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Bakgrund 
 

Svensk Naturförvaltning AB har på uppdrag av Borås stad utfört en naturvärdesinventering (NVI) av 

ett område som kallas för Lindebergshult 1:252. Området som ingår i uppdraget framgår av Figur 1. 

Syftet med inventeringen är att identifiera, dokumentera och naturvärdesklassa de naturvärden som 

finns inom området. I uppdraget ingår också att bedöma områdets värde för grönstruktur och 

rekreation, värde för hasselmus samt inventering av invasiva arter. 

Borås stad är med sina dryga 110 000 invånare landets trettonde största kommun. Borås är 

centralort och är efter Göteborg den största staden i Västra Götalandsregionen.  

Naturvärdesinventeringen kommer att användas i arbetet med att ta fram en detaljplan som utreder 

möjligheten att bereda mark för bostäder.  

 

 

Figur 1: Områdesöversikt där den inventerade ytan är avgränsad med röd linje. 
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Området 
 

Det inventerade området går under arbetsnamnet Lindebergshult 1:252, och ligger en dryg halvmil 

väster om centrala Borås, norr om Sjömarken och bostadsområdet Lindebergshult (Figur 1). I norr 

och öster gränsar inventeringsområdet till skogsmark och i syd och väst till Alingsåsvägen och 

villaträdgårdar. 

Inventeringsområdet är ca 15 hektar stort och utgörs till den största delen av skogsmark (Figur 2). 

Stora delar av skogsmarken är avverkad och utgörs av hyggen eller ungskog. En liten areal med ung 

till medelålders granplantering finns i de norra och nordvästra delarna. I den östra delen ganska 

centralt ligger en villa och i sydöst ligger en verkstad. Öster om verkstaden och den friliggande villan 

går en mindre ledningsgata. Två vattendrag rinner genom området och omkring bäcken i den östra 

delen är det lövskog som domineras av klibbal. 

 

 

Figur 2: Flygfoto över området med inventeringsområdet markerat med rött. 
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Metod 
 

Naturvärdesinventeringen har utförts enligt metod beskriven i SIS-standard SS 199000:2014 
”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). Genomförande, naturvärdesbedömning 
och redovisning” (Swedish Standard Institute 2014a och 2014b). Metoden innebär i korthet att delar 
av ett avgränsat område klassificeras utifrån förekomst av arter och biotopkvaliteter bland annat så 
kallade värdelement och avgränsas som naturvärdesobjekt om de uppfyller vissa kriterier. 

 

Detaljeringsgrad 

En NVI kan genomföras på olika nivåer och detaljeringsgrad. I detta uppdrag utfördes inventeringen 

på fältnivå enligt den näst högsta detaljeringsgraden som benämns som medel. Det innebär att 

naturvärdesobjekt med en yta större än 0,1 ha eller ett linjeformat objekt med en längd av 50 m eller 

mer och en bredd av 0,5 meter eller mer ska identifieras och beskrivas vid inventering i fält. 

 

Förstudie 

NVI på fältnivå ska inledas med ett förarbete motsvarande det arbete som görs i en NVI på 
förstudienivå. I förstudien ska tidigare dokumenterad information om naturen i inventeringsområdet 
studeras. Vid förstudien i detta arbete har följande underlag använts: 

 Utdrag från Artportalen för artfynd av naturvårdsarter i området. Samtliga arter 
registrerade inom ett område 100 m från inventeringsobjektet eftersöktes. Hämtning av 
data från Artportalen utfördes 2019-10-01. 

 Tillgänglig data från Borås stad. 
 Utdrag från Trädportalen 2019-10-01. 
 Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur 2019-10-01. 
 Utdrag från Skogsstyrelsens karttjänst, Skogsdataportalen 2019-10-01. 
 Utdrag från lövskogsinventeringen, Västra Götalands län 2019-10-01. 
 Kartor och ortofoto. 

 

Tillägg 

En NVI kan kompletteras med ett antal i standarden föreslagna tillägg. De tillägg som ingått i 

uppdraget och som redovisas i denna rapport är: 

 4.5.2 Naturvärdesklass 4 – Naturvärdesobjekt med naturvärdesklassen 4, visst 
naturvärde har identifierats och avgränsats.  

 4.5.3 Generellt biotopskydd - Alla områden som omfattas av det generella biotopskyddet 
enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om områdesskydd oavsett storlek har 
identifierats och kartlagts. 

 4.5.4 Värdeelement – Alla värdeelement som påträffats under fältstudien oavsett om de 
ligger inom ett naturvärdesobjekt eller ej har noterats och koordinatsatts.  
 

Tillägg utöver standard 

 Värde för grönstruktur och rekreation. 
 Förekomst av invasiva arter. 
 Inventeringsområdets värde för hasselmus (Muscardinus avellanarius). 
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Naturvärdesobjekt och klasser 

Det finns fyra olika naturvärdesklasser: högsta, högt, påtagligt och visst naturvärde (Tabell 1). Delar 

som inte når upp till kriterierna för visst naturvärde klassas som lågt värde och avgränsas inte i 

inventeringen. I den här rapporten ingår naturvärdesobjekt med visst till högsta naturvärde. Både 

biotopkvaliteter och arter ligger till grund för den sammanvägda bedömningen av naturvärdet. 

Tabell 1: De fyra naturvärdesklasserna. 

 

Objektens beskrivning  

Naturvärdesobjekten presenteras objektsvis ihop med en sammanställning över förekommande 

naturvårdsarter och värdelement inom respektive objekt (Bilaga I). För respektive naturvärdesobjekt 

redovisas följande: 

 Objekt-ID och nummer 
 Areal (m²) och geografisk position (SWEREF_99_1330) 
 Naturtyp och biotop 
 Förekommande naturvårdsarter och värdeelement 
 Översiktlig beskrivning av naturvärdesobjektet 
 Naturvärdesklass 
 Motivering av naturvärdesklass 
 Representativt foto av naturvärdesobjektet 

 

Värdeelement 

Värdeelementen är indelade i ett antal huvud- och underkategorier (Tabell 2). 

Tabell 2: Värdeelementen indelade i huvud- och underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

Träd 
Hålträd, mulm, hamlade träd, brandljud, bärande, blommande, 
ålder, grovlek, trädslag, övrigt 

Död ved Låga, vindfälle, torrträd, torraka, högstubbe, döda grenar, övrigt 

Kultur-/fornlämning Husgrund, odlingsröse, stenmur, övrigt 

Geologi Block, lodyta, bergvägg, hällmark, rasbrant, övrigt 

Hydrologi Sumpmark, småvatten, naturlig skogsbäck, å, övrigt 

Övrigt Gryt, övrigt 
 

I kategorin träd ingår levande träd som på något sätt utvecklat ett naturvärde. Exempel på vanligt 

förkommande naturvärdesträd är träd med bohål, bärande eller blommande träd samt gamla 

och/eller grova träd. 

Naturvärdesklass Benämning Beskrivning 

1 högsta naturvärde störst positiv betydelse för biologisk mångfald 

2 högt naturvärde stor positiv betydelse för biologisk mångfald 

3 påtagligt naturvärde påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald 

4 visst naturvärde viss positiv betydelse för biologisk mångfald 
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Död ved är en bristvara i dagens skogar och här menas all form av död eller döende ved. Den delas in 

i liggande, lågor och vindfällen samt stående, torrträd, torrakor och högstubbar. Kvalitet och 

sällsynthet avgör värdet. Mängden naturlig död ved per hektar går att använda som ett mått på ett 

områdes förutsättningar till biologisk mångfald. 

Ingen skillnad har gjorts för lämningar eller spår efter människans tidigare bruk beträffande ålder och 

eventuellt lagskydd. Alla typer av element med värde för den biologiska mångfalden har därför 

angetts som kultur-/fornlämningar. Exempel på vanligt förekommande lämningar i landskapet är 

husgrunder, stenmurar och odlingsrösen. 

I kategorin geologi ingår terrängens fysiska strukturer så som block, lodytor och hällmark.  

Allt som har med vatten och dess flöde att göra tillhör kategorin hydrologi. Myr- och sumpmark är 

vanliga element tillsammans med skogsbäckar och småvatten. 

Vid inventeringar på översiktlig nivå utgör värdeelementen urskiljbara delar, byggstenar av en biotop, 
men på medel- och detaljnivå kan värdeelement i sig själva utgöra biotoper och naturvärdesobjekt. 
Exempel på sådana element är stenmur, myr, bäck men även solitära träd. 

 

Artförekomst 

Alla arter, utom fåglar, som räknas som fridlysta (f), rödlistade (r), signalarter (s), typiska arter (t), 

karaktärsarter (k) eller övrigt skyddsvärda (o) har noterats som arter i objektsbeskrivningarna. Övrigt 

skyddsvärda arter är sådana arter som saknar annan klassifikation men som likväl har nämnvärd 

betydelse för värdering av olika naturvärdesobjekt. Frekvensen av observationer i respektive 

naturvärdesobjekt är grupperat i tre klasser: Enstaka, Flertal eller Allmän.  

Alla observerade naturvårdsarter vid inventering av området, även fåglar, är listade i bilaga II. 

Rödlistade arter är indikerade med endera av hotklasserna NT, VU, CR eller EN. 

Alla observationer av arter har vid sidan av redovisning i denna rapport rapporterats till Artportalen 
(SLU, Artportalen). 

 

Mätutrustning och inventeringsdatum 

Under fältinventeringen användes en handdator av modellen Nautiz X7 med integrerad GPS (SiRF III) 

för avgränsning av objekt och registrering av observationer. Positionsangivelser ligger i de flesta fall 

inom fem meter från mätpunkten. GPS-mottagarens noggrannhet kan variera från dag till dag och 

mellan olika platser och beror bland annat på antalet tillgängliga satelliter, placeringen av dessa i 

förhållande till GPS-mottagarens position, störningar i atmosfären eller sikthinder så som till exempel 

skog.  

Fältinventering ägde rum den 16 oktober med ett kompletterande besök för att inventera förekomst 

av hasselmus 29 oktober. All fältinventering utfördes av Emma Lind. Inventeringsförhållandena vid 

hasselmusinventeringen var goda och i stort sett samtliga blad hade fallit från buskskiktet. 
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Resultat 

Förstudier 
Förstudien av tillgängligt bakgrundsmaterial visade inga fynd av naturvärdesintressanta arter inom 
inventeringsområdet. Utanför området i sydöst har fällmossa (Antitrichia curtipendula) och 
trädporella (Porella platyphylla) identifierats genom Borås stad och ett par träd är noterade som 
skyddsvärda. Hasselmus förekommer i kraftledningsgatan öster om området. 

I Borås stads naturdatabas är lövskogsområdet i öst utpekat som ett objekt med högt naturvärde, 
klass 3. 

Översiktlig beskrivning av området 
Inom inventeringsområdet avgränsades totalt åtta så kallade naturvärdesobjekt (Figur 3). Två av dem 

har påtagligt naturvärde och resterande sex har visst naturvärde. Naturvärdesobjekt med högt eller 

högsta naturvärde saknas. 

 

Figur 3: Karta med de åtta avgränsade naturvärdesobjekten. 

 

De båda naturvärdesobjekt, nr 1 och 2, som har påtagligt naturvärde ligger i den östra delen av 

inventeringsområdet. Naturvärdesobjekt 1 är en bäck med naturlig sträckning och positiva 

värdestrukturer i form av block, sten och grus samt död ved i vattenfåran (Figur 4). Den rinner genom 

den klibbalsumpskog som utgör naturvärdesobjekt 2 och som också har påtagligt naturvärde. 

Marken är främst fuktig och förutom klibbal växer det även bland annat skogsalm, ask och skogslind 

inom objektet.  
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Figur 4: Skogsbäcken med den omgivande klibbalsumpskogen i öst.  

 

Angränsande till klibbalsumpskogen och omkring en villaträdgård finns en lövblandskog, 

naturvärdesobjekt 3. Skogen är bitvis gallrad men det finns värdestrukturer i form av död ved, 

hålträd, stenmur och grova träd. I det här området finns även en öppen fattigmyr, naturvärdesobjekt 

4. Myren har en tämligen rik fältflora med bland annat allmänt med myrlilja och klockljung och har 

ett värde för pollinerande insekter. 

På hygget söder om den friliggande villan löper en bred och hög stenmur, naturvärdesobjekt 5. 

Muren är solbelyst och rik på skrymslen och gömställen med värde för bland andra insekter, kräldjur, 

groddjur och mindre däggdjur.  

I den västra delen av inventeringsområdet rinner en mindre bäck genom torvmark, 

naturvärdesobjekt 7. Bäcken har låg vattenföring men naturlig sträckning. Den omges av den 

sumpskog som utgör naturvärdesobjekt 6. Trädskiktet domineras av gran, tall och björk och det är 

allmänt med klen död ved, både liggande och stående. 

Det sista naturvärdesobjektet, nr 8, ligger i sydväst och är en mycket liten delsträcka av en bäck som 

rinner mellan två vägar. 

Stora delar av inventeringsområdet saknar naturvärde och utgörs främst av hyggen (Figur 5), 

granplantering eller ungskog. Omkring verkstadsbyggnaden har marken exploaterats (Figur 6) och 

angränsande finns en kraftledningsgata. 
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Figur 5: Stora delar av inventeringsområdet utgörs av hygge eller ungskog och saknar naturvärde. 

 

 

Figur 6: Redan exploaterad mark för bostäder. 

Generellt biotopskydd 
Objekt med generellt biotopskydd saknas inom inventeringsområdet. 

Värdeelement 
Inom inventeringsområdet identifierades och koordinatsattes 106 värdeelement (Figur 7och Figur 8). 

De flesta tillhör kategorin död ved och är främst lågor eller högstubbar (Figur 7). En del av den döda 

veden ställdes i samband med avverkningen och utgörs främst av högstubbar av gran. Gran står för 

den största andelen död ved. 
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Figur 7: Kartan med positioner för värdeelement inom huvudkategorin död ved som registrerats vid inventeringen. Den döda 

veden är uppdelad i sex underkategorier: faunadepå, högstubbe, låga, torraka, torrträd och vindfälla. 

 

Figur 8: Kartan med positioner för sex underkategorier av värdeelement inom huvudkategorierna träd, vatten och kultur 

som registrerats vid inventeringen. Grovt träd och hålträd tillhör kategorin träd. Naturlig bäck och myrmark tillhör kategorin 

vatten och stenmur och odlingsröse tillhör kategorin kultur. 
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Rödlistade arter 
Tre rödlistade arter, ask (Fraxinus excelsior), skogsalm (Ulmus glabra) och spillkråka (Dryocopus 

martius), påträffades under denna naturvärdesinventering. 

Ask är klassad som starkt hotad (EN; SLU, Artdatabanken). Asken är kraftigt drabbad av 

askskottsjukan som är en vindburen svampsjukdom som redan har påverkat eller dödat många träd. 

Det finns ännu inte några resistenta träd kända varför sjukdomen hotar att slå ut hela den svenska 

populationen.  

Skogsalm är klassad som akut hotad (CR; SLU, Artdatabanken). Almen hotas av almsjukan som är en 

svampsjukdom som sprids av almsplintborren. Den kan även spridas från träd till träd genom 

rotkontakt. Större delen av den svenska populationen av skogsalm är idag drabbad av almsjukan. Till 

skillnad från askskottsjukan angriper almsjukan bara vuxna träd vilket innebär att träden oftast har 

hunnit reproducera sig. Almen kommer därför sannolikt att finnas kvar i framtiden men äldre och 

gamla träd riskerar att bli en bristvara.  

Ask och skogsalm är rödlistade i första hand till följd av nedgång på grund av sjukdom och inte 

hotande exploatering. Därför saknar de utifrån standardens paragraf 6.2.2.1. ett i alla sammanhang 

givet skydd. Se nedan för utdrag ur paragraftexten. 

”En del artförekomster saknar betydelse för naturvärdesbedömningen. Sådana artförekomster 

benämns som obetydliga. Obetydliga artförekomster kan vara… Arter som är minskande på grund av 
sjukdomar, föroreningar, jakt eller fiske, och vars framtida existens inte i första hand beror av att 

vissa geografiska områden bevaras.” 

Både ask och skogsalm förekommer inom naturvärdesobjekt 2. Träd av ask finns inom alla 

ålderskategorier och strax utanför inventeringsområdet växer två gamla, grova askar utefter bäcken. 

Skogsalmen är mogen.  

Spillkråka är vår största hackspettsart och klassad som nära hotad (NT; SLU, Artdatabanken). Den har 

helt svart fjäderdräkt med röd hjässa. Arten förkommer över hela Sverige från Skåne i söder till 

Norrbotten i norr. Spillkråkan har minskat de senaste 15 åren och beroende på vilka av de skattade 

värdena som man använder hamnar arten i kategorin nära hotad till sårbar. Minskningstakten i 

Sverige bedöms ligga nära gränsvärdet för kategorin sårbar. Spillkråkan förekommer i många olika 

typer av skogar men de största tätheterna finns i överhållna blandskogar rika på död ved och äldre 

grova träd lämpliga som hålträd. Det största hotet mot arten är intensivt skogsbruk och 

trakthyggesbruk med korta omloppstider och täta, homogena ungskogar. Spillkråka observerades 

födosökandes på granhögstubbar. 

Artskyddsförordningen 

Nio arter, åtta fåglar och en kärlväxt, som omfattas av artskyddsförordningen (Sverige Riksdag) 

observerades under naturvärdesinventeringen.  

Blåmes (Cyanistes caeruleus), koltrast (Turdus merula), nötskrika (Garrulus glandarius), nötväcka 

(Sitta europaea), spillkråka (Dryocopus martius), stjärtmes (Aegithalos caudatus), större hackspett 

(Dendrocopos major) och talgoxe (Parus major) är fridlysta enligt 4 § i hela landet. 

Revlummer är fridlyst enligt 5, 8 och 9 §§. Revlummer identifierades på flera platser under 

inventeringen (Figur 9).  
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Figur 9: Flygfoto över inventeringsområdet med platser där revlummer observerades (blå punkter). 

Övriga naturvårdsarter  
I sumpskogen som utgör naturvärdesobjekt 6 växer den något ovanliga ormbunken kambräken 

(Blechnum spicant; Figur 10). De i väst vanliga mossorna vågig sidenmossa (Plagiothecium 

undulatum) och långfliksmossa (Nowellia curvifolia) identifierades också på ett par platser inom 

inventeringsområdet. Båda arterna är signalarter men har enligt Skogsstyrelsens definition lågt 

signalvärde i Västsverige (Nitare 2000). 

 

Figur 10: Signalarten kambräken. 
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Invasiva arter 
Fem, kanske sex, invasiva arter påträffades under denna naturvärdesinventering (Figur 11 och Figur 

12). På grund av tidpunkten för inventeringen kan kärlväxter vara svåra att identifiera och lätta att 

förbise då många har vissnat ner. Sannolikheten att det finns fler invasiva arter och att de kan finnas 

på flera platser är därför hög. 

 

Figur 11: Kartan visar utbredning för invasiva arter som registrerats vid inventeringen. Enstaka punktobservationer saknar 

utbredning och syns därför inte på kartan. 

 
 
Figur 12: Kartan visar position för invasiva arter som registrerats vid inventeringen. 
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Parkslide (Reynoutria japonica) växer på ett stort område mellan skogsmarken och en trädgård i den 
sydvästra delen av inventeringsområdet. Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) föredrar att växa på 
fuktig mark och växer på ett område utefter vägen i öst, vid bäcken som utgör naturvärdesobjekt 8 
och i klibbalsumpskogen som utgör naturvärdesobjekt 2. I klibbalsumpskogen finns även jätteloka 
(Heracleum mantegazzianum). Den här observationen är osäker då växten vissnat ner och därför är 
svår att skilja från björnlokan. Karaktärer tyder dock på att det rör sig om jätteloka. 
Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus; Figur 13) växer i diket och på ruderatmarken utefter den 

nyanlagda infartsvägen i den södra delen av inventeringsområdet, i den här delen växer även 

parksallat (Lactuca macrophylla; Figur 14) på ett flera kvadratmeter stort område i gränsen till en 

trädgård. Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis) växer också här och även på ett antal andra 

platser inom inventeringsområdet.  

 

Figur 13: Blomsterlupin växer ofta utefter vägrenar. 

 

Figur 14: Parksallat växer på ett stort område i den södra delen av inventeringsområdet. 
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Värde för rekreation och grönstruktur 
Området har i dagsläget ett lågt rekreationsvärde och stora delar utgörs av hygge eller ungskog. 
Stigar saknas i stort sett i området och det finns bitvis ett tämligen tätt buskskikt vilket gör det svårt 
att ta sig fram.  
 
Strax norr om inventeringsområdet, som närmst bara knappt 50 meter från gränsen, går 
Sjuhäradsleden som är en ca 14 mil lång vandringsled från Hindås i väst till Mullsjö i öst. Det finns 
idag ingen naturlig väg/stig som ansluter till leden inom området och för att öka tillgängligheten till 
leden och människors möjlighet till rekreation bör en stig eller mindre väg som ansluter till leden 
planeras vid en eventuell exploatering. Som anslutning utanför inventeringsområdet skulle man 
kunna utnyttja den mindre skogsvägen som finns norr om gränsen (Figur 15) 
 

 
Figur 15: Flygfoto med inventeringsområdet markerat med rött, Sjuhäradsleden markerad med rosa och den mindre 

skogsvägen som skulle kunna utnyttjas som anslutningsväg markerad med gult. 

I Borås stads grönområdesplan finns ett grönområde markerat inom inventeringsområdet i gränsen 
till bebyggelsen. Om marken exploateras kommer det här området behöva flytta på sig till förmån för 
den nya bebyggelsen. Mycket av skogen norr och väster om området utgörs av granplanteringar med 
lågt naturvärde, det här gäller speciellt i väster där skogen även är ung. Delar av den här marken 
kommer att utgöra det nya grönområdet men eftersom skogen här har lågt naturvärde och är starkt 
påverkad av skogsbruk bör delar av skogen med visst eller påtagligt naturvärde inom området sparas 
och utnyttjas som spridningskorridorer och grönområden (Figur 16). Det här gäller lövskogsområdet 
omkring bäcken i öst och sumpskogen omkring bäcken i väst. 
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Figur 16: Flygfoto med inventeringsområdet markerat med rött, föreslagna spridningskorridorer markerade i grönt och 

befintliga grönområden med orange.  
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Värde för hasselmus 
 

Artbeskrivning 

Hasselmus är fridlyst enligt Artskyddsförordningen och upptagen i Habitatdirektivet, bilaga 4 
(Sveriges Riksdag, Artskyddsförordning). Den är en liten, näpen gnagare som tillhör familjen sovmöss 
(SLU, Artdatabanken). Den karaktäriseras av en långhårig, yvig svans (som upptar ca 90 % av 
kroppslängden) och stora mörka ögon. Den väger 15-40 g beroende på tid på året och är 60-90 mm 
lång. Färgen är gulbrun till rödorange på ovansidan med en ljus eller vitaktig undersida. 
Hasselmusens fötter är anpassade för klättring och är riktade något utåt. Bakfötternas yttersta tå är 
även något längre än övriga tår. Den är knuten till lövbiotoper med ett rikt och tätt buskskikt. Födan 
är övervägande vegetabilisk och utgörs av bär, nötter, frukt, knoppar och rötter samt en mindre del 
animalisk föda främst i form av insekter. Sommarboet byggs av små grenar, gräs, löv, ormbunkar och 
andra växtdelar och fästs i någon tät buske företrädesvis omkring en meter upp från marken. 
Hasselmusen går i dvala under vintern och då i ett mer välbonat bo i till exempel håligheter i marken, 
i hålträd, under trädrötter eller stenar. Arten förekommer spritt i södra Sverige och har sin största 
utbredning i Västra Götalands län. Många av delpopulationerna är små och isolerade. 
 

Lämpligt habitat i området 

Hasselmus har observerats i en ledningsgata öster om området (Figur 17). Ifrån punkten där 

hasselmus identifierats till inventeringsområdet via huvudledningsgatan och den mindre 

ledningsgatan som viker in i området (Figur 18) är det en knapp kilometer. Ledningsgatan skulle 

kunna fungera som en spridningskorridor för arten och även om de mindre vägarna som skär 

ledningsgatan till viss del utgör spridningsbarriärer bör det inte vara omöjligt för arten att korsa dem.  

 

Figur 17: Flygfoto över området med inventeringsområdet markerat med rött, området där hasselmus identifierats är 

markerat med en rosa punkt och biotop lämplig för hasselmus inom inventeringsområdet markerat med grönt. 
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Vid det första fältbesöket beaktades inventeringsområdets förutsättningar att hysa hasselmus. Det 
område som bedömdes lämpligt är den ledningsgata som löper från nordöst till sydväst i den östra 
delen av området. Buskskiktet är tätt och utgörs främst av björk med inslag av hasselbuskar och salix 
som bitvis är tämligen stort i och omkring ledningsgatan. En del asp, gran, en, ek och björnbärssnår 
förekommer också. I omgivningarna finns också gott om äldre ek och rönn samt enstaka oxel. Den 
breda och höga stenmuren ger skydd och övervintringsmöjligheter. Ledningsgatan inom 
inventeringsgatan påminner till viss del om den större ledningsgata där hasselmus identifierats men i 
mindre skala.  
 

 
Figur 18: Ledningsgatan som löper genom den östra delen av inventeringsområdet bedömdes utgöra en lämplig biotop för 

hasselmus.  

 

Inventering av förekomst 

Inom ledningsgatan hittades varken bon eller andra tecken på förekomst av hasselmus. Det gör det 
troligt att hasselmus saknas, i alla fall i form av någon större populationsstorlek.  
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Diskussion 
 

Åtta så kallade naturvärdesobjekt identifierades, två har påtagligt naturvärde och resterande sex har 

visst naturvärde. Det är av vikt att den totala arealen av områden med påtagligt naturvärde bibehålls, 

det enskilda objektet behöver dock inte vara av särskild betydelse i mindre geografisk skala. Det 

samma gäller för områden med visst naturvärde. Texten hänvisar till naturvärdesobjekts värde i 

allmänhet med stöd av standarden.   

Inom inventeringsområdet finns flera vattenmiljöer och vid en eventuell exploatering bör 

vattenförekomster prioriteras och förlust av vatten bör kompenseras. Samtliga vatten skulle kunna 

ha betydelse för groddjur även om inga groddjur observerades under fältinventeringen.  

En kompletterande inventering av hasselmus utfördes i anslutning till den här 
naturvärdesinventeringen. Inga bon eller andra tecken på förekomst av hasselmus observerades och 
vi kan med ganska god säkerhet säga att hasselmus saknas, i alla fall i någon större 
populationsstorlek.  
 
Fem, kanske sex, invasiva arter påträffades inom inventeringsområdet och åtgärder för att undvika 

spridning av de invasiva arterna bör vidtas.  
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Bilaga I Beskrivning av naturvärdesobjekt

ID OBJEKT 1_1

NATURVÄRDESKLASS 3

NATURTYP Vattendrag

BIOTOP Naturlig skogsbäck

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 110253 Y-KOORD 6401058

Naturlig skogsbäck som rinner genom en klibbalsumpskog. Bäcken har naturlig sträckning och meandrar 
fram med en maxdjup på ca 10 dm. Block, sten och grus samt död ved i vattenfåran. Beskuggas av ett 
trädskikt av lövträd av främst klibbal. Förekomst av akvatiska mossor. Antropogen påverkan i form av 
kulvert under vägen i nord och syd. Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet.

AREA KVM 1022

NR OBJEKT 1

Visst artvärde och visst biotopvärde ger sammantaget ett påtagligt naturvärde som gränsar till högt 
naturvärde. Naturliga vattendrag utan alltför stor antropogen påverkan har alltid ett värde för den 
biologiska mångfalden i närområdet. Bäcken har naturlig sträckning och värdestrukturer i form av block, 
sten, grus samt död ved i vattenfåran. Inga noggrannare undersökningar har gjorts av vattenkvalitet, 
fauna och flora varför klassningen ska ses som preliminär.

SUBKLASS

Art Träd Skogsalm r Enstaka

Värdelement Vatten Naturlig bäck Hög



ID OBJEKT 1_2

NATURVÄRDESKLASS 3

NATURTYP Skog och träd

BIOTOP Klibbalsumpskog, Ädellövskog

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 110240 Y-KOORD 6401067

Trädskiktet domineras av klibbal men enstaka gran, ek, ask, lönn, skogslind, skogsalm, rönn, sälg, hägg 
och björk förekommer också. Enstaka klibbalar är något socklade. Genom skogen rinner en skogsbäck 
och marken är främst fuktig och näringsrik. Fältskiktet domineras av älggräs och ormbunkar. Hassel, 
hägg och lövupplag i buskskiktet. Död ved, främst i form av lågor och högstubbar av klibbal. Större 
stenmur. Negativ påverkan i form av buskröjning. Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet.

AREA KVM 7949

NR OBJEKT 2

Visst artvärde och visst biotopvärde ger sammantaget ett påtagligt naturvärde. Fuktig miljö med 
positiva värdestrukturer i form av död ved. Förekomst av enstaka naturvårdsarter.

SUBKLASS

Art Mossor Krushättemossa s Flertal

Art Svampar Alticka o Enstaka

Art Träd Ask r Enstaka

Art Träd Skogslind s Enstaka

Värdelement Död ved Ask Låga Låg

Värdelement Död ved Ask Vindfälla Låg

Värdelement Död ved Gran Högstubbe Låg



Värdelement Död ved Gran Högstubbe Mellan

Värdelement Död ved Klibbal Högstubbe Mellan

Värdelement Död ved Klibbal Låga Låg

Värdelement Död ved Klibbal Låga Mellan

Värdelement Död ved Lövträd Låga Låg

Värdelement Kultur Stenmur Hög



ID OBJEKT 1_3

NATURVÄRDESKLASS 4

NATURTYP Skog och träd

BIOTOP Lövblandskog

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 110265 Y-KOORD 6401153

Lövblandskog som domineras av klen till grov björk, asp och ek. Enstaka rönn, sälg, oxel, tall, gran, 
skogslind och lönn förekommer också. Bitvis är det glest ställd asp, björk och ek. Objektet gränsar bitvis 
till en villaträdgård. Förekomst av hålträd, enstaka mycket grov ek och björk samt död ved i form av 
lågor och högstubbar av varierande trädslag. En hög och bred stenmur går genom objektet, bitvis 
solbelyst. Lågörter, blåbär och örnbräken i fältskiktet. Hassel, olvon och brakved i buskskiktet.

AREA KVM 11860

NR OBJEKT 3

Visst biotopvärde och lågt artvärde ger sammantaget ett visst naturvärde. Positiva värdestrukturer i 
form av död ved, stenmur av god kvalitet, hålträd och mycket grova träd.

SUBKLASS

Art Kärlväxter Revlummer f Enstaka

Art Mossor Långfliksmossa s Enstaka

Art Mossor Vågig sidenmossa s Enstaka

Art Träd Ask r Enstaka

Art Träd Skogslind s Enstaka

Värdelement Död ved Björk Låga Låg

Värdelement Död ved Ek Torraka Mellan



Värdelement Död ved Gran Högstubbe Låg

Värdelement Död ved Gran Låga Låg

Värdelement Död ved Gran Vindfälla Mellan

Värdelement Död ved Lövträd Faunadepa Hög

Värdelement Död ved Lövträd Låga Låg

Värdelement Död ved Lövträd Låga Mellan

Värdelement Kultur Odlingsröse Mellan

Värdelement Kultur Stenmur Mellan

Värdelement Träd Asp Grovlek Låg

Värdelement Träd Björk Hålträd Hög

Värdelement Träd Rönn Hålträd Mellan



ID OBJEKT 1_4

NATURVÄRDESKLASS 4

NATURTYP Myr

BIOTOP Öppet fattigkärr

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 110224 Y-KOORD 6401109

Öppen myrmark med fattigkärrvegetation. Rikt med myrlilja och klockljung i fältskiktet, även förekomst 
av andra typiska kärlväxter som blodrot, tranbär, blåtåtel, starr, kråkklöver och ljung. Vitmossa och 
björnmossa i bottenskiktet. Enstaka salixbuskar i buskskiktet.

AREA KVM 1250

NR OBJEKT 4

Visst naturvärde knutet till fältfloran med värde för pollinerande insekter.

SUBKLASS

Art Kärlväxter Blodrot t Enstaka

Art Kärlväxter Klockljung t Enstaka

Art Kärlväxter Kråkklöver t Flertal

Art Kärlväxter Myrlilja t Enstaka

Art Kärlväxter Tranbär k Enstaka

Värdelement Vatten Sumpmark Låg



ID OBJEKT 1_5

NATURVÄRDESKLASS 4

NATURTYP Berg och sten

BIOTOP Stenmur

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 110040 Y-KOORD 6401135

Bred och hög stenmur bevuxen med mossa, främst solbelyst. Tre normalgrova till grova ekar växer i 
eller invid muren.

AREA KVM 868

NR OBJEKT 5

Visst naturvärde knutet till stenmuren och dess värde för den biologiska mångfalden. Relativt hög och 
bred stenmur som är solbelyst. Muren kan fungera som livsmiljö, övervintringsplats och utgöra skydd 
för många olika djur såsom insekter, grod-och kräldjur och snäckor. Växelvarma djur som insekter 
behöver värme för att kunna vara aktiva och utnyttjar ofta murar för att värma sig.

SUBKLASS



ID OBJEKT 1_6

NATURVÄRDESKLASS 4

NATURTYP Myr

BIOTOP Gran, tall- och björksumpskog

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 109854 Y-KOORD 6401178

Myrmark som i väst utgörs av en gransumpskog och i öst en tall-och björksumpskog. Skogen är tämligen 
oskött ur ett skogsbruksperspektiv. I trädskiktet finns även klibbal och sälg. Allmänt med klen död ved 
samt grövre död ved i form av lågor, högstubbar och torrträd av björk, gran och tall. I fältskiktet finns 
typiska myrväxter så som myrlilja, klockljung, tranbär, blodrot, kråkklöver och ljung. Blåbär och ljung i 
kanterna. Salix i buskskiktet. Vitmossa och björnmossa i bottenskiktet.

AREA KVM 16180

NR OBJEKT 6

Visst naturvärde knutet till en fuktig miljö och positiva värdestrukturer i form av död ved.

SUBKLASS

Art Kärlväxter Blodrot t Flertal

Art Kärlväxter Kambräken s Enstaka

Art Kärlväxter Klockljung t Allmän

Art Kärlväxter Myrlilja t Flertal

Art Kärlväxter Tranbär k Allmän

Art Mossor Långfliksmossa s Enstaka

Värdelement Död ved Högstubbe Låg



Värdelement Död ved Björk Högstubbe Låg

Värdelement Död ved Björk Låga Låg

Värdelement Död ved Björk Vindfälla Låg

Värdelement Död ved Gran Högstubbe Låg

Värdelement Död ved Gran Högstubbe Mellan

Värdelement Död ved Gran Låga Låg

Värdelement Död ved Gran Låga Mellan

Värdelement Död ved Gran Torrträd Låg

Värdelement Död ved Gran Vindfälla Låg

Värdelement Död ved Tall Torrträd Låg



ID OBJEKT 1_7

NATURVÄRDESKLASS 4

NATURTYP Vattendrag

BIOTOP Naturlig skogsbäck

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 109867 Y-KOORD 6401150

Mindre skogsbäck med naturlig sträckning som utgår från myrmark. Bäcken har låg vattenföring och 
rinner genom torvmark. Beskuggas bitvis av ett trädskikt av tall, björk, gran och klibbal. I söder rinner 
den genom en ungskog av björksly. Antropogen påverkan genom kulvert längst i söder. Objektet 
fortsätter utanför inventeringsområdet.

AREA KVM 2398

NR OBJEKT 7

Visst naturvärde knutet till vattens funktion för den biologiska mångfalden i ett område. Bäcken har 
naturlig sträckning och kan eventuellt fungera som reproduktionslokal för groddjur.

SUBKLASS

Art Kärlväxter Revlummer f Enstaka

Värdelement Död ved Björk Vindfälla Låg

Värdelement Kultur Stenmur Låg

Värdelement Vatten Naturlig bäck Låg



ID OBJEKT 1_8

NATURVÄRDESKLASS 4

NATURTYP Vattendrag

BIOTOP Mindre bäck, Klibbalskog

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 109807 Y-KOORD 6400959

Kort sträcka av en mindre bäck som rinner mellan två vägar. Beskuggas av ett trädskikt av främst klibbal. 
En del block och sten i bäckfåran. Antropogen påverkan i form av kulvert under väg i söder och norr.

AREA KVM 560

NR OBJEKT 8

Visst naturvärde knutet till vattens funktion för den biologiska mångfalden i ett område. Bäcken bildar 
bitvis vattenhöljor och kan eventuellt fungera som reproduktionslokal för groddjur. Negativ påverkan i 
form av kulvertar samt invasiva arter i strandkanten.

SUBKLASS

Värdelement Vatten Naturlig bäck Låg



Bilaga II Observerade naturvårdsarter

ArtnamnArtgrupp HotkategoriStatusVetenskapligt namn

NötskrikaFåglar fGarrulus glandarius

TalgoxeFåglar fParus major

Större hackspettFåglar fDendrocopos major

StjärtmesFåglar fAegithalos caudatus

SpillkråkaFåglar NTrftDryocopus martius

BlåmesFåglar fCyanistes caeruleus

NötväckaFåglar fSitta europaea

KoltrastFåglar fTurdus merula

BlodrotKärlväxter tPotentilla erecta

KambräkenKärlväxter sBlechnum spicant

KlockljungKärlväxter tErica tetralix

KråkklöverKärlväxter tComarum palustre

MyrliljaKärlväxter tNarthecium ossifragum

RevlummerKärlväxter fLycopodium annotinum

TranbärKärlväxter kVaccinium oxycoccos

KrushättemossaMossor sUlota crispa

Vågig sidenmossaMossor sPlagiothecium undulatum

LångfliksmossaMossor sNowellia curvifolium

AltickaSvampar oInonotus radiatus

SkogsalmTräd CRrUlmus glabra

SkogslindTräd sTilia cordata

AskTräd ENrFraxinius excelsior
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