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1

Sammanfattning

Miljökonsultföretaget Calluna AB har av Tjörns kommun fått i uppdrag att göra en
naturvärdesinventering (NVI) av ett område vid Svanvik på Tjörn inför detaljplanearbete.
Inventeringsområdet omfattar ca 8 ha. Inventeringen har utförts enligt SIS standard
SS 199000:2014. I detta uppdrag har inventeringen utförts på fältnivå med detaljeringsgrad
”medel”. Inventeringen har utförts med tilläggen ”Detaljerad redovisning av artförekomst” och
”Generellt biotopskydd” enligt standarden. Fältinventeringen utfördes den 14 maj 2020.
Vid naturvärdesinventeringen avgränsades tre naturvärdesobjekt varav två med påtagligt
naturvärde och ett med högt naturvärde. Naturvärdet i området är knutet till tre gamla grova
ekar som klassas som särskilt skyddsvärda träd, en variation av kantzoner och buskrika bryn i
ett odlingslandskap samt hävdpräglad mark i norr som tidigare betats.
Vid Callunas inventering noterades 5 relevanta naturvårdsarter. I utsök från ArtDatabankens
databaser återfanns ytterligare sex naturvårdsarter som skulle kunna uppehålla sig inom
inventeringsområdet då miljöerna passar arterna. Totalt elva naturvårdsarter har därför
registrerats. De arter som noterades vid inventeringen var stare, gulsparv, ängsbräsma, gul
porlav och ask. Vid utsök från Artdatabanken hade hornuggla, kärrsångare, sävsparv, tofsvipa,
stallört och åkerrättika noterats i närområdet vilka har livsmiljöer inom inventeringsområdet.
Gulsparv, stare, hornuggla, sävsparv och tofsvipa är skyddade enligt artskyddsförordningen och
behöver därför tas hänsyn till. Dessa skyddade arter är framförallt knutna till den hävdpräglade
marken i norr.
Calluna rekommenderar att särskild hänsyn tas till objekt 1 (högt naturvärde). Eftersom ytan är
mycket liten borde det gå att spara de tre särskilt skyddsvärda ekarna. Objekt 3 (f.d. betesmark)
i den norra delen gavs en preliminär klassning eftersom artvärdet i gräsmarker inte fullt ut kan
bedömas i början på maj. Om detta objekt planeras att tas i anspråk kan det vara aktuellt med ett
kompletterande fältbesök under högsommar för att kunna säkerställa naturvärdet just i denna
yta. De biotopskyddade objekten bör undantas exploatering men om inga andra alternativ finns
söks dispens hos Länsstyrelsen för dessa.
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2

Inledning

2.1

Vad är en naturvärdesinventering?

Syftet med en naturvärdesinventering (förkortas 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 Tjörns kommun fått i uppdrag att göra en
naturvärdesinventering (NVI) av ett område vid Svanvik på Tjörn inför detaljplanearbete.
Inventeringsområdet omfattar ca 8 ha och ligger i ett odlingslandskap. Figur 1 visar en
översiktskarta över området, med avgränsningen för inventeringsområdet.
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Figur 1. Kartan visar inventeringsområdets avgränsning. Karta från beställaren.
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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 standarden1 och en kortfattad metodbeskrivning finns i bilaga 1.
Calluna är ackrediterade2 av SWEDAC för NVI i stränder och terrestra naturtyper.
I detta uppdrag har inventeringen utförts på fältnivå med detaljeringsgrad ”detalj”.
Inventeringen har utförts med de tillägg enligt standarden som redovisas i tabell 1 nedan.
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

Ja

Generellt biotopskydd

Ja

Detaljerad redovisning av artförekomst

Nej

Värdeelement

Nej

Fördjupad artinventering

Inventeringsområdet har avgränsats av beställaren till ett område som omfattar ca 8 ha (se figur
1). Även det omkringliggande landskapet har dock studerats genom tillgängliga
informationskällor.
Förstudien omfattade en genomgång av tidigare kända naturvärden inom och omkring
inventeringsområdet. De underlag som används beskrivs mer utförligt i kapitel 3.3 nedan.
I bilaga 3 redovisas motiveringar till de egna naturvårdsarter som har använts vid
naturvärdesbedömningarna. Arters benämningar följer så långt det är möjligt SLU:s
taxonomiska databas Dyntaxa (ArtDatabanken, 2020). Alla hänvisningar till rödlistan gäller den
senaste upplagan från 2020 (ArtDatabanken, 2020).

3.2

Tidpunkt för arbetet och utförande personal

Arbetet med flygbildstolkning, analys av GIS-underlag och utdrag av tidigare artobservationer
utfördes av ekolog Jonas Mattsson från Calluna AB (se tabell 2).
Inventeringen utfördes den 14 maj 2020. Fältinventering och naturvärdesbedömning utfördes
av ekolog Jonas Mattsson från Calluna AB.

1

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

2

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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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. Såvitt Calluna vet har inga andra NVI:er eller utförliga artinventeringar gjorts
tidigare inom inventeringsområdet. 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

Naturvårdsarter och skyddade arter
Utsök ur databasen Analysportalen
(ArtDatabanken).
Fynduppgifter för inrapporterade
observationer av arter.

Utsök gjordes
den
20200416.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
samt en
omkringliggande buffert
på 250 m.
Utsök av
naturvårdsarter3 och
skyddade arter.

Sökningen gav
resultat, se avsnitt
4.3.3.

Skyddsklassade artobservationer
Inhämtat utdrag från ArtDatabanken4.
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
20200416.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
samt en
omkringliggande buffert
på 250 m.
Calluna följer
ArtDatabankens regler
för sekretess och
rumslig diffusering vid
information om och
produktion av kartor
med skyddsklassade
artobservationer.

Sökningen gav inga
resultat.

Natura 2000-områden
GIS-skikt (Naturvårdsverket).
Skyddade områden enligt 7 kap 27 §
miljöbalken. 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
20200416.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med 1 km buffertzon
runtom.

Sökningen gav inga
resultat.

3

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.

4

Skyddsklassade observationer – dessa fynduppgifter visas inte öppet för allmänheten, men de kan erhållas från
ArtDatabanken av aktörer med avtal för utdrag av sådana uppgifter.

8

Naturvärdesinventering / Tjörn, Svanvik 2020

Informationskälla

Utsök

Kommentarer

Utfall

Naturreservat och andra skyddade
områden
GIS-skikt (Naturvårdsverket).
Skyddade områden enligt 7 kap Miljöbalken
– naturreservat, nationalparker,
kulturreservat, naturminnen,
naturvårdsområden, djur- och
växtskyddsområden, biotopskyddsområden,
vattenskyddsområden samt skyddade älvar
och nationalstadsparker.

Utsök gjordes
den
20200416.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med 1 km buffertzon
runtom.

Sökningen gav
resultat, se avsnitt
4.2.

RAMSAR-områden
GIS-skikt (Naturvårdsverket).
Områden med internationellt värdefulla
våtmarker skyddade av
Ramsarkonventionen.

Utsök gjordes
den
20200416.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med 1 km buffertzon
runtom.

Sökningen gav inga
resultat.

Naturvårdsavtal
GIS-skikt (Skogsstyrelsen).
Tidsbestämt skyddade områden som t.ex. är
beroende av skötsel för att bevara
naturvärden eller där naturvärdena gynnas
bäst av fri utveckling utan skogsbruk,
avtalstiden kan vara 1–50 år.

Utsök gjordes
den
20200416.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med 1 km buffertzon
runtom.

Sökningen gav inga
resultat.

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

Utsök gjordes
den
20200416.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med 1 km buffertzon
runtom.

Sökningen gav
resultat, se avsnitt
4.2.

Sumpskogar
GIS-skikt (Skogsstyrelsen).
Skogsklädd våtmark, från inventering av
Skogsstyrelsen.

Utsök gjordes
den
20200416.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med 1 km buffertzon
runtom.

Sökningen gav
resultat, se avsnitt
4.2.

Jordbruksblock
GIS-skikt (Jordbruksverket).
Uppgifter om sådan betesmark och åkermark
i Sverige som lantbrukare har sökt stöd för
vid något tillfälle.

Utsök gjordes
den
20200416.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med 1 km buffertzon
runtom.

Sökningen gav
resultat, se avsnitt
4.2.

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

Utsök gjordes
den
20200416.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med 1 km buffertzon
runtom.

Sökningen gav
resultat, se avsnitt
4.2.

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

Utsök gjordes
den
20200416.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med 1 km buffertzon
runtom.

Sökningen gav inga
resultat.
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Informationskälla

Utsök

Kommentarer

Utfall

Värdefulla vatten
GIS-skikt (Havs- & vattenmyndigheten).
En sammanställning av Sveriges mest
värdefulla sötvattensmiljöer för
miljökvalitetsmålet Levande sjöar och
vattendrag.

Utsök gjordes
den
20200416.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med 1 km buffertzon
runtom.

Sökningen gav
resultat, se avsnitt
4.2.

Skyddsvärda träd
Databas Trädportalen (ArtDatabanken) /GISskikt (Länsstyrelsen i Västra Götalands län).
Information från länets inventering av
skyddsvärda träd.

Utsök gjordes
den
20200416.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med 1 km buffertzon
runtom.

Sökningen gav
resultat, se avsnitt
4.2.

Lövskog
GIS-skikt (Länsstyrelsen i Västra Götalands
län).
Information från länets lövskogsinventering
om värdefull lövskog.

Utsök gjordes
den
20200416.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med 1 km buffertzon
runtom.

Sökningen gav
resultat, se avsnitt
4.2.

3.4

GIS och fältdatafångst

Fältdatafångsten har gjorts i ESRI:s fältapplikation Collector på en smartphone.
Lägesnoggrannheten för denna enhet är vanligen 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.

10

Naturvärdesinventering / Tjörn, Svanvik 2020

4
4.1

Resultat
Allmän beskrivning av inventeringsområdet

Området består av ett odlingslandskap med åkermark samt före detta betesmark. Trädslagen
består bland annat av björk, al, ek, asp, ask och rönn. Flera stenmurar finns i området
tillsammans med ett öppet dike. Strax söder om området finns ett industriområde och norr om
området finns mer betesmark och bostadshus/gårdar.

4.2

Skyddad natur och övrig känd kunskap om området

Tidigare kunskap om området redovisas i figur 2 nedan. Inom inventeringsområdet finns ingen
skyddad natur enligt 7 kap miljöbalken. Inte heller inom en buffertzon på 1 km kring
inventeringsområdet förekommer skyddad natur enligt 7 kap miljöbalken. Det som finns
registrerat sedan innan är två skyddsvärda träd enligt Länsstyrelsens inventering av
skyddsvärda träd. I omgivningen finns framförallt ytor utpekade som ängs- och
betesmarksobjekt i Jordbruksverkets TUVA-inventering och betesmark enligt blockdatabasen
men också skogliga värden är utpekade som exempelvis sumpskog, lövskog och nyckelbiotop.
Enligt utdrag från Artdatabanken har det sedan tidigare registrerats 44 naturvårdsarter i
närområdet kring inventeringsområdet (buffert på 250 m).

Figur 2. Kartan visar områdesskydd och övrig relevant kunskap om området.
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4.3
4.3.1.

Naturvärdesinventeringens resultat
Naturvärdesobjekt

Vid inventeringen avgränsades totalt tre områden med klassning som naturvärdesobjekt,
fördelade enligt tabell 3. Naturvärdesobjekten visas i kartan i figur 3. I bilaga 2 finns
objektbeskrivningar för alla naturvärdesklassade områden. I objektkatalogen framgår motiven
till naturvärdesklassningen och där finns även representativa bilder till objekten.
Miljöerna utanför de klassade områdena är så kallat Övrigt område, vilket innefattar områden
med lågt naturvärde. De kan även omfatta områden som har positiv betydelse för biologisk
mångfald men som är mindre än uppdragets minsta karteringsenhet (d.v.s. inom ramen för
inventeringens beställda detaljeringsgrad).
Tabell 3. Fördelning av identifierade naturvärdesobjekt. Inventeringsområdet omfattar totalt 8,5 hektar.
Naturvärdesklass

Antal objekt

Sammanlagd yta (ha)

% av inventeringsområdets yta

1 Högsta naturvärde

0

-

-

2 Högt naturvärde

1

0,029

0,36

3 Påtagligt naturvärde

2

0,928

11,6

De identifierade naturvärdesobjekten i området består av tre områden. Ett med gamla grova
ekar som också hade de högsta naturvärdena (klass 2 – högt naturvärde), en yta som tidigare
betats samt ett lövskogsparti med påtagligt naturvärde (klass 3). Ytan som tidigare betas fick en
preliminär klassning på grund av det tidiga besöket då vissa kärlväxter och insekter inte gick att
inventera.
Karaktären hos de områden som inte karterats kan beskrivas som åkermark, tomtmark och
ungskog som saknar värdefulla strukturer för biologisk mångfald.
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Figur 3. Kartan visar resultatet av inventeringen.

Generellt biotopskyddade områden
Inom inventeringsområ det förekommer det sju stenmurar (totalt 750 m) och ett dike (200 m)
som är skyddade enligt det generella biotopskyddet. Biotoperna redovisas i figur 3 och har
preliminärt bedömts till naturvärdesklass 4 ”Visst naturvärde”. De regler som gä ller angå ende
skyddade biotopsområ den finns i miljö balken, 7 kapitlet 11 § (Naturvå rdsverket, 2012). Om
sä rskilda skä l finns kan dispens ges i enskilda fall av Länsstyrelsen.
Stenmurarna är bitvis skuggade av ask, asp, vass och buskar men överlag synliga med ovanpå
varandra lagda stenar. De är värdefulla element i odlingslandskapet eftersom de fungerar som
spridningskorridor och livsmiljö för flera arter.
Diket är ett öppet vattendrag jämte åkermark. Vattennivån var vid inventeringstillfället ca 1-2
dm djupt och långsamt rinnande (figur 4). I kanten växte bland anat kaveldun, vass och älggräs.
Bottensubstrat av sand, grus och stenar. Relativt klart vatten. Delar av diket längre i öst är helt
igenvuxet av vass. Den utkarterade sträckan är mer öppen och håller vatten under en större del
av året och kan fungera som spridningskorridor för arter knutna till vattenmiljöer och fuktig
mark.
Definitionen av generella biotopskydd enligt "fö rordningen om områ desskydd" grundar sig på
att en majoritet av biotoperna ska förekomma i jordbruksmark. Till exempel omfattas en
stenmur som grä nsar mot skog eller bostä der på ena sidan så lä nge andra sidan grä nsar mot
jordbruksmark. I denna rapport definieras jordbruksmark med hjä lp av Naturvå rdsverket
(Naturvå rdsverket, 2015); "Med jordbruksmark menas områden som används, eller nyligen har
använts för åkerbruk, bete (med tamdjur) eller ängsbruk. Hit hör även småbiotoper i eller intill
sådan mark, till exempel dikesrenar, alléer, åkerholmar och märgelgravar"
13
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Figur 4. Två biotopskyddade objekt: en av stenmurarna till vänster och diket till höger.

4.3.2.

Arter

Naturvårdsarter

Vid Callunas inventering noterades 5 relevanta naturvårdsarter5 (se faktaruta nedan med
förklaring av begreppet naturvårdsart). Ett utdrag från ArtDatabankens databaser återfanns
ytterligare sex naturvårdsarter som skulle kunna uppehålla sig inom inventeringsområdet då
miljöerna passar arterna. Totalt elva naturvårdsarter har därför tagits med i listan.
Utöver de relevanta naturvårdsarterna återfanns i utdraget även några naturvårdsarter som
rensades bort som irrelevanta i det här sammanhanget av olika skäl6.
De arter som noterades vid inventeringen var stare, gulsparv, ängsbräsma, gul porlav och ask.
Vid utsök från Artdatabanken hade hornuggla, kärrsångare, sävsparv, tofsvipa, stallört och
åkerrättika noterats i närområdet.
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.

5

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

6

Irrelevant naturvårdsart kan exempelvis vara att observationen är mycket gammal eller rör en art som är utgången i
inventeringsområdet. Det kan även handla om arter som är rödlistade som vildväxande i Sydsverige men som frekvent
förekommer som trädgårdsrymlingar i andra delar av landet, arter som har påträffats i trakten men där det saknas skäl att anta
att den även förekommer i inventeringsområdet, fågelarter som säkert inte normalt är hemmahörande i området (som häckfågel
eller knuten till en specifik rastplats), eller att fyndplatsen är så pass diffust rapporterad att det inte går att säga var arten hör
hemma.
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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 uppfylla 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.

Skyddade arter

Enligt tidigare artregistreringar tillsammans med Callunas inventering förekommer sex arter
som omfattas av skydd enligt artskyddsförordningen (2007:845). Dessa skyddade arter
redovisas i bilaga 3 och utgörs av:
•

Fågelarter (som är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen) prioriterade enligt
Naturvårdsverket (se faktaruta): gulsparv, stare, hornuggla, sävsparv och tofsvipa.

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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5
5.1

Slutsatser
Diskussion

Vid naturvärdesinventeringen avgränsades tre naturvärdesobjekt varav två med påtagligt
naturvärde och ett med högt naturvärde. Naturvärdet i området är knutet till gamla grova ekar,
en variation av kantzoner och buskrika bryn samt hävdpräglad mark i norr.
Gulsparv, stare, hornuggla, sävsparv och tofsvipa har noterats inom eller i anslutning till
området och bedöms ha livsmiljöer inom området (objekt 3 framförallt). Tofsvipa har dock sin
huvudsakliga livsmiljö på de öppna miljöerna. Dessa arter är skyddade enligt
artskyddsförordningen och behöver därför tas hänsyn till.
Naturvärdesinventeringen utgör ett stöd vid bedömningar enligt miljöbalken 3 kap 3 §. Genom
att ta hänsyn till områden med positiv betydelse för biologisk mångfald, bidrar man till att
uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtaganden, samt de av riksdagen antagna
miljömålen.

5.2

Rekommendationer

Calluna rekommenderar att särskild hänsyn tas till objekt 1 (högt naturvärde). Eftersom ytan är
mycket liten borde det gå att spara de tre särskilt skyddsvärda ekarna. Objekt 3 (f.d. betesmark)
i den norra delen gavs en preliminär klassning eftersom artvärdet i gräsmarker inte fullt ut kan
bedömas i början på maj. Om detta objekt planeras att tas i anspråk kan det vara aktuellt med ett
kompletterande fältbesök under högsommar för att kunna säkerställa naturvärdet just i denna
yta. De biotopskyddade objekten bör undantas exploatering men om inga andra alternativ finns,
söks dispens hos Länsstyrelsen för dessa.
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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 redovisning7.
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.
7

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

Skog och träd

Brynmiljö

Högt

Visst

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Tre gamla grova ekar skapar strukturer och kontinuitet. Små
håligheter i träden. Lite död ved av ekgrenar. Gynnsamt för
kryptogamer och insekter. Särskilt skyddsvärda träd enligt
Naturvårdsverkets kriterier.

Gul porlav

Beskrivning

Natura 2000-naturtyp

Tre gamla grova ekar på över 1 m i diameter samt andra klenare
träd av hägg, ask, björk. På marken växer vitsippor, vårbrodd, lite
hallon och olika gräs. Torr mark och öppen lundkaraktär.

Säker eller
preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,03

Inventerare
Jonas Mattsson
Inventeringsdatum
2020-05-14
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 2
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt

Skog och träd

Blandskog

Visst

Visst

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Potentiellt mindre vattensalamander eller grodor i vattensamling.
Flera bohål i asp och ask. Allmänt med död ved. Stensamlingar.
Salix som bidrar med pollen till insekter. Unga träd sänker värdet
något.

Kärrsångare och Sävsparv (från
Artportalen)

Beskrivning

Natura 2000-naturtyp

En liten vattensamling förekommer och träd av ek, ask och asp.
Här växer bland annat älggräs, svalört och vass. Vattnet är ca 1
dm djupt. Små öppna ytor av gräs och andra partier är täta med
unga alar och videsnår.

Säker eller
preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,03

Inventerare
Jonas Mattsson
Inventeringsdatum
2020-05-14
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 3
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt

Äng och bete

F.d. betesmark

Påtagligt

Visst

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Potentiellt fler naturvårdsintressanta och hävdgynnade växter och
insekter under högsommar. Stenmurar och ask. Lite död ved.
Stare och gulsparv.

Stare, gulsparv
Sävsparv, hornuggla (från Artportalen)

Beskrivning

Natura 2000-naturtyp

Före detta betesmark med mycket berg i dagen och stenmurar.
Enbuskar förekommer samt ask och rönn. Svårt att hitta
hävdgynnade arter i början av maj. Här växer bland annat
Svalört, jordreva, maskrosor, hundkex, vårbrodd, svartkämpar,
rölleka, ängssyra, strandglim, gul fetknopp och tåg.

Säker eller
preliminär
bedömning

Areal (ha)

Preliminär

0,89

Inventerare
Jonas Mattsson
Inventeringsdatum
2020-05-14
Bild

Övriga kommentarer
Biotopskyddade stenmurar förekommer.
Besök under högsommar skulle
gissningsvis ge fler naturvårdsarter vilket
skulle ge ett påtagligt artvärde. I det fallet
ökar naturvärdesklassen till 2 ”Högt
naturvärde”.
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Bilaga 3 – Naturvårdsarter
I tabellen redovisas naturvårdsarter från Callunas utsök av arter i Analysportalen (med hjälp av Callunas filter för utsök av potentiella
naturvårdsarter) och från Callunas fältinventering, 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 15 = rödlistan från år 2015
RL 10 = rödlistan från år 2010
ÅGP = åtgärdsprogram för hotade arter
Tu = Tuva signalarter 2002-2004 (ängs- och betesmarksinventeringen)
Si = signalarter Skogsstyrelsen
N2 = typiska arter Natura 2000 (funna i Natura 2000-habitat)
AD = arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s Art- och habitatdirektiv
Art

RL 20

Tu

Si

N2

AD

FD

ASF

FD = fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv
ASF = skyddad art enligt Artskyddsförordningen
50% = negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005
PFS = prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen
Ca = Callunas naturvårdsart
Sk = skyddsklass (fynduppgifter)
K = källa (C=Callunas fynd, A=Artportalen, Ö=övriga fynd).

50%

PFS

Ca

Information

K

Fåglar
Rödlistekriterium 2020: A2b

Gulsparv
Emberiza
citrinella

Nära
hotad
(NT)

4§

x

x

Gulsparv föredrar buskrika och varierade
miljöer och är i dessa miljöer en god signalart
och naturvårdsart.

C

Förekommer främst i buskrika hagmarker och
brynmiljöer. Gynnas av ett sunt jordbruk.
Minskande i främst områden med intensivt
jordbruk.
Rödlistekriterium 2020: A2b

Hornuggla
Asio otus
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Nära
hotad
(NT)

4§

x

Förekommer i omväxlande jordbruksmark med
rikligt inslag av fuktiga ängsmarker med god
sorkförekomst. I den typ av miljö där arten ofta
påträffas påträffas också många andra arter
knutna till jordbrukslandskapet.

A
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Art

RL 20

Tu

Si

N2

Kärrsångare
Acrocephalu
s palustris

AD

FD

ASF

50%

4§

PFS

Ca

x

Information

K

Förekommer främst i högörtvegetation, ofta i
anslutning till olika typer av våtmarker. Relativt
ovanlig art som bör uppmärksammas.

K

Rödlistekriterium 2020: A2bc

Stare
Sturnus
vulgaris

Sårbar
(VU)

4§

Mellan 1975-1998 halverades det svenska
beståndet. Minskningen har sedan fortsatt
successivt och under femtonårsperioden före
2014 har ytterligare 40-50% av alla starar
försvunnit. Staren häckar i anslutning till
jordbrukslandskap, i tätorter eller andra öppna
marker. Staren är under häckningstid helt
beroende av öppna gräsmarker med kortvuxet
fältskikt. Den utnyttjar också gräsmattor,
vägkanter, nysådda åkrar och liknande. Boet
läggs i befintliga håligheter, t.ex. ett gammalt
bohål av större hackspett eller gröngöling, i
holkar eller under tegelpannor. Oftast häckar
de i alléer, dungar eller skogsbryn.

x

C

Rödlistekriterium 2020: A2b

Sävsparv
Emberiza
schoeniclus

Tofsvipa
Vanellus
vanellus

Nära
hotad
(NT)

4§

Föredrar busksnår och bladvassbälten vid
sjöar, dammar och vattendrag samt i buskrika
sumpmarker. Övervintringen sker ofta i eller i
anslutning till vassar. Häckar allmänt till
tämligen allmänt i lämpliga miljöer över hela
Sverige. På häckningsplatserna är en
intensivare markanvändning med förbättrad
dränering av åkermark, borttagande av diken
och småvatten negativt.

x

Rödlistekriterium 2020: A2b
Sårbar
(VU)

x

4§

x

x

Strandängar vid Östersjön (1630)
Fuktängar (6410)
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A

A

Naturvärdesinventering (NVI) / Bilaga 3

Art

RL 20

Tu

Si

N2

AD

FD

ASF

50%

PFS

Ca

Information

K

Salta strandängar (1330)
Knuten till olika typer av öppna marker, bl.a. på
strandängar som är en miljö med många andra
naturvårdsarter. Även på åkermark där den
visar på en sund jordbruksmiljö.

Kärlväxter
Ask
Fraxinus
excelsior

Starkt
hotad
(EN)

Stallört
Ononis
spinosa
subsp.
hircina

Nära
hotad
(NT)

Åkerrättika
Raphanus
raphanistrum

Sårbar
(VU)

Ängsbräsma
Cardamine
pratensis

C
Rödlistekriterium 2020: A3e+4ce

A
Rödlistekriterium 2020: A2b
A
Rödlistekriterium 2020: A2bc
x

x

C
Fuktängar (6410)

Lavar
Gul porlav
Pertusaria
flavida

27

x

x

C
Trädklädd betesmark (9070)

Naturvärdesinventering (NVI)
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