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Naturvärdesinventering (NVI) – Vid Garnisonsområdet, Hässleholms kommun, 2021 

1 Sammanfattning 
Calluna AB har 2021 på uppdrag av Hässleholms kommun utfört en naturvärdesinventering 
(NVI) av Garnisonsområdet, strax söder om Hässleholm tätort. Bakgrunden till inventeringen är 
att kommunen upprättar ett planprogram för Garnisonsområdet, i syfte att utreda 
förutsättningar och upprätta en övergripande struktur för områdets utveckling till blandad 
stadsbebyggelse. En NVI syftar till att beskriva och värdera naturområden av betydelse för 
biologisk mångfald inom ett avgränsat område.  

Uppdraget har utförts enligt SIS standard för naturvärdesinventeringar. NVI:n utfördes på 
fältnivå med detaljeringsgrad medel, samt med tillägget värdeelement i form av 
naturvärdesträd. Fältinventering utfördes 1–2 och 16 juni 2021.  

Inventeringsområdet är komplext med ytor av barrskog, trivallövskog, alsumpskog, 
ruderatmark och torra gräsmarker.  

Vid inventeringen avgränsades totalt 19 naturvärdesobjekt (totalt 36 ha av 
inventeringsområdets 133 ha). Av dessa objekt var inget med högsta naturvärde 
(naturvärdesklass 1) men ett med högt naturvärde (naturvärdesklass 2), 7 med påtagligt 
naturvärde (naturvärdesklass 3) samt 11 med visst naturvärde. 

Totalt registrerades 15 värdeelement under inventeringen, varav merparten utgjordes av 
särskilt skyddsvärda träd (12 kap 6§ MB). Dessa träd utgörs bland annat av grova hålträd som 
ger plats för häckning hos fåglar och som yngelplats och viloplats för fladdermöss.  

Vid Callunas inventering och genom nedladdade fynduppgifter från Analysportalen noterades 40 
naturvårdsarter, det vill säga arter som indikerar att området har naturvärde, att området har 
förutsättningar att vara artrikt eller att själva området har särskild betydelse för biologisk 
mångfald (ytterligare naturvårdsarter än de som påträffats kan dock förekomma 1).  

Callunas inventering och tidigare fynduppgifter från området visar på förekomst av 25 skyddade 
arter enligt artskyddsförordningen (2007:845), exempelvis gröngöling och mindre 
vattensalamander. Av dessa är 20 fågelarter prioriterade enligt Naturvårdsverkets 
rekommendation.  

De högsta naturvärdena i inventeringsområdet består av bokskogar och alsumpskogar. Klass 1 
och 2 utgörs av objekt som har så höga naturvärden att de skulle kunna ingå i naturreservat med 
syfte att bevara biologisk mångfald.  

NVI-rapporten utgör ett stöd för bedömningar enligt miljöbalken 3 kap 3§. Hänsyn som tas till 
områden med positiv betydelse för biologisk mångfald bidrar till att uppfylla miljöbalkens krav, 
Sveriges internationella åtaganden samt de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen.  

  

 
1 I rapporten (bilaga 3) listas endast de naturvårdsarter som noterades vid Callunas inventering samt de tidigare fynduppgifter 
som framkommit vid uppdragets undersökning av tidigare känd kunskap. Det kan dock alltid förekomma ytterligare 
naturvårdsarter i ett område, vilka ännu inte har påträffats, identifierats eller rapporterats in av någon.  
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2 Inledning  

2.1 Uppdrag och syfte 
Miljökonsultföretaget Calluna AB har 2021 på uppdrag av Hässleholms kommun utfört en 
naturvärdesinventering (NVI) av området Garnisonen, i Hässleholms kommun. 

Bakgrunden till inventeringen är att området ingår i ett planprogram för Garnisonsområdet. 
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningar och upprätta en övergripande struktur 
för områdets utveckling till blandad stadsbebyggelse. Resultaten från Callunas 
naturvärdesinventering ska utgöra underlag för den fortsatta planeringsprocessen.  

Det finns en befintlig detaljplan i sydvästra delarna av Garnisonsområdet och omvandlingen som 
nu planeras bedöms främst ske i den norra halvan av området och längs med Garnisonsvägen. 
Kommunen har pekat ut två noggrannhetsgrader för att få en samlad bild av hela området. 
Inventeringens fokus ligger inom den norra delen av omvandlingsområdet och i övriga 
inventeringsområdet görs en enklare värdering. Uppdraget ska resultera i en övergripande 
inventering och värdering av de olika naturområdena i området. Detta inbegriper inventering 
och värdesättning av både större sammanhängande skogsområden samt mindre skogsdungar 
inom och mellan befintliga bebyggda fastigheter. 

Syftet med en naturvärdesinventering 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 konsekvensbedömningar eller inventeringar av andra 
miljöaspekter än naturmiljö (till exempel friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild och 
ekosystemtjänster), men bedömningar av andra miljöaspekter än natur ingår inte i NVI-
resultatet. Naturvärdesinventeringen innefattar inte heller analys av huruvida risk föreligger för 
förbud enligt artskyddsförordningen. En sådan analys görs inom en artskyddsutredning. En NVI 
är dock ett användbart underlag till en artskyddsutredning och NVI:n ska om möjligt 
uppmärksamma om behov finns av en artskyddsutredning.  

2.2 Inventeringsområdet 
Inventeringsområdet (Figur 1) omfattar ca 130 ha och består i huvudsak av stora ytor 
naturmark med stark mänsklig påverkan sedan tiden då försvaret nyttjade området. Marken 
används idag till friluftsliv och verksamheter.  



 

 6 

Naturvärdesinventering (NVI) – Vid Garnisonsområdet, Hässleholms kommun, 2021 

 
Figur 1. Kartan visar inventeringsområdets avgränsning och hur området är beläget i förhållande till Hässleholm.   
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3 Metod och genomförande  

3.1 Metodbeskrivning 
Naturvärdesinventeringen har beställts enligt SIS standard2 med de tillägg enligt standarden 
som redovisas i tabell 1 nedan. 

Tabell 1. ”Ja” markerar de tillägg enligt NVI-standarden som har beställts och utförts inom ramen för Callunas 
uppdrag.  

Beställd? Möjliga tillägg till NVI Beställd? Möjliga tillägg till NVI 

Ja  Naturvärdesklass 4 Nej Kartering av Natura 2000-naturtyp 

Nej Generellt biotopskydd Nej Detaljerad redovisning av artförekomst 

Ja Värdeelement Ja Naturvärdesträd 

 

Naturvärdesinventering 
Naturvärdesinventeringen vid Garnisonsområdet har utförts enligt SIS standard (SIS, 2014) och 
metoden finns beskriven i sin helhet i standarden3. En kortfattad metodbeskrivning finns även i 
bilaga 1 till denna rapport. Calluna är ackrediterade4 för naturvärdesinventeringar, vilket 
innebär årliga kontroller där företaget får visa att metoder, rutiner och verktyg för att utföra NVI 
enligt standarden håller god kvalitet och att personalen har rätt kompetens.  

Uppdragets NVI har beställts och utförts på fältnivå med detaljeringsgrad medel. 
Detaljeringsgraden medel innebär att minsta obligatoriska karteringsenhet är 0,1 ha eller för 
linjeformade objekt 50 meter.  

En NVI på fältnivå inleds med förarbete där inventeringsområdet och det omkringliggande 
landskapet studeras genom tillgängliga underlag och informationskällor. Inventeringsområdet 
har avgränsats av beställaren till ett område som omfattar cirka 130 hektar (se kartan i figur 1). 
De källor som har granskats redovisas i avsnitt 3.3. Förarbetets resultat har sedan använts som 
stöd vid avgränsning och klassning av objekt under fältarbetet.  

Påträffade naturvårdsarter redovisas enligt Callunas filtrering av artuppgifter från Svenska 
LifeWatch Analysportal (Leidenberger et al., 2016). I artlistan i bilaga 3 framgår motiven till 
varför de påträffade naturvårdsarterna utgör naturvårdsarter samt vilka arter som inte finns på 
nationella listor men som Calluna själva definierar som naturvårdsarter. Under rubriken 
Naturvårdsarter i avsnitt 4.3 nedan finns en faktaruta med förklaring av begreppet 
naturvårdsart.  

Arters benämningar följer så långt det är möjligt SLU:s taxonomiska databas Dyntaxa (SLU 
Artdatabanken, 2021). Alla hänvisningar till den svenska rödlistan gäller den senaste upplagan 
(SLU Artdatabanken, 2020).  

 
2 SS 199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och 
redovisning”. 
3 Standarden kan köpas från SIS förlag: https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk555/. 
4 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. 

https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk555/
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Tillägg: Värdeelement 
Naturvärdesinventeringen vid Garnisonsområdet har utförts med standardens tillägg 
Värdeelement. Tillägget omfattar hela inventeringsområdet och syftar på träd där 
naturvärdesstrukturer och naturvårdsarter ingår. Inventeringen har utgått från 
Naturvårdsverkets manual för Skyddsvärda träd i kulturlandskapet. 

Med särskilt skyddsvärda träd avses följande enligt Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd 
i kulturlandskapet: 

• Jätteträd; träd ≥ 1 meter i diameter på det smalaste stället upp till brösthöjd 
(brösthöjd=1,3 m över marken) 

• Mycket gamla träd; gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år. 

• Grova hålträd; träd ≥ 0,4 meter på det smalaste stället upp till brösthöjd med utvecklad 
hålighet i stam (eller gren) 

3.2 Tidpunkt för arbetet och utförande personal  
NVI-uppdraget genomfördes under juni 2021. Datum för utsök av underlagsdata redovisas vid 
respektive källa i avsnitt 3.3 nedan. Fältinventeringen genomfördes 1–2 och 16 juni 2021.  

Fältinventering och naturvärdesbedömning utfördes av ekolog Eric Wahlsteen från Calluna AB.  

3.3 Informationskällor och referenslitteratur 
Vid naturvärdesinventeringen har ett antal informationskällor genomsökts efter upplysningar 
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. Inga NVI:er har enligt Callunas kännedom tidigare gjorts inom 
inventeringsområdet. En inventering av gaddsteklar har genomförts i den nordvästra delen av 
området.  

Som stöd vid uppdragets bedömning av naturvärden användes SIS-standarden (SIS, 2014) 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 

Artobservationer:    

Naturvårdsarter och skyddade arter 
Fynduppgifter för inrapporterade 
observationer av arter. Data nedladdad från 
Svenska LifeWatch Analysportal 
(Leidenberger et al., 2016), där följande 
databaser användes vid utsök: Artportalen 
samt Analysportalens samtliga övriga 
databaser för artobservationer. 

Utsök gjordes 
31 maj 2021 

Utsök av 
naturvårdsarter5 och 
skyddade arter enligt 
Calluna AB:s filter för 
utsök av 
naturvårdsarter.  

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.3.3. 

 
5 Naturvårdsart – indikerar att området har naturvärde, att området 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. 
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Informationskälla Utsök Kommentarer  Utfall 

Skyddsklassade artobservationer 
Inhämtat utdrag från SLU Artdatabanken6.  
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 2 juni 
2021 

Calluna följer SLU 
Artdatabankens regler 
för sekretess och 
rumslig diffusering vid 
information om och 
produktion av kartor 
med skyddsklassade 
artobservationer. 

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.3.3. 

Havs- och vattenmyndigheten:    

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

Utsök gjordes 
31 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon på 500 
meter. 

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.2. 

Jordbruksverket:    

Jordbruksblock 
GIS-skikt med uppgifter om betesmark och 
åkermark i Sverige som lantbrukare har sökt 
stöd för vid något tillfälle (Blockdatabasen). 

Utsök gjordes 
31 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon på 500 
meter. 

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.2. 

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

Utsök gjordes 
31 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon på 500 
meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Naturvårdsverket:    

Natura 2000-områden 
GIS-skikt med skyddade områden enligt 7 
kap. 27 § MB. 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 
31 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon på 500 
meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Naturreservat 
GIS-skikt med skyddade områden enligt 
7 kap. MB med syfte att bevara biologisk 
mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer eller tillgodose behov av 
områden för friluftslivet.  

Utsök gjordes 
31 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon på 500 
meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Riksintressen natur och friluftsliv 
GIS-skikt med områden som av riksdagen 
har utpekats som riksintresse för naturvård 
(3 kap. 6 § MB), friluftsliv (3 kap. 6 § MB) 
samt rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB).  

Utsök gjordes 
31 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon på 500 
meter. 

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.2. 

 
6 Skyddsklassade observationer – fynduppgifter som inte visas öppet för allmänheten, men som kan erhållas från SLU 
Artdatabanken av aktörer med avtal för utdrag av sådana uppgifter (SLU Artdatabanken, 2021). 
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Informationskälla Utsök Kommentarer  Utfall 

Andra skyddade områden 
Skyddade områden enligt 7 kap MB utöver 
ovanstående. Naturminnen, 
naturvårdsområden, djur- och 
växtskyddsområden, biotopskyddsområden, 
skyddade älvar, nationalparker och 
nationalstadsparker.  

Utsök gjordes 
31 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon på 500 
meter. 

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.2. 

Riksantikvarieämbetet:    

Riksintresse kulturmiljövård 
Områden som har utpekats som riksintresse 
för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6§ MB.  

Utsök gjordes 
31 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon på 500 
meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Skogsstyrelsen:    

Naturvårdsavtal 
GIS-skikt med tidsbestämt skyddade 
områden som t.ex. är beroende av skötsel 
för att bevara naturvärden eller där 
naturvärdena gynnas bäst av fri utveckling 
utan skogsbruk. Avtalstid kan vara 1–50 år.  

Utsök gjordes 
31 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon på 500 
meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

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

Utsök gjordes 
31 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon på 500 
meter. 

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.2. 

Sumpskogar  
GIS-skikt med skogsklädd våtmark från 
inventering av Skogsstyrelsen. 

Utsök gjordes 
31 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon på 500 
meter. 

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.2. 

3.4 GIS och fältdatafångst 
Fältdatafångst har utförts med hjälp av ESRI:s fältapplikation Collector på en smartphone 
förstärkt av en Arrow 100. Lägesnoggrannheten för denna enhet är 0.2 meter. Den geodatabas 
som Calluna använder i Collector har de attribut som specificeras i SIS standard 199000 (SIS, 
2014).  

GIS-skikt med naturvärdesobjekt samt värdeelement och artregistreringar från inventeringen 
har upprättats. Till GIS-skikten finns även tillhörande metadatablad med bland annat 
beskrivningar av attributdata.  
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4 Resultat  

4.1 Allmän beskrivning av inventeringsområdet  
Garnisonsområdet hyser stor komplexitet i biotoper och naturtyper och är starkt präglat av 
mänsklig påverkan genom försvarets nyttjande av området. De dominerande inslagen är 
bokskogarna i söder, ekskogarna i öster, en alsumpskog i nordost och omfattande 
triviallövpartier i nordväst. En stark karaktär för området är de gamla ställytorna, troligen för 
fordon, som idag sakta växer igen med en ganska varierad ruderatvegetation. De lite torrare 
gräsmarkspartierna i norr bjuder på floral variation och blommande örter samt förekomster av 
därtill gynnade dagfjärilar.  

  
Figur 2. Kartan/bilden visar områdesskydd och övrig relevant kunskap om området 
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4.2 Skyddad natur och övrig känd kunskap om området  
Förarbetets informationssökning visar att det inom inventeringsområdet inte finns skyddad 
natur enligt 7 kap miljöbalken. Dock kan det finnas områden som omfattas av 
strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap miljöbalken 13 §. Det kan gälla både generellt 
strandskydd (100 m från strandlinje) och utökat strandskydd (300 m från strandlinje). Huruvida 
bestämmelser om strandskydd förekommer i området har inte utretts i denna NVI.  

Inom en buffertzon på 0,5 km omkring inventeringsområdet förekommer hos Skogsstyrelsen 
noterade ädellövskogar, en sumpskog och en strandskog. Finjasjön med tillflöden ingår i särskilt 
värdefulla vatten (M_FiV_20). Hela inventeringsområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv i 
Skåne län (FM 23 Hovdala-Finjasjön), Figur 2.  

4.3 Naturvärdesinventeringens resultat 

4.3.1. Naturvärdesobjekt  
Vid inventeringen avgränsades totalt 19 områden med klassning som naturvärdesobjekt (se 
figur 3 och tabell 3). Dessa utgjorde totalt 36 ha av inventeringsområdets 133 ha. Av objekten 
var inget med högsta naturvärde (naturvärdesklass 1) men ett med högt naturvärde 
(naturvärdesklass 2), 7 med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) samt 11 med visst 
naturvärde (naturvärdesklass 4). Samtliga naturvärdesklassade områden beskrivs var för sig i 
bilaga 2, med motiven till naturvärdesklassningen liksom representativa bilder till objekten.  

Miljöer belägna utanför de klassade områdena benämns Övrigt område, vilket innefattar 
områden med lågt naturvärde alternativt områden med positiv betydelse för biologisk mångfald 
men mindre än uppdragets minsta karteringsenhet (d.v.s. ej inom ramen för inventeringens 
beställda detaljeringsgrad).  

Tabell 3. Fördelning av avgränsade naturvärdesobjekt. Inventeringsområdet omfattar totalt 133 hektar.  

Naturvärdesklass Antal objekt Sammanlagd yta (ha) % av inventeringsområdets yta 

1 högsta naturvärde - - - 

2 högt naturvärde 1 0,3 0,2% 

3 påtagligt naturvärde 7 14,4  11 

4 visst naturvärde 11 21,3 16 

 

De identifierade naturvärdesobjekten i området karaktäriseras av skogsmark dominerad av bok 
och klibbal men även örtdominerade gräsmarker förekommer.  

Karaktären hos de områden som bedömts ha lågt naturvärde kan beskrivas som starkt 
mänskligt påverkade triviallövskogar, granplantager eller grusplaner i tidig succession.  
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Figur 3. Kartan visar inventeringsområdet med naturvärdesobjekt och deras naturvärdesklassning enligt Callunas 
naturvärdesinventering. Objekt i klass 1 återfanns ej vid inventeringen.  
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4.3.2. Arter 

Naturvårdsarter 

Vid Callunas inventering och vid utsök från Analysportalen noterades 7 40 relevanta 
naturvårdsarter (se faktaruta nedan med förklaring av begreppet naturvårdsart).  

Relevanta naturvårdsarter redovisas i bilaga 3 tillsammans med motivering till varför de har 
utpekats som naturvårdsarter samt i de flesta fall en kortfattad beskrivning av varje arts ekologi.  

Bland naturvårdsarterna i området kan särskilt nämnas hålhäckande fågelarter som stareVU, 
gröngöling, mindre hackspettNT och spillkråkaNT som är beroende av hålträd.  

Av relevanta naturvårdsarter i området var följande rödlistade (se faktaruta nedan med 
förklaring av begreppet rödlistning):  

• Sårbar (VU): stare, småvänderot, stortimjan  

• Nära hotad (NT): ärtsångare, svartvit flugsnappare, spillkråka, mindre hackspett, 
gulsparv, grönsångare, entita, björktrast, småjungfrukam 

• Starkt hotad (EN): grönfink 

Utöver relevanta naturvårdsarter återfanns i utsökningen även några naturvårdsarter som 
rensades bort som irrelevanta naturvårdsarter8.  

    

 
7 Observera att noterade naturvårdsarter vid inventeringen endast är de arter som påträffades vid inventeringen. Det kan finnas 
fler naturvårdsarter. 
8 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.  
   Även Skyddade arter kan vara irrelevanta för naturvärdesbedömning (om sådana förekommer i området redovisas dessa i en 
separat lista). 

NATURVÅRDSARTER 
Begreppet naturvårdsarter lanserades av SLU 
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 uppfyller 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.  

RÖDLISTADE ARTER 
Rödlistningen visar risken att en art dör ut. 
Bedömningen görs bl.a. genom att jämföra 
artens populationsstorlek, 
populationsförändring, utbredning samt grad av 
habitatfragmentering mot en uppsättning 
kriterier.  
Som rödlistad benämns de arter som uppfyller 
kriterierna för någon av kategorierna:  
• Nationellt utdöd (RE) 
• Akut hotad (CR) 
• Starkt hotad (EN) 
• Sårbar (VU) 
• Nära hotad (NT)  
• Kunskapsbrist (DD) 

Som hotad benämns de rödlistade arter som 
kategoriseras som antingen CR, EN eller VU.  
Rödlistningsangivelser i denna utredning följer 
den senaste rödlistan från SLU Artdatabanken.  
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Skyddade arter  

Vid Callunas inventering och i utsök från SLU Artdatabankens databaser noterades 23 arter som 
omfattas av skydd enligt artskyddsförordningen (2007:845). Dessa skyddade arter redovisas i 
bilaga 3 och 4 och utgörs av:  

• Fågelarter (som är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen) prioriterade enligt 
Naturvårdsverket (se faktaruta): stare, gröngöling, bergfink, björktrast, domherre, entita, 
gråsparv, grönfink, grönsångare, gulsparv, gök, mindre hackspett, näktergal, röd glada, 
rödstjärt, spillkråka, svartvit flugsnappare, trädpiplärka, törnskata, ärtsångare. 

• Djurarter skyddade enligt 6 §: vanlig padda, mindre vattensalamander, obestämd art av 
brungroda.  

 

4.3.3. Värdeelement 
Inom Gamla Garnisonsområdet identifierades ett flertal särskilt skyddsvärda träd i form av 
jätteträd eller grova hålträd som omfattas av samråd enligt 12 kap. 6§ Miljöbalken (Figur 4). 

När verksamhet ska bedrivas eller åtgärder utföras som väsentligt skulle påverka särskilt 
skyddsvärda träd bör Länsstyrelsens handläggare rådfrågas om en anmälan om samråd ska 
framställas. En väsentlig påverkan innebär: avverkning, toppkapning, kraftig beskärning, 
åtgärder som ger upphov till rotskador, uppförande av byggnad/anordning eller grävarbeten 
inom 15 gånger stamdiametern från stammen eller två meter utanför kronans dropplinje. 

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. 

Calluna väljer att endast redovisa enligt Naturvårdsverket prioriterade fågelarter. 
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Figur 4. Kartan visar inventeringsområdet och särskild skyddsvärda träd i form av jätteträd och grova hålträd 
enligt 12 kap. 6§ Miljöbalken. 
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5 Slutsatser 
Garnisonsområdet i södra Hässleholm visar en hög komplexitet i naturtyper och biotoper. Här 
samsas torra gräsmarker med hävdgynnad flora med alkärr och näringsfattiga bokskogar. De 
högsta värdena utgörs av de gamla bokskogarna med gamla individer, stor andel död ved, 
torrakor och hålträd; alsumpskogarna med grova lågor, flerskiktad vegetation och specialiserad 
flora; samt ett småvatten med flera arter av groddjur.  

Att området har stått relativt orört och opåverkat av skogsbruk gör att torrakor och hålträd har 
fått stå kvar, vilket gynnar hotade hålhäckande fågelarter och fladdermöss. För fladdermössen 
har hålträden stor betydelse som yngelplats och viloplats under dagarna. Även om någon 
inventering av fladdermöss inte har gjorts, får det antas högst sannolikt att flera arter 
regelbundet förekommer i området. Landskapen kring Finjasjön är kända för sin 
fladdermusfauna, både i antal arter och individer.  

Att den lilla dagvattendammen i nordost är inhägnad och avlägset placerad kan ha bidragit till 
förekomsten av både grodor, padda och salamander.  

Naturvärdesinventeringen utgör ett stöd för att kunna tillämpa miljöbalkens portalparagraf 1 
kap 1§ liksom 2 kap miljöbalkens allmänna hänsynsregler, 3 kap 3§ om ekologiskt känsliga 
områden och 3 kap 4§ om skydd av jordbruksmark, samt 6 kap om miljökonsekvensbeskrivning 
och annat beslutsunderlag. NVI:n kan även utgöra stöd för att tillämpa artskyddsförordningen, 
samt användas som underlag för att utveckla ekologisk kompensation, klimatkompensation och 
bevarande av biologisk mångfald.  

Skyddade arter (artskyddsförordningen) kan påverka fortsatt process. Vid denna 
naturvärdesinventering har skyddade arter enligt artskyddsförordningen noterats (se 
avsnitt 4.3).  

Skyddade områden (7 kap miljöbalken) kan tydligare påverka fortsatt process än hänsyn till 
oskyddade naturvärden enligt de allmänna hänsynsreglerna (2 kap miljöbalken). Det aktuella 
projektet berör inte några skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken (se avsnitt 4.2).  

I det aktuella projektet förekommer oskyddade naturvärden i form av naturvärdesobjekt och 
naturvårdsarter enligt avsnitt 4.3.  

Generellt gäller att naturvärdesobjekt av klass 1 och 2 har så höga värden för biologisk mångfald 
att påverkan bör undvikas. Även naturvärdesobjekt med lägre naturvärdesklass (3 och 4) kan ha 
sådana naturvärden och vara särskilt känsliga från ekologisk synpunkt att påverkan bör 
undvikas, annars om möjligt minimeras. I landskap där naturvärdena över lag är låga kan även 
påverkan på objekt med klass 3 och 4 behöva undvikas.  

Generellt gäller även att naturvärdesobjekt ofta är i den storleken att man kan utgå ifrån att det 
behövs en skyddszon runt objektet för att undvika eller minimera påverkan inne i 
naturvärdesobjektet.  

Genom att ta hänsyn till NVI-objekten och artförekomsterna kan NVI-rapporten bidra till 
uppfyllnad av miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtaganden samt de av riksdagen 
antagna miljökvalitetsmål.  
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning NVI (SIS standard, 2014) 
Denna bilaga innehåller en kort sammanfattande metodbeskrivning för SIS standard SS 
199000:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald 
(NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning9.  

 

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.  

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.  

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 1). 
Om inventeraren inte kan ge ett säkert resultat för naturvärdesklass ska det anges att 
bedömningen är preliminär.  

 
9 Version publicerad 2014. Standarden i sin helhet kan köpas från SIS förlag.  
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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).  

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) 

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).   
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Figur 2. Schematisk bild av ett inventeringsområde med naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. Figur hämtad ur 
standarden (SIS, 2014).  

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.  
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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.  

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  

4 Visst Skog och träd Blandskog Visst biotopvärde Obetydligt artvärde  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Baseras huvudsakligen på biotopvärdet med mycket solbelysta 
torrakor, död ved i olika nedbrytningsgrad och grovlek och 
variation i fuktighetsgradient från småvatten och diken till torrare 
höjder. 

Gröngöling (häckande), rödstjärt 
(häckande). 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Gles, nyligen gallrad skog av ek, tall och bok. Många äldre 
individer men inte riktigt gamla. Huvudsakligen enskiktad med 
glest fältskikt av blåbär, skogsstjärna, träjon och gräs. Häckande 
gröngöling och rödstjärt, puktörneblåvinge på gräsmark i nordost. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 3,5 

Inventerare 

Eric Wahlsteen 

Inventeringsdatum 

2021-06-01 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 2  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Äng och 
betesmark 

Torra hedar, 
gräshedar 

Visst biotopvärde Påtagligt artvärde 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Rikblommande med teveronika, jungfrulin, stormåra, gulmåra och 
gökärt med mycket sandblottor i soligt läge. Platsen skapar 
rikblommande refugium i landskapet som är gynnsamt för fjärilar 
och vildbin. 

Gulmåra, jungfrulin, gul fetknopp.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Troligen gammal ruderatmark med sandblottor och mager jord. 
Fina förekomster av örter.  
 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 0,5 

Inventerare 

Eric Wahlsteen 

Inventeringsdatum 

2021-06-01 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 3  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Naturliga småvatten Påtagligt 
biotopvärde 
 

Obetydligt artvärde  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Bäck och sumppartier ger påtaglig variation i det ganska torra 
och monotona skogslandskapet. Platsen har inslag av triviallöv 
som klibbal.  

Dvärghäxört.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Generellt biotopskydd: Högst två meter breda naturliga bäckfåror. 
(7 kap 11§ MB). Liten skiktad alsumpskog med strid bäckfåra i 
övrigt ung till medelålders skog. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 0,2 

Inventerare 

Eric Wahlsteen 

Inventeringsdatum 

2021-06-01 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 4  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

4 Visst Skog och träd Näringsfattig 
bokskog 

Visst biotopvärde 
 

Obetydligt artvärde  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Allmänt med torrakor och grov död ved, långt gångna hålträd och 
hög naturlighet. 

Inga observationer  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Kulle i landskapet av medelålders till gamla bokar med ganska rik 
lavpåväxt. Mycket tickor på torrakor och liggande stammar, glest 
och solbelysta stammar.  

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 2,1 

Inventerare 

Eric Wahlsteen 

Inventeringsdatum 

2021-06-01 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 5  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

4 Visst Skog och träd Näringsfattig 
bokskog 

Visst biotopvärde 
 

Obetydligt artvärde  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Hög naturlighet, äldre eller gamla bokar med död ved och 
solbelysta torrakor. 

Prästkrage, gulmåra.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Gles, äldre enskiktad bokskog med fältskikt av blåbärsris, 
solbelysta stammar, torrakor och hålträd. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 3,2 

Inventerare 

Eric Wahlsteen 

Inventeringsdatum 

2021-06-01 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 6  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

4 Visst Skog och träd Lövsumpskog Visst biotopvärde Obetydligt artvärde  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Med bäcken en viktig plats och biotop i landskapet som 
accentueras av död ved och torrakor. Platsen bidrar med 
variation och fuktgradient i det monotona skogslandskapet.  

Småvänderot.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Alsumpskog med björk och rikligt örtskikt med bl a. majbräken. 
Bäckfåra i mitten. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 1,7 

Inventerare 

Eric Wahlsteen 

Inventeringsdatum 

2021-06-01 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 7  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

4 Visst Skog och träd Näringsfattig 
bokskog 

3 Visst biotopvärde 4 Obetydligt 
artvärde  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Gamla bokar med allmänna förekomster av grov död ved och 
torrakor men få naturvårdsarter ger visst naturvärde. 
 

Kal tallört.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Gles, äldre bokskog med vitsippor och skogsstjärna i fältskikt. På 
blötare ställen klibbal. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 2,9 

Inventerare 

Eric Wahlsteen 

Inventeringsdatum 

2021-06-02 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 8  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Näringsfattig 
bokskog 

Påtagligt 
biotopvärde 

Obetydligt artvärde  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Gammal bokskog med flera jätteträd, död ved och flera stenrösen 
och stenmurar ger förutsättningar för intressanta arter. 

Inga observationer   

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Gles, gammal bokskog med flera jätteträd, fältskikt av vitsippa 
och frylen. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 0,9 

Inventerare 

Eric Wahlsteen 

Inventeringsdatum 

2021-06-02 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 9  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Näringsfattig 
bokskog 

Påtagligt 
biotopvärde 

Obetydligt artvärde  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Allmänna förekomster av död ved, torrakor, vattendrag och 
hålträd men få naturvårdsarter ger påtagligt naturvärde. 

Stare (häckande).  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Gammal, gles bokskog med inslag av ek och klibbal. 
Pelarkaraktär. Fältskikt glest men med vitsippa och ekorrbär. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 11 

Inventerare 

Eric Wahlsteen 

Inventeringsdatum 

2021-06-02 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 10  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

4 Visst Skog och träd Näringsfattig 
bokskog 

3 Visst biotopvärde 4 Obetydligt 
artvärde  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Stora gamla ädellövträd. Platsen bildar viktigt fragment av 
bokskog i området.  

Inga observationer  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Reminiscent bokdunge av gamla träd nästan utan fältskikt. 
Skogsstjärna och vit sippa förekommer. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 0,4 

Inventerare 

Eric Wahlsteen 

Inventeringsdatum 

2021-06-02 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 11  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

4 Visst Skog och träd Näringsfattig 
bokskog 

3 Visst biotopvärde 
 

4 Obetydligt 
artvärde  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Gamla träd och jätteträd med påväxt av brosklavar, död ved och 
torrakor men få naturvårdsarter ger visst naturvärde. 
 

Stenmåra.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Äldre bokskog med inslag av ek, många stora träd och en del 
jätteträd. Fältskikt glest av vitsippa stenmåra och skogsstjärna. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 1,5 

Inventerare 

Eric Wahlsteen 

Inventeringsdatum 

2021-06-02 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 12  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

4 Visst Skog och träd Näringsfattig 
bokskog 

Visst biotopvärde Obetydligt artvärde  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Ädellövskog med hög naturlighet, äldre träd och vissa 
förekomster av död ved.  

Inga observationer 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Liten reminiscent bokdunge av medelålders och äldre träd med 
inslag av ek. Fältskikt saknas. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 0,5 

Inventerare 

Eric Wahlsteen 

Inventeringsdatum 

2021-06-02 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 13  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

4 Visst Skog och träd Näringsfattig 
bokskog 

Visst biotopvärde Obetydligt artvärde  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  
Hög naturlighet och ädellöv med viss förekomst av död ved men 
inga naturvårdsarter ger visst naturvärde. 

Inga observationer  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Ädellövskog av ek och bok, medelålders med fältskikt av blåbär, 
skogsstjärna och frylen. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 1,1 

Inventerare 

Eric Wahlsteen 

Inventeringsdatum 

2021-06-02 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 14  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

4 Visst Skog och träd Näringsfattig 
bokskog 

Visst biotopvärde Obetydligt artvärde  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Hög naturlighet, äldre ädellöv och tallar med riklig påväxt av 
brosklavar och vissa förekomster av död ved.  

Inga observationer  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

I norr en del äldre tallar och i söder mest ädellöv. Fältskikt av 
blåbär, lingon och frylen. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 1,2 

Inventerare 

Eric Wahlsteen 

Inventeringsdatum 

2021-06-02 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 15  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

4 Visst Skog och träd Näringsrik ekskog Visst biotopvärde Obetydligt artvärde  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Stor variation i biotoper och fuktighetsgradient, hög naturlighet 
och ädellöv men inga naturvårdsarter ger visst naturvärde.  

Inga observationer  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Komplext objekt med av näringsrik ekskog, alsumppartier och 
mer öppen mark. Den näringsfattiga bokskogen verkar här 
övergå i något näringsrikare ekskog. Många äldre ekar med 
hassel och rikligt med liljekonvalj i fältskiktet.  

Naturtypsbeteckning 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 3,2 

Inventerare 

Eric Wahlsteen 

Inventeringsdatum 

2021-06-02 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 16  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Äng och 
betesmark 

Slåtterängar i 
låglandet 

Påtagligt 
biotopvärde 

Visst artvärde  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Viktig floral resurs i det monotona skogslandskapet med pollen- 
och nektargivande blommor i kombination med få naturvårdsarter 
ger påtagligt naturvärde.  

Gulmåra, stenmåra.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Torräng med mycket rik blommande flora av vicker, teveronika, 
gulmåra, fältarv, hundkäx och gråfibbla. Kamgräsfjäril noterades. 
Slåtterängen fortsätter i söder men är där kvävepåverkad med 
mest hundkäx och högt gräs.  

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 0,6 

Inventerare 

Eric Wahlsteen 

Inventeringsdatum 

2021-06-02 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 17  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Sumpskog Påtagligt 
biotopvärde 

Visst artvärde 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Rikligt med död ved och grova lågor. Stor variation i hydrologi, 
stora vattenspeglar, vegetation flerskiktad i kombination med fåtal 
naturvårdsarter ger påtagligt naturvärde.  

Rankstarr, missne  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Typiskt alkärr med socklar och mycket vattenspeglar, rikligt med 
död ved i form av liggande döda träd. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 1,2 

Inventerare 

Eric Wahlsteen 

Inventeringsdatum 

2021-06-02 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 18  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Småvatten Antropogena 
småvatten 

Påtagligt 
biotopvärde 

Påtagligt artvärde 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Viktig biotop i landskapet i kombination med starka 
naturvårdsarter ger högt naturvärde.  

Yngel av vanlig padda och brungroda 
(Rana sp.), mindre vattensalamander, 
hona och hane.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Liten dagvattendamm med öppet vatten och gles vegetation. Till 
och frånlopp verkar finnas, en del sländor hovrade över ytan. 
Objektet är helt omgärdat av stängsel.  

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 0,3 

Inventerare 

Eric Wahlsteen 

Inventeringsdatum 

2021-06-02 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 19 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Igenväxningsmark Torr ruderatmark Visst biotopvärde Visst artvärde 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Viktig biotop i landskapet med sand- och grusblottor viktiga för 
insekter och varierande blommande flora som gynnar insekter 
och pollinerare. Platsen skapar variation i landskapet. 

Stortimjan, gulmåra (småjungfrukam och 
backtimjan från Analysportalen kan 
fortfarande vara aktuella, men 
observerades inte vid inventeringen).  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Igenväxande parkering med grusunderlag. Förekomst av 
stortimjan, bergskrabba, gråfibbla, sandmaskros. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 0,3 

Inventerare 

Eric Wahlsteen 

Inventeringsdatum 

2021-06-16 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesinventering (NVI) – Bilaga 4 

Bilaga 3 – Naturvårdsarter  
I tabellerna nedan redovisas naturvårdsarter från Callunas fältinventering och från Callunas utsök av arter i Analysportalen och övriga källor. 
Arterna presenteras med information om 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 20 = rödlistan från år 2020 FD = fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv 
RL 15 = rödlistan från år 2015 ASF = skyddad art enligt Artskyddsförordningen 
ÅGP = åtgärdsprogram för hotade arter 50% = negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005 
Tu = Tuva signalarter, 2017 (ängs- och betesmarksinventering) PFS = prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen 
Si = signalarter Skogsstyrelsen Ca = Callunas naturvårdsart 
N2 = typiska arter Natura 2000 (funna i Natura 2000-habitat) Sk = skyddsklass (fynduppgifter) 
AD = arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s Art- och habitatdirektiv 
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Naturvärdesinventering (NVI) – Bilaga 4 

Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Fåglar                             

Ärtsångare 
Sylvia curruca 

Nära 
hotad 
(NT) 

  
  

          4 §         Rödlistekriterium 2020: A2b 

Törnsångare 
Sylvia 
communis 

    
  

                x   
Förekommer i öppet landskap med rik högörtsvegetation. 
Den typen av buskmarker där arten främst påträffas är 
ofta artrika, bl.a. Med ett rikt insektsliv 

Törnskata 
Lanius collurio     

  

        x 4 §   x     

Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden behöver utses. 
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 

Trädpiplärka 
Anthus trivialis     

  
          4 § x       

Trädpiplärkan häckar i öppen skogsmark, och har minskat 
kraftigt mellan 1974-2005, men bedöms i nuläget vara 
livskraftig. Däremot har avverkning en negativ påverkan. 

Svartvit 
flugsnappare 
Ficedula 
hypoleuca 

Nära 
hotad 
(NT) 

  

  

          4 §         Rödlistekriterium 2020: A2b 

Stjärtmes 
Aegithalos 
caudatus 

    
  

                x   
Förekommer i löv- och blandskog. Ökande art som dock 
kräver ett stort inslag av lövträd och fungerar möjligen 
bäst som signalart ibland- och barrskog. 

Stenskvätta 
Oenanthe 
oenanthe 

    

  

                x   

Förekommer i öppna torra landskap med lågt fältskikt. 
Signalerar naturvärden på många sätt: där arten påträffas 
kan igenväxningskänsliga arter förväntas, visar på ett 
sunt jordbrukslandskap   

Spillkråka 
Dryocopus 
martius 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

  

        x 4 §   x     

Rödlistekriterium 2020: A2bc 
 
Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden behöver utses. 
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 
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Skogsduva 
Columba oenas     

  

              x x   

Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 
 
Förekommer i olika typer av skog. Häcker i trädhål och 
kräver därför ofta äldre skog. 

Rödstjärt 
Phoenicurus 
phoenicurus 

    
  

          4 § x         

Röd glada 
Milvus milvus     

  

        x 4 §   x   3 

Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden behöver utses. 
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 
 
Arten är skyddsklassad vilket innebär att åtkomst till 
fynduppgifter måste begränsas. Koordinater som pekar ut 
platser där arten reproducerar sig får inte visas publikt 
med större noggrannhet än 5 x 5 km. 

Näktergal 
Luscinia luscinia                 4 § x         

Mindre 
hackspett 
Dendrocopos 
minor 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

  

          4 §   x     
Rödlistekriterium 2020: A2bc 
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 

Gök 
Cuculus canorus     

  

          4 § x x x   

Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 
 
Förekommer oftast i olika typer av öppen eller halvöppen 
mark. Lever i stor utsträckning av fjärilslarver och 
förekommer därför främst i insektsrika miljöer, t.ex. 
småbrutna odlingslandskap, en miljö där det ofta 
förekommer en lång rad andra skyddsvärda arter. 

Gulsparv 
Emberiza 
citrinella 

Nära 
hotad 
(NT) 

Sårba
r (VU) 

  

          4 § x   x   

Rödlistekriterium 2020: A2b 
 
Gulsparv föredrar buskrika och varierade miljöer och är i 
dessa miljöer en god signalart och naturvårdsart. 
 
Förekommer främst i buskrika hagmarker och brynmiljöer. 
Gynnas av ett sunt jordbruk. Minskande i främst områden 
med intensivt jordbruk. 
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Grönsångare 
Phylloscopus 
sibilatrix 

Nära 
hotad 
(NT) 

  
  

          4 §         Rödlistekriterium 2020: A2b 

Grönfink 
Chloris chloris 

Starkt 
hotad 
(EN) 

  
  

          4 §         Rödlistekriterium 2020: A2be 

Gråsparv 
Passer 
domesticus 

    
  

          4 § x         

Entita 
Poecile palustris 

Nära 
hotad 
(NT) 

  

  

          4 §   x x   

Rödlistekriterium 2020: A2b 
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 
 
Ganska stationär, rör sig inte långt bort från reviren 
utanför häckningstid. Platser där de påträffas utanför 
häckningstid i allmänhet nära häckplatser sommartid. 
 
Knuten till ofta fuktiga lövträdsmiljöer med god tillgång på 
död ved, hackar ut egna bohål i murken ved. Lokaltrogen. 

Domherre 
Pyrrhula 
pyrrhula 

    

  

          4 § x   x   

Förekommer i olika typer av barr- och blandskogar, 
förutsatt att det finns lövträd. Signalart främst för lövrika 
blandskogar eller barrskogar med lövinslag. Den typen av 
skogar ofta med naturvärden. 

Björktrast 
Turdus pilaris 

Nära 
hotad 
(NT) 

  
  

          4 §         Rödlistekriterium 2020: A2b 

Bergfink 
Fringilla 
montifringilla 

    
  

          4 § x        

Gröngöling 
Picus viridis   

Nära 
hotad 
(NT) 

  

          4 § x x     

Gröngöling häckar ofta i lövskog, och föredrar halvöppna 
mosaikartade landskap. Den är specialiserad på myror, 
och kräver därför en rik och varierad myrfauna, vilket gör 
att den gynnas av hävdade marker. Den bygger bo i 
grova eller senvuxna lövträd (oftast i asp) som tidigare är 
angripna av vedsvampar, eftersom veden då är lättare att 
bearbeta.  
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 
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Stare 
Sturnus vulgaris 

Sårbar 
(VU) 

Sårba
r (VU) 

  

          4 § x       

Rödlistekriterium 2020: A2bc 
 
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. 

Grod- och 
kräldjur                             

Mindre 
vattensalamand
er 
Lissotriton 
vulgaris 

    

  

          6 §         Mindre vattensalamander (Triturus vulgaris) är fridlyst 
enligt 6 § i hela landet. 

Vanlig padda 
Bufo bufo                 6 §         Vanlig padda (Bufo bufo) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.  

obestämd 
brungroda Rana 
sp. 

  

 

   V  
5§, 
6§ 
 

    

Arten har enligt art- och habitatdirektivet ett sådant 
unionsintresse att insamling i naturen och exploatering 
kan bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder. Arten 
finns upptagen i bilaga 5 till art- och habitatdirektivet. 
Ätlig groda (Rana esculenta) är fridlyst enligt 6 § i hela 
landet. 

Kärlväxter                             

Småvänderot 
Valeriana dioica 

Sårbar 
(VU)                         Rödlistekriterium 2020: A2b 

Småjungfrukam 
Aphanes 
australis 

Nära 
hotad 
(NT) 

  
  

                    Rödlistekriterium 2020: A2b 
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Grå ögontröst 
Euphrasia 
nemorosa 

    
  

x                    

Dvärghäxört 
Circaea alpina         x              x   Lövsumpskog (9080) 

Gul fetknopp 
Sedum acre       x                    

Gulmåra 
Galium verum       x                   Gulmåra är en hävdgynnad indikatorart som gynnas av 

stark solexponering och trivs på basiska berghällar. 

Jungfrulin 
Polygala 
vulgaris 

    
  

x                   Jungfrulin är en indikatorart som gynnas av kalk och är 
kväveskyende. 

Kal tallört 
Monotropa 
hypopitys subsp. 
hypophegea 

    

  

  x                  

Missne 
Calla palustris                       x   Indikator på långvarig fukt och blöta jordar, kopplade till 

svämlövskogar och lövsumpskogar. 

Prästkrage 
Leucanthemum 
vulgare 

    
  

x                   Arten är en signalart för hävd. 

Rankstarr 
Carex elongata                       x   Indikator på långvarig fukt och blöta jordar, kopplade till 

svämlövskogar och lövsumpskogar. 

Stenmåra 
Galium saxatile       x                    

Stortimjan 
Thyms 
pulegioides 

Sårbar 
(VU) 

Sårba
r (VU) 

 
          Rödlistekriterium 2020: A2b 
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