgår från i huvudsak fastställda naturvårdsartslistor såsom skogs-
styrelsens signalartslista, jordbruksverkets äng- och betesmarksarter, signalarter enligt natura 
2000 med flera. Dessa artlistor är framtagna för hela landet varför det är nödvändigt att justera 
dem efter lokala förutsättningar (se under rubrik: lokala anpassningar). Rödlistade arter nyttjas 
ofta som naturvärdsarter i de fall då de påvisar förekomster av skyddsvärda arter, dock nyttjas 
inte rödlistade arter automatiskt som signalarter detta då flera av dessa har mycket lågt eller 
inget signalvärde alls. För att en art ska fungera som signalart ska förekomst av signalarten med 
stor sannolikhet innebära att andra skyddsvärda arter förekommer inom samma område. Art- 
och biotopvärde kombineras sedan enligt matrisen figur 3, genom detta erhålls ett objekts na-
turvärde. Vid denna inventering lades särskilt fokus på artgrupperna kärlväxter, lavar och mos-
sor. Även naturvårdsarter av fåglar eftersöktes, men någon riktad inventering av fåglar har inte 
genomförts. Utifrån inventeringsresultatet avgränsades ett antal områden med naturvärden (se 
figur 4 och bilaga 1), så kallade naturvärdesobjekt. Området inventerades i fält den 18—19 no-
vember 2020. Ett extra fältbesök gjordes 30 november i syfte att eftersöka fladdermöss i bo-
dar och på vinden av sportstugan. 

Figur 2. SIS-matrisen. Genom att kombinera ett objekts art- och biotopvärde fås dess naturvärdesklass.  
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Detaljeringsgrad 

Detaljeringsgraden har varit medel. Naturvärdesobjekt som har avgrän-
sats har varit minst 1000 m2 för detaljeringsgrad. Detta har följts även om 
det går att avgränsa mindre objekt. Genom att hålla på dessa gränser 
minskas risken för att resultaten blir svårtydda med avseende på vilka ob-
jekt som eventuellt fått en justerad detaljeringsgrad av inventeraren. 

Spridningssamband 

Någon analys av spridningssamband har inte ingått i uppdraget. 

Osäkerhet i bedömningen 

Artvärde är framförallt bedömda med utgångspunkt från förekomster av 
kärlväxter, mossor, lavar och svampar. Naturvärdesinventeringen kan be-
dömas som relativt säker för samtliga av de besökta naturtyperna, då fö-
rekomsten av strukturer och naturvårdsarter av mossor, lavar och ved-
svampar ger en tillfredställande indikation på delobjektens artvärde. Viss 
osäkerhet föreligger som en följd av att utförandet sent på säsongen med 
dåligt ljus och låga förekomster av kärlväxter. Perioden ligger utanför SIS 
normala fältperiod för regionen. Det är därför lämpligt med ett fältbesök 
under inventeringsperiod 2021 för att fastställa den här rapportens art-
fynd.  

4 OMRÅDEN MED NATURVÄRDEN 

Totalt avgränsades tre naturvärdesobjekt (samtliga klass 3, figur 4) vid den 
här inventeringen.  

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 

I inventeringsområdet har inga objekt med högsta naturvärde (klass 1) identifierats. 

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 

I inventeringsområdet har inga objekt med högt naturvärde (klass 2) identifierats. 

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 

Tre objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) har påträffats.  

Objekten i den här värdeklassen består av barrblandskog. Områdena i denna värdeklass är gene-
rellt gamla och värdefulla, med inslag av rödlistade arter och signalarter med högsta indikator-
värde. Området saknar dock flerskiktighet och lågakontinuitet och flera indikatorarter av högsta 
nivå. Väg & Miljö tolkar det som att denna värdeklass är av betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på kommunal nivå. 

Ett objekt utgörs av ett vattendrag. Området i denna värdeklass är värdefullt, med inslag av 
signalarter med högsta indikatorvärde. Objektet saknar dock flera indikatorarter av högsta nivå. 

KNÄROT (GOODYERA REPENS) 
Knärot är en lågväxt orkidé med för-
grenad krypande jordstam. Stjälken 
är cirka tio centimeter hög och upp-
till finhårig. De spetsigt äggrunda 
bladen sittersamlade i rosett vid ba-
sen, arten är vintergrön vilket inne-
bär att blad går att finna hela året. 
Bladen är mörkgröna med en karak-
täristisk nätartad nervatur som ger 
dem ett marmorerat utseende. 
Knäroten är rödlistad som sårbar 
(VU) enligt 2020 års rödlista. Arten 
är en medelgod signalart.  

 
Figur 3. Knärot (Goodyera repens) 
Arten påträffades I objekt 10. Bilden 
från annan lokal. 
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Väg & Miljö tolkar det som att denna värdeklass är av betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på kommunal nivå.  

Övrig naturmark 

Inom området finns det naturmark som i den här inventeringen ej avgränsats som objekt. Detta 
beror på att de saknar de kvaliteter avseende biotop- och artvärde för att nå upp till påtagligt 
naturvärde. Bland annat kan nämnas de äldre tallar som står runt sportstugan.  

Naturvårdsarter 

I området har 17 naturvårdsarter påträffats i samband med naturvärdesinventeringen. Samtliga 
kända förekomster av naturvårdsarter finns listade i tabell 1, samt listade under respektive objekt 
i den bilagda objektkatalogen (Bilaga 1). 

Skyddade arter 

Alla vilda fågelarter är skyddade i svensk lag enligt artskyddsförordningen 4 §. Enligt Naturvårds-
verket bör även arter listade i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1, rödlistade arter samt arter som uppvi-
sar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet och vid tillämpningen av förordningen. Enligt 4 § 
artskyddsförordningen är det förbjudet att skada arternas fortplantningsområden eller viloplat-
ser. Födosöksspår av två arter tretåig hackspett samt spillkråka finns noterat i området.Dessa 
arter listas i artskyddsförordningens bilaga 1/fågeldirektivets bilaga 1 och har så pass stort natur-
vårdsintresse i EU att särskilda skyddsområden bör upprättas för dem.,  

Arter listade i 4 § i artskyddsförordningen 

Alla vilda fågelarter är skyddade i svensk lag enligt artskyddsförordningen 4 §, men arter marke-
rade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar 
en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet och vid tillämpningen av förordningen. 

Förbud gällande kärlväxter 

8 § 

En art av orkidéer, knärot (figur 3) noterades i området och är skyddad enligt 8 § i artskyddsför-
ordningen. Enligt förordningen är det förbjudet att gräva eller dra upp exemplar av växter med 
rötterna, plocka eller på annat sätt skada exemplar av växterna. Det är även förbjudet att ta 
bort/skada frön eller andra delar av växterna.  

9 § 

I samband med inventeringen påträffades blåsippa som är skyddad enligt 9 § i artskyddsförord-
ningen.  I Jämtland innebär detta att det är förbjudet att gräva eller dra upp exemplar med röt-
terna, och plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller andra kom-
mersiella ändamål. 
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Figur 4. Naturvärdesobjekt avgränsade vid naturvärdesinventeringen. 
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Rödlistade arter 

Fem rödlistade arter noterades från området vid denna inventering (tabell 1). Knärot tillhör kate-
gorin sårbar (VU) övriga rödlistade arter tillhör hotkategorin nära hotade arter (NT). I samband 
med denna inventering hittades följande arter i kategorin nära hotade arter: garnlav (NT), spill-
kråka (födosöksspår, NT), tretåig hackspett (födosöksspår, NT) samt violettgrå tagellav (NT).  Flera 
av dessa arter är beroende av kontinuitetsskogar med god tillgång på död ved, andra är beroende 
av hög och jämn luftfuktighet.  

Tabell 1. Naturvårdsarter som påträffades vid inventeringstillfället. Två kärlväxtarter som omfattas av fridlysning påträffades. Värde 
inom parentes anger i förekommande fall signalvärde på en ett till tregradig skala där ett är högsta indikatorvärde. För invasiva främ-
mande arter anges under signalvärde dess invasionspotential/ekologiska effekt på en ett till fyrgradig skala där fyra är högsta pot-
ential, hämtat från SLU:s risklista. Förkortningar: RL2020=Rödlistan 2020, TA=Typisk art enligt N2000, IAS=(Invasive Alien Species), 
Invasiv främmande art. Signalvärde inom dubbelparentes anger att arten har ett lägre signalvärde i regionen. 

Svenskt namn Vetenskapligt namn RL2020 Signalart TA Lagskydd Kommentar 

Blåsippa Hepatica nobilis   S (3) T Fridlyst   

Bockrot Pimpinella saxifraga   S (3) T     

Brudborste Cirsium heterophyllum   S (3) T     

Bäckbräsma Cardamine amara   S (2) T     

Garnlav Alectoria sarmentosa NT S (3) T   
 

Hirsstarr Carex panicea   S (2) T   
 

Knärot Goodyera repens VU S (3) T Fridlyst   

Käringtand Lotus corniculatus   S (2) T     

Linnea Linnaea borealis     T     

Prästkrage Leucanthemum vulgare   S (3) T     

Rödkämpar Plantago media   S (3) T     

Skuggblåslav Hypogymnia vittata   S ((3)) T     

Spillkråka Dryocopus martius NT   T Bilaga I Födo-
sökspår 

Tretåig Hackspett Picoides tridactylus NT   T Bilaga I Födo-
sökspår 

Violettgrå Tagellav Bryoria nadvornikiana NT S ((3)) T     

Vågig Rutlungmossa Conocephalum salebrosum     T     

Ärenpris Veronica officinalis   S ((3))       

Uppländsk vallört Symphytum x uplandicum  IAS 4/2   Främ-
mande art  

5 EKOLOGISK SÅRBARHET 

När oexploaterad mark tas i anspråk finns risk att värdefulla naturområden och biotoper för olika 
arter försvinner. Detta innebär en förlust av biologisk mångfald. Därför är det viktigt att redan i 
ett tidigt skede i en exploateringsprocess ta hänsyn till naturvärden. Detta är något som bland 
annat regleras i Miljöbalken 1:1, 2:3 och 3 samt Plan och bygglagen 1:1 och 2:2. Ny bebyggelse bör 
utformas på ett sätt så att biologisk mångfald har förutsättningar att finnas kvar och att spridning 
av arter fortsättningsvis är möjlig. I det inventerade området finns naturvärden i form av värde-
fulla träd, hydrologiskt känsliga områden, skyddade arter och rödlistade arter. Efter att områden 
har exploaterats finns det risk att spridningen mellan de kvarvarande naturobjekten försvåras ge-
nom att huskroppar och gator/vägar som uppförs bildar barriärer som påverkar arters förflytt-
ning. Det finns risk för att de kvarvarande naturmiljöerna utsätts för ökad störning. Kantzonsef-
fekter som uppkommer då områden ianspråktas medför att mikroklimatet i fuktiga områden för-
ändras till torrare, något som ofta medför att naturvärden kopplade till fuktiga miljöer går förlo-
rade om dessa är små till ytan. 
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Naturtyper 

För samtliga naturtyper gäller generellt att ju högre naturvärde de har desto känsligare är de, sär-
skilt om värdet är knutet till skogens höga ålder eller hydrologi. Ett av de största hoten för biolo-
gisk mångfald, förutom ianspråktagande av värdefulla miljöer, är uppsplittring av naturmiljöer 
samt påverkan på spridningssamband genom anläggande av vägar eller bebyggelse. 

Skog 

Förenklat sett kan man säga att ett skogsområdes naturvärden beror på hur länge en miljö har 
fått bestå. Genom detta resonemang går det att översätta ungefär hur lång tid det tar för ett 
område att utveckla de olika naturvärdeklasserna i en naturvärdesbedömning. Detta är viktigt för 
att förstå hur och om det går att kompensera för områden. Generellt kan sägas att områden med 
lägre naturvärden (områden som ej uppnår naturvärdeklass 3 eller högre) inom områden ofta kan 
återskapas inom andra delar av områden. Lägre naturvärden som går förlorade kan kompenseras 
för genom att skapa nya, likartade naturmiljöer i den nya stadsstrukturen eller i intilliggande om-
råden. Naturvärden som är knutna till gamla träd, skogsmiljöer med lång kontinuitet och/eller 
hydrologiskt känsliga miljöer går som regel inte att återskapa eller kompensera för och bör därför 
i regel inte bebyggas utan sparas till så stor del som möjligt. Miljöer med äldre skog är känsliga för 
ingrepp, och om stora delar av de gamla träden försvinner uppkommer skada på naturvärdena 
på platsen som bedöms vara irreversibel, och som ger en minskad möjlighet att på platsen upp-
rätthålla habitatnätverk och funktionella ekologiska samband med närliggande skogsområden. 

 

Barrskog 

Barrskogar är känsliga för avverkning och bortforsling av substrat så som död ved, både i form av 
liggande stockar och torrakor. Skälet till detta är att arter knutna till träd och olika förmultnings-
stadier av ved är känsliga för kontinuitetsbrott. Arterna behöver hela tiden ha tillgång till sitt sub-
strat, tar man bort substratet tar man bort möjligheterna för arterna att existera på platsen. Dessa 
skogar där markerna ofta är friska är känsliga för körskador i samband med en exploatering, fram-
förallt i form av skador från skogsmaskiner och fordon. Dessa skogar är också generellt sett käns-
liga för påverkan på luftfuktigheten detta kan exempelvis ske om omgivande marker ianspråktas. 

Lövskog 

Lövskogar är känsliga för avverkning och bortforsling av substrat så som död ved, både i form av 
liggande stockar och torrakor. Skälet till detta är att arter knutna till träd och olika förmultnings-
stadier av ved är känsliga för kontinuitetsbrott. Arterna behöver hela tiden ha tillgång till sitt sub-
strat, tar man bort substratet tar man bort möjligheterna för arterna att existera på platsen. Många 
fågelarter är beroende av lövträd för att kunna mejsla ut sina bon. 

Åtgärdsförslag för att minska negativ påverkan på naturvärden 

  Bevara objekt 1 och 4 med naturvärdesklass 3.  

 Lämna kvar stående död ved och nedtagna träd som värdefull död ved i hela området 
där det är möjligt. Naturvärden i skogsmiljöer är känsliga för avverkning och bortforsling 
av död ved i form av liggande stockar och torrakor. Om död ved tas bort försvinner arter 
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knutna till olika förmultningsstadier av död ved. Många arter måste ha kontinuerlig till-
gång till sitt substrat. Tas substratet bort raderas helt bort möjligheterna för arterna att 
existera på platsen. 
 

 Integrera ekosystemtjänster i planering. Områden med höga naturvärden är även en vik-
tig och värdefull förutsättning för ekosystemtjänsten Biologisk mångfald. Vidare skapar 
sammanhängande naturområden och sparade träd även bättre förutsättningar för regle-
rande tjänster som lokal klimatreglering, vattenreglering, med mera. 
 

 Visa hänsyn i områden med rödlistade arter samt signalarter med mycket högt indikator-
värde. Framförallt gäller detta för området där knärot påträffades. Här kan det bli aktuellt 
med dispensansökan om arten bedöms påverkas negativt av åtgärder inom området. 
 

 Uppmuntra aktörer (såsom byggaktörer/arkitekter) att bevara befintlig vegetation inom 
kvartersmark där det går. Detta kan skapa möjligheter för många arter att leva kvar. Vid 
nyplantering bör växtarter användas som anknyter till platsens natur. I möjligaste mån 
bör vilda svenska växter användas. Detta ökar förutsättningarna för arter knutna till arter 
som redan förekommer i landskapet. Det minskar också risken för att invasiva arter intro-
duceras. 

 
 Ta fram en plan för hantering av den invasiva främmande arten uppländsk vallört som 

påträffades i områdets östra del. Detta för att förhindra att den oavsiktligt inte sprids vi-
dare till nya områden. 
 
 
 

6 INVASIVA FRÄMMANDE ARTER 

Inom området noterades förekomster av uppländsk vallört (Symphytum x uplandica) som är en 
nationellt problematisk invasiv främmande art. Arten kan lokalt bli mycket problematisk där den 
etablerar sig varför särskild hänsyn bör tas till den vid arbeten i området för att undvika att den 
sprids vidare. 
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BILAGA 1, OBJEKTSKATALOG  

Naturvärdesklass: 3 

Datum:  18/11/20 

Beskrivning: Barrblandsskogsobjekt med in-
slag av äldre träd och god förekomst av död 
ved i olika nedbrytningsstadier. 

Fridlysta arter: Spillkråka 

  

Motivering: Området bedöms ha ett Visst artvärde och Visst biotopvärde. 
Bedömningsgrunder för artvärde:  
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en livskraftig förekomst. 
Rödlistade arter: Garnlav (NT), Spillkråka (NT) 
Hotade arter:   
Artrikedom:  

OMRÅDE: 1  

Detaljeringsgrad Naturtyp Biotop Natura 2000-naturtyp 

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

ARTER 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori Signalart Typisk art Lagskydd Kommentar  

Blåsippa Hepatica nobilis  S T Fridlyst  

Garnlav Alectoria sarmentosa NT S T   

Spillkråka Dryocopus martius NT  T Bilaga I Födosök 

BIOTOPKVALITETER 

Trädskikt: Tvåskiktat 

Kontinuitet för lågor: 3* 

*Anges på en 1—5 gradig skala där 1 är låg kontinuitet av död ved och 5 är fullständig kontinuitet med död ved i olika former och nedbrytningsstadier. 

Kategori Ålder Struktur Värdeelement Förekomst Diameter  Kommentar 

Lågor  Barrlåga 
Fuktig, Gammal, Grov, 
Mossfäll 

Tämligen allmän (11-50/ha)   

Värdefulla träd Gammal Tall Grov Tämligen allmän (11-50/ha)   
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Naturvärdesklass: 3 
 
Datum: 18/11/20 
 
Beskrivning: 
Mindre bäck, tidigare omgiven av en mer slu-
ten skog. Vandringshinder längst nedströms 
inom området. Artvärde bedömts vara visst. 
 
Fridlysta arter: 

 
 

 
 

 
Motivering: Området bedöms ha ett Visst artvärde och Påtagligt biotopvärde. 
Bedömningsgrunder för artvärde:  
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en livskraftig förekomst. 
Rödlistade arter:  
Hotade arter:   
Artrikedom:  
Bedömningsgrunder för biotopvärde:  
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas 
eller hade kunnat förekomma i större omfattning eller vara av större betydelse för biologisk mångfald. 
Sällsynthet och hot:  

OMRÅDE: 4  

Detaljeringsgrad Naturtyp Biotop Natura 2000-naturtyp 

Detalj Vattendrag Mindre vattendrag 3260 
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 ARTER 

 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori Signalart Typisk art Lagskydd Kommentar  

Bäckbräsma Cardamine amara  S T   

Vågig Rutlungmossa Conocephalum salebrosum   T   

 

 

BIOTOPKVALITETER 
Hydromorfologisk påverkan: 3 
*anges på en 1-5 gradig skala där 1 är kanaliserat vattendrag och 5 är opåverkat vattendrag 

Kategori Ålder Struktur Värdeelement Förekomst Diameter  Kommentar 

Sjö/vattendrag  Fors  Enstaka till sparsam (1-10/ha)   

Sjö/vattendrag  Strömmande  Enstaka till sparsam (1-10/ha)   

Sjö/vattendrag  Meandrande  Tämligen allmänn (11-50/ha)   
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Naturvärdesklass: 3 
 
Datum:  18/11/20 
 
Beskrivning: 
Gles barrskog med ett markskikt dominerat av 
blåbärsris med inslag av sällsynta arter. Flera 
hack från födosök av tretåig hackspett  
 
Fridlysta arter: Knärot, tretåig hackspett 

 
 

 
 

 
Motivering: Området bedöms ha ett Visst artvärde och Visst biotopvärde. 
Bedömningsgrunder för artvärde:  
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer. Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster. 
Rödlistade arter: Tretåig Hackspett (NT), Knärot (VU) 
Hotade arter: Knärot (VU)  
Artrikedom:  
Bedömningsgrunder för biotopvärde:  
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen 
saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd. 
Sällsynthet och hot:  

OMRÅDE: 10 

Detaljeringsgrad Naturtyp Biotop Natura 2000-naturtyp 

Detalj Skog och träd Barrblandskog 9010 
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 ARTER 

 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori Signalart Typisk art Lagskydd Kommentar  

Blåsippa Hepatica nobilis  S T Fridlyst*  

Knärot Goodyera repens VU S T Fridlyst  

Linnea Linnaea borealis   T   

Tretåig Hackspett Picoides tridactylus NT  T Bilaga I Hackmärken på gean, relativt färska 

Ärenpris Veronica officinalis  S    

 

 

BIOTOPKVALITETER 
Trädskikt: Tvåskiktat 
Kontinuitet för lågor: 2* 
*Anges på en 1—5 gradig skala där 1 är låg kontinuitet av död ved och 5 är fullständig kontinuitet med död ved i olika former och nedbrytningsstadier. 

Kategori Ålder Struktur Värdeelement Förekomst Diameter  Kommentar 

Lågor  Barrlåga  Tämligen allmän (11-50/ha)   

Torrträd och 
högstubbar Ung Tall Barklös, Solexponerad Enstaka till sparsam (1-10/ha)   
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