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1 SAMMANFATTNING 

Väg & Miljö AB fick i uppdrag av Östersunds kommun att genomföra en naturvärdesinventering (NVI) 
i enlighet med SIS-standard (SS 199000:2014), nivå detalj med tillägget naturvärdesklass 4 (visst 
naturvärde) på ett cirka 2,5 hektar stort område som är beläget i centrala Brunflo. Området består av 
naturmark och parkmark som ska planeras i syfte att möjliggöra detaljplaneläggning för bostäder, vård 
och kontor. 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 2,5 hektar stort och utgörs av mestadels parkmark och skog. Parkmarken är i huvud-
sak öppen gräsyta och skogen är i huvudsak tall- och aspdominerad. I området avgränsades ett objekt 
med påtagliga naturvärden (klass 3), objektet utgörs av barrskog samt sex objekt med vissa naturvär-
den (klass 4). Inga objekt med högsta naturvärde (klass 1) eller höga naturvärden (klass 2) har identifi-
erats. Övrig naturmark har inte naturvärden i den utsträckning att de kunnat avgränsas som naturvär-
desobjekt. Stora delar av området är påverkat av olika verksamheter, något förekomsterna av invasiva 
främmande arter vittnar om. 

I området har tretton naturvårdsarter påträffats i samband med inventeringen. Blåsippa som är frid-
lyst enligt 9 § i artskyddsförordningen påträffades inom området. En invasiva främmande art, jätte-
balsamin (Impatiens glandulifera) kräver särskild hantering enligt förordningen (2018:1939) om inva-
siva främmande arter påträffades på flera platser inom området.  

2 BAKGRUND OCH SYFTE 

Väg & Miljö har på uppdrag av Östersunds kommun genomfört en naturvärdesinventering (NVI) i en-
lighet med SIS-standard (SS 199000:2014). Områdets läge och avgränsning framgår av figur 1. Målet 
med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden för att skapa ett kun-
skapsunderlag så att ekologiska aspekter kan beaktas i arbetet i området.  

Kvalitetsgranskare har varit Magnus Sjölund. I arbetet har också Klas Andersson (fältinventering, rap-
port och GIS-arbete) medverkat. Uppdraget har genomförts under perioden september-november 
2020. 
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Figur 1. Inventeringsområdet. 
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3 METODIK 

Förstudie 

Inför fältarbetet eftersöktes befintlig kunskap om områdets biologiska värden i följande databaser 
och rapporter:  

 Artportalen (2020-09-28), sökperiod 1900-01-01---2020-09-28 
 Skogens pärlor, Skogsstyrelsen 
 VMI, -våtmarksinventeringen 
 VISS,-Vatteninformationssystem Sverige 
 TUVA,-nationella betesmarksinventeringen 
 Svenskt elfiskeregister 

Vid förstudien påträffades åtta fynd av kärlväxter från närområdet samt ett fynd av insekter. Inget av 
dessa fynd påvisar naturvärden.  

Utsökningar i skogsstyrelsens underlag och ängs- och betesmarksinventeringar gav inga ytterligare 
underlag vid förstudien. 

Naturvärdesinventering enligt SIS 

Området har inventerats och klassats enlig SIS-standard för naturvärdesinventering. Det huvudsak-
liga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden (objekt) av betydelse för biologisk 
mångfald. Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning av områden och naturvärdesklassning, 
samt objektsbeskrivningar av avgränsade så kallade naturvärdesobjekt. Standarden för naturvär-
desinventering baseras på bedömningar av biotop- och artvärde för avgränsade områden. Vid inven-
tering av biotopvärden kartläggs förekomst av ekologiskt värdefulla biotoper och ekologiska struk-
turer, som till exempel förekomst av gamla träd, block, död ved och träd med bohål. För att kartlägga 
artvärdet inventeras förekomster av naturvårdsarter. Vid denna inventering lades särskilt fokus på 
artgrupperna kärlväxter, lavar och mossor. Även naturvårdsarter av fåglar eftersöktes, men någon rik-
tad inventering av fåglar har inte genomförts. Utifrån inventeringsresultatet avgränsades ett antal 
områden med naturvärden (se figur 2 och bilaga 1), så kallade naturvärdesobjekt. Området invente-
rades i fält den 1—2 oktober 2020. 

Ekologiska spridningssamband 

Någon analys av spridningssamband har inte ingått i uppdraget. 

Osäkerhet i bedömningen 

Artvärde är framför allt bedömda med utgångspunkt från förekomster av kärlväxter, mossor, lavar 
och svampar. Naturvärdesinventeringen kan bedömas som säker för samtliga av de besökta naturty-
perna, då förekomsten av strukturer och naturvårdsarter av mossor, lavar och vedsvampar ger en 
tillfredställande indikation på delobjektens artvärde. 
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4 ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Området är beläget centralt i Brunflo. Området består av naturmark och parkmark som ska planeras 
i syfte att möjliggöra detaljplaneläggning för bostäder, vård och kontor. 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 2,5 hektar stort och utgörs mestadels av öppen gräsmark med trivialblandskog. Do-
minerande naturtyp i området är park och trädgård. Vanligt förekommande skogstyper är tallskog. 
Det äldsta skogspartiet bedöms vara 100—150 år, men i flera skogsområden är träden under 60 år. 
Området utnyttjas i viss mån som rekreativt område av framförallt barn. Mängden död ved inom 
området är generellt liten. 

Naturvårdsstatus och kommunala planer 

Området finns ej medtaget i några tidigare naturvårdsplaner. 

Tidigare bedömningar/inventeringar 

Området finns inte upptaget i tidigare inventeringar/utredningar. 

Naturvärden 

Områdets naturvärden redovisas i karta, figur 2. Ett objekt bedöms ha påtagliga värden (klass 3) samt 
sex objekt bedöms ha vissa naturvärden (klass 4). 
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Figur 2. Naturvärdesobjekt inom området. 
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5 OMRÅDEN MED NATURVÄRDEN 

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 

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

Objektet utgörs av en äldre bryntallskog i sluttande parkmiljö. Markskiktet består i huvudsak av en 
kalkgynnad flora. Flera blommade träd växer i brynkanten mot vägen. Tallarna i objektet bedöms vara 
mellan 150—200 år gamla. 

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 

I inventeringsområdet har sex delområde/objekt med visst naturvärde (klass 4) påträffats. 

Samtliga objekt utgörs av skog och träd. Tre objekt består av lövskog och tre av tallskog. Objekten 
saknar generellt signalarter i större utsträckning, de saknar även död ved av högre kvalitet. Det ena 
tallskogsobjektet har flera äldre tallar med en ålder på 150—200 år.  

Naturvårdsarter 

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

Skyddade arter 

Alla vilda fågelarter är skyddade i svensk lag enligt artskyddsförordningen 4 §. Enligt Naturvårdsverket 
bör även arter listade i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1, rödlistade arter samt arter som uppvisar en negativ 
trend prioriteras i skyddsarbetet och vid tillämpningen av förordningen. Enligt 4 § artskyddsförord-
ningen är det förbjudet att skada arternas fortplantningsområden eller viloplatser. Inga fågelarter som 
listas i artskyddsförordningens bilaga 1/fågeldirektivets bilaga 1, och som har så pass stort naturvårds-
intresse i EU att särskilda skyddsområden bör upprättas för dem, finns noterade från området. 

Arter listade i 4 § i artskyddsförordningen 

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

9 § Förbud gällande kärlväxter 

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 rötterna, 
och plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller andra kommersiella 
ändamål. 

Rödlistade arter 

Inga rödlistade arter noterades från området. 
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Övrigt noterbara fynd av arter 

Se under invasiva främmande arter. 

Tabell 1. Naturvårdsarter som påträffades vid inventeringstillfället. En art 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 främmande arter anges 
under signalvärde dess invasionspotential/ekologiska effekt på en ett till fyrgradig skala där fyra är högsta potential, hämtat från SLU:s 
risklista. Förkortningar: RL2020=Rödlistan 2020, TA=Typisk art enligt N2000, IAS=(Invasive Alien Species), Invasiv främmande art, 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödliste-
kategori 

Signalart Typisk 
art 

Lagskydd Främmande art 
kategori 

Kommentar  

Svenskt namn Vetenskapligt 
namn 

Rödliste-
kategori 

Signalart Typisk 
art 

Lag-
skydd 

Främmande art 
kategori 

Kommentar  

Asphättemossa Orthotrichum gym-
nostomum 

    T       

Blåsippa Hepatica nobilis   S (3) T Fridlyst     

Bockrot Pimpinella saxifraga   S (3) T       

Brudborste Cirsium heterophyl-
lum 

  S (3) T     
 

Kransrams Polygonatum verticil-
latum 

  S (1) T 
 

    

Käringtand Lotus corniculatus   S (2) T     
 

Liljekonvalj Convallaria majalis     T 
 

    

Liten Blåklocka Campanula rotundi-
folia 

  S (2) T     
 

Ormbär Paris quadrifolia  S (3) T    

Prästkrage Leucanthemum vul-
gare 

  S (2) T     
 

Rödkämpar Plantago media   S (2) T       

Skogshakmossa Rhytidiadelphus 
subpinnatus 

  S (3) T       

Svart Trolldruva Actaea spicata   S (2) T       

Cembratall Pinus cembra  IAS 3/2   Främmande art  

Hesperis Hesperis matronalis         Främmande art  Naturaliserad 
före 1800 

Jättebalsamin Impatiens glandu-
lifera 

   IAS 4/4     Invasiv enligt EU-
förordning 
1143/2014 

  

Ryssgubbe Bunias orientalis         Främmande art Naturaliserad 
före 1800 

Uppländsk 
vallört 

Symphytum x uplan-
dicum 

 IAS 4/2   Främmande art   
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Figur 3. Utbredning av jättebalsamin inom området. 
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6 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 och 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 fortsätt-
ningsvis är möjlig. I det inventerade området finns naturvärden i form av värdefulla träd och skyddade 
arter. Efter att området har exploaterats finns det risk för att spridningen mellan de kvarvarande na-
turobjekten försvåras genom att huskroppar och gator/vägar som uppförs bildar barriärer som på-
verkar arters förflyttning. Det finns risk för att de kvarvarande naturmiljöerna utsätts för ökad störning.  

Naturtyper 

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

Barrskogar 

Gamla, solbelysta tallar som påträffades i delar av området är känsliga för bebyggelse intill träden om 
bebyggelsen skuggar dessa i hög grad. Gamla träd och ersättningsträd behöver finnas kontinuerligt 
inom området för att naturvärden kopplade till träden ska kunna finnas kvar. Om bebyggelse anläggs 
intill träden riskeras tallarnas rotsystem att ta skada.  

Lövskogar 

De aspar som påträffades i områdets sydöstra del börjar närma sig en ålder då de blir värdefulla 
som boträd för flera fågelarter. Det är därför värdefullt om dessa kan undvaras vid kommande ex-
ploateringar. 

7 INVASIVA FRÄMMANDE ARTER 

På ett flertal platser inom området (se figur 3) påträffades jättebalsamin som enligt förordning 
(2018:1939) om invasiva främmande arter och EU-förordning (2014/1143) är förbjuden att sprida 
eller på annat sätt hantera oavsiktligt.  Detta innebär: förbud att importera, sälja, odla, föda upp, 
transportera, använda, byta, tillåta reproducera sig, växa eller odla eller släppa ut dessa arter i miljön. 
Arten är på spridning i Sverige och kan orsaka stora problem när den etablerar sig. Detta innebär att 
det krävs att särskild hänsyn tas till arten vid eventuella arbeten där arten förekommer. Jättebal-
samin är en av de arter som lämpligast hanteras på plats före eventuella arbeten företas. Vid exem-
pelvis grävning och oaktsam slåtter/klippning riskerar arten att sprida sig vidare. Då arten kräver sär-
skild hänsyn vid arbeten karterades denna vid inventeringen (figur 3). 

Utöver jättebalsamin noterades även förekomster av uppländsk vallört (Symphytum x uplandica) 
som är en nationellt problematisk invasiv främmande art. Ryssgubbe (Bunias orientalis) samt 
hesperis (Hesperis matronalis) som är främmande arter som dock anses vara naturaliserade före 
1800. 
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8 FÖRSLAG TILL ANPASSNINGAR OCH ÅTGÄRDER 

Något förenklat kan man säga att ett skogsområdes naturvärden beror på hur länge en miljö har fått 
bestå. Utifrån detta resonemang går det att översätta ungefär hur lång tid det tar för ett område att 
utveckla de olika naturvärdeklasserna i en naturvärdesbedömning. För skog kan man förenklat säga 
att ju äldre skog desto högre naturvärden. Generellt kan sägas att områden med lägre naturvärden 
inom området ofta kan återskapas inom andra delar av området. Lägre naturvärden som går förlorade 
kan kompenseras genom att skapa nya, likartade naturmiljöer i den nya stadsstrukturen eller i intillig-
gande områden. Högre naturvärden, särskilt sådana värden som är knutna till gamla träd och skogs-
miljöer med lång kontinuitet går som regel inte att återskapa eller kompensera för och bör därför i 
regel inte bebyggas utan sparas till så stor del som möjligt. För att underlätta vidare planering kan en 
trädinmätning göras där värdefulla träd karteras och märks ut i kartor. 

Åtgärdsförslag för att minska negativ påverkan på naturvärden: 

 Bevara huvuddelen av område 2. 
 Ta hänsyn till områden med vissa naturvärden främst område 1 och 12. 
 Lämna kvar stående död ved och nedtagna träd som värdefull död ved. Naturvärdet i skogs-

miljöer är känsliga för avverkning och bortforsling av död ved i form av liggande stockar och 
torrakor. Om död ved tas bort försvinner arter knutna till olika förmultningsstadier av död ved. 
Många arter måste ha kontinuerlig tillgång till sitt substrat (sin livsmiljö). Tar man bort sub-
stratet tar man helt bort möjligheterna för arterna att existera på platsen. 

 Ta fram en skötselplan för natur och parkmark med syfte att bevara och höja naturkvaliteten. 
Gamla träd och så kallade ersättningsträd till dessa (något yngre träd som ska växa och bli 
gamla) behöver finnas kontinuerligt inom områdena för att naturvärde kopplade till träden 
ska kunna finnas kvar. En skötselplan kan ge anvisningar för att skapa struktur och framför-
hållning för att kunna bevara mark som planläggs som natur och park. En skötselplan bör 
också peka ut de arter och artgrupper som bör gynnas och vilka åtgärder som bör genomföras 
för att ge goda förutsättningar för arterna. 

 Uppmuntra byggaktörer och arkitekter att bevara befintlig vegetation inom kvartersmark där 
det går. 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 introdu-
ceras. 

 Ta fram en plan för bekämpningen av den svartlistade arten jättebalsamin. Detta bör göras 
så att insatser kan komma igång under vår 2021, förslagsvis genom att ta fram en checklista 
för bekämpningen. 
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10 BILAGA 1 NATURVÄRDESOBJEKT 

OMRÅDE: 1  
TALLSKOG 

Naturvärdesklass: 4 

Inventerad av:  

Klas Andersson 

Datum:  

01/10/20 

Kommentar: 

Talldunge med inslag av asp och rönn. 
Markskiktet består av i huvudsak brynmil-
jöarter. 

Fridlysta arter: Blåsippa 

 

 

 

 

Motivering: Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. 
Bedömningsgrunder för artvärde: Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter. 
Rödlistade arter:  
Hotade arter:  
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen 
eller i Sverige.  
Bedömningsgrunder för biotopvärde: 
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de 
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd. 
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande. 
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ARTER 

Svenskt namn Vetenskapligt namn 
Rödliste-
kategori 

Signalart Typisk art Lagskydd Främmande art kategori Kommentar  

Svart Trolldruva Actaea spicata  S T    

Blåsippa Hepatica nobilis  S T Fridlyst   

Kransrams 
Polygonatum verticil-
latum 

 S T    

 

 

BIOTOPKVALITETER 

Kategori Ålder Struktur Värdeelement Förekomst Diameter  Kommentar 

Värdefulla träd 
Nästan gam-
mal 

Rönn  Enstaka till sparsam (1-10/ha)   

Brynmiljö  Bryn 
Blommande/bärande 
buskar, Blottad mineral-
jord, Solexponerad 

   

Värdefulla träd Gammal Tall Grov, Vidkronig Tämligen allmän (11-50/ha)   
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OMRÅDE: 2 
TALLSKOG 

 
Naturvärdesklass: 3 
 
Inventerad av:  
Klas Andersson 
 
Datum:  
01/10/20 
 
Kommentar: 
Slänt med äldre grova tallar, typisk torr 
brynmiljö med flera blommande bus-
kar/träd. 
 
Fridlysta arter: Blåsippa  

 
 

 
Motivering: Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. 
Bedömningsgrunder för artvärde: Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. 
Rödlistade arter:  
Hotade arter:  
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen 
eller i Sverige.  
Bedömningsgrunder för biotopvärde: 
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de 
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd. 
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande. 
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ARTER 

Svenskt namn 
Vetenskapligt 
namn 

Rödliste-
kategori 

Signalart 
Typisk 
art 

Lagskydd Främmande art kategori Kommentar  

Blåsippa Hepatica nobilis  S T Fridlyst   

Kransrams Polygonatum verticil-
latum 

 S T    

Liljekonvalj Convallaria majalis   T    

Svart Trolldruva Actaea spicata  S T    

 

 

BIOTOPKVALITETER 

Kategori Ålder Struktur Värdeelement Förekomst Diameter  Kommentar 
Brynmiljö  Bryn 

Blommande/bärande 
buskar    

Värdefulla träd Gamla träd Tall Grov, solexponerad,  Tämligen allmän   
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OMRÅDE: 4 
TALLSKOG 

Naturvärdesklass: 4 
 
Inventerad av:  
Klas Andersson 
 
Datum:  
05/10/20 
 
Kommentar: 
Tallskog med bryndominerad flora.  
 
Fridlysta arter: Blåsippa 
 

 
 

 
 

Motivering: Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. 
Bedömningsgrunder för artvärde: Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. 
Rödlistade arter:  
Hotade arter:  
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen 
eller i Sverige.  
Bedömningsgrunder för biotopvärde: 
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de 
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd. 
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande. 
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ARTER 

Svenskt namn Vetenskapligt namn 
Rödliste-
kategori Signalart Typisk art Lagskydd Främmande art kategori Kommentar  

Liten Blåklocka Campanula rotundifo-
lia 

 S T    

Blåsippa Hepatica nobilis  S T Fridlyst   

Käringtand Lotus corniculatus  S T    

Prästkrage 
Leucanthemum vul-
gare  S T    

Brudborste Cirsium heterophyllum  S T    

 

 

 

BIOTOPKVALITETER 
Kategori Ålder Struktur Värdeelement Förekomst Diameter  Kommentar 

Värdefulla träd Gammal Tall Bohål, Rötskada Allmänn (50-100/ha)   
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OMRÅDE: 5 
TALLSKOG 

Naturvärdesklass: 4 
 
Inventerad av:  
Klas Andersson 
 
Datum:  
05/10/20 
 
Kommentar: Tallskog med bryndomine-
rad flora.  
 
 
Fridlysta arter: Blåsippa 
  

 
 

 
Motivering: Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. 
Bedömningsgrunder för artvärde: Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. 
Rödlistade arter:  
Hotade arter:  
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen 
eller i Sverige.  
Bedömningsgrunder för biotopvärde: 
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de 
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd. 
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande. 
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ARTER 

Svenskt namn Vetenskapligt namn 
Rödliste-
kategori Signalart Typisk art Lagskydd Främmande art kategori Kommentar  

Rödkämpar Plantago media  S T    

Bockrot Pimpinella saxifraga  S T    

Käringtand Lotus corniculatus  S T    

Blåsippa Hepatica nobilis  S T Fridlyst   

Liten Blåklocka Campanula rotundifo-
lia 

 S T    

Prästkrage Leucanthemum vul-
gare 

 S T    

 

 

 

BIOTOPKVALITETER 
Kategori Ålder Struktur Värdeelement Förekomst Diameter  Kommentar 

Värdefulla träd Gammal Tall  Allmänn (50-100/ha)   
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OMRÅDE: 11 
LÖVSKOG 

Naturvärdesklass: 4 
 
Inventerad av:  
Klas Andersson 
 
Datum:  
01/10/20 
 
Kommentar: 
Likåldrig aspdunge med inslag av vad 
som bedömdes vara balsamgran. Mark-
skiktet tämligen trivialt. Upplag med ris i 
stora delar av området. 
 
Fridlysta arter: Blåsippa 
 

 
 

 
 

Motivering: Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. 
Bedömningsgrunder för artvärde: Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter. 
Rödlistade arter:  
Hotade arter:  
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen 
eller i Sverige.  
Bedömningsgrunder för biotopvärde: 
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de 
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd. 
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande. 
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ARTER 

Svenskt namn 
Vetenskapligt 
namn 

Rödliste-
kategori 

Signalart 
Typisk 
art 

Lagskydd Främmande art kategori Kommentar  

Blåsippa Hepatica nobilis  S T Fridlyst   

Kransrams Polygonatum verticil-
latum 

 S T    

Liljekonvalj Convallaria majalis   T    

Svart Trolldruva Actaea spicata  S T    

Balsamgran Abies balsamea     Främmande art Viss osäkerhet 

 

 

 

BIOTOPKVALITETER 

Kategori Ålder Struktur Värdeelement Förekomst Diameter  Kommentar 
Lågor  Triviallövlåga Klenved Mycket allmän (>100/ha)   
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OMRÅDE: 12 
LÖVSKOG 

Naturvärdesklass: 4 
 
Inventerad av:  
Klas Andersson 
 
Datum:  
01/10/20 
 
Kommentar: 
Aspdunge med yngre aspar i sluttning. 
Fåtal indikatorarter i markskiktet. Likåld-
rigt bestånd. 
Fridlysta arter: Blåsippa 
  

 
 

 
Motivering: Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. 
Bedömningsgrunder för artvärde: Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter. 
Rödlistade arter:  
Hotade arter:  
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen 
eller i Sverige.  
Bedömningsgrunder för biotopvärde: 
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de 
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd. 
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande. 
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ARTER 

Svenskt namn 
Vetenskapligt 
namn 

Rödliste-
kategori 

Signalart 
Typisk 
art 

Lagskydd Främmande art kategori Kommentar  

Asphättemossa 
Orthotrichum gym-
nostomum   T    

Blåsippa Hepatica nobilis  S T Fridlyst   

Kransrams Polygonatum verticil-
latum 

 S T    

Liljekonvalj Convallaria majalis   T    

Svart Trolldruva Actaea spicata  S T    

Uppländsk vallört Symphyta x uplandica     Främmande art  

 

 

 

BIOTOPKVALITETER 

Kategori Ålder Struktur Värdeelement Förekomst Diameter  Kommentar 
Värdefulla träd Nästan gam-

mal 
Asp Bohål, Döende träd, Ved-

svamprik 
Tämligen allmän (11-50/ha)   

Lågor  Triviallövlåga Klenved Enstaka till sparsam (1-10/ha)   

Torrträd och 
högstubbar Ung Björk Vedsvamprik Enstaka till sparsam (1-10/ha)   
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OMRÅDE: 13 
LÖVSKOG 

 
Naturvärdesklass: 4 
 
Inventerad av:  
Klas Andersson 
 
Datum:  
01/10/20 
 
Kommentar: 
Lövdunge med örtinslag 
 
Fridlysta arter: Blåsippa 
 

 
 

 
 

Motivering: Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. 
Bedömningsgrunder för artvärde: Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter. 
Rödlistade arter:  
Hotade arter:  
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen 
eller i Sverige.  
Bedömningsgrunder för biotopvärde: 
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de 
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd. 
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande. 

 

 



 

27 

 

ARTER 

Svenskt namn 
Vetenskapligt 
namn 

Rödliste-
kategori 

Signalart 
Typisk 
art 

Lagskydd Främmande art kategori Kommentar  

Blåsippa Hepatica nobilis  S T Fridlyst   

Svart Trolldruva Actaea spicata  S T    

Jättebalsamin Impatiens glandulifera     Invasiv enligt EU-förordning 1143/2014  

 

 

BIOTOPKVALITETER 

Kategori Ålder Struktur Värdeelement Förekomst Diameter  Kommentar 
Värdefulla träd Gammal Björk Grov Enstaka till sparsam (1-10/ha)   

Torrträd och 
högstubbar 

Gammal Sälg Grov, Insektshål och 
gångar, Vedsvamprik 

Enstaka till sparsam (1-10/ha)   

Lågor  Triviallövlåga Brunrötad ved Allmän (50-100/ha)   

Brynmiljö  Bryn 
Anslutning till örtrika mar-
ker    
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