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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

En detaljplan för bostadsändamål ska tas fram för del av fastigheten Gällivare 3:22 på 

Andra sidan i Gällivare kommun (Figur 1). Inom planområdet finns två exploatörer 

varav LKAB avser att exploatera den södra delen av området. Den andra exploatören är 

Tommys Last Gällivare AB. Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra 

byggnation av flerbostadshus med 2–3 våningar inom den södra delen av fastigheten 

samt ca 10 villatomter >1000 m
2

 inom den norra delen av fastigheten. Planområdet är 

drygt 7 ha stort och ligger ca 1,5 km från Gällivare centrum. Fastigheten utgörs till 

största del av skog och avgränsas i söder av väg E45 och i norr av Andra sidanvägen. 

 

1.2 SYFTE 

Tyréns AB har fått i uppdrag av LKAB att utföra naturvärdesinventering avseende 

biologisk mångfald (NVI) enligt svensk standard (SS 199000:2014) inom aktuellt 

område för planerad detaljplan. 

 

 

Figur 1. Översiktskarta. 

 

En NVI ger kunskap om hur förutsättningar för biologisk mångfald ser ut och vilka 

skyddsvärda arter och habitat (livsmiljöer) som finns inom ett givet område. Den 

möjliggör på så sätt för verksamhetsutövaren att efterleva miljöbalkens krav, Sveriges 

internationella åtagande samt de av riksdagen antagna miljömålen. Resultatet från en 
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inventering av naturmiljöer och arter är ett viktigt underlag vid val av lämpligaste 

lokalisering samt utformning av verksamheter, val av skyddsåtgärder för att minimera 

påverkan på skyddsvärda arter och habitat samt inför eventuella dispensansökningar. 

 

1.1 BIOLOGISK MÅNGFALD 

Med biologisk mångfald avses variationsrikedomen bland levande organismer i olika 

miljöer; såsom terrestra, marina och andra akvatiska system samt de ekologiska 

komplex i vilka de ingår. Detta innefattar mångfald inom och mellan arter såväl som av 

ekosystem.  

 

Till följd av bland annat intensifierat jord- och skogsbruk, klimatförändringar och ökad 

urbanisering har den biologiska mångfalden i Sverige och världen minskat. Arter trycks 

undan då deras livsmiljöer förändras. Förlusten av arter gör att ekologiska processer 

påverkas. Det i sin tur ger negativ påverkan på de ekosystemtjänster som vi människor 

drar nytta av, såsom exempelvis pollinering, vattenreglering och luftrening.   

 

Sverige har skrivit under konventionen om biologisk mångfald där vi förbinder oss att 

vårda vår biologiska mångfald och nyttja den på ett uthålligt sätt. De svenska 

miljömålen har tagits fram för att myndigheter, organisationer, företag och enskilda 

ska veta vad Sveriges miljöarbete ska leda till. Flertalet miljökvalitetsmål berör frågan 

om biologisk mångfald men framförallt ”Ett rikt växt- och djurliv” beskriver det 

övergripande målet: 

 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande 

och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras 

funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga 

bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- 

och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 

välfärd. 
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2 METOD 

2.1 NATURVÄRDESINVENTERING AVSEENDE BIOLOGISK MÅNGFALD 

Inventeringen av naturvärden utfördes enligt svensk standard SS 199000:2014 – 

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald samt med stöd från Teknisk 

rapport SIS-TR 199001:2014.  

 

Vid en naturvärdesinventering eftersöks biotopkvaliteter och naturvårdsarter som är av 

positiv betydelse för biologisk mångfald inom respektive naturtyp. Typiska 

biotopkvaliteter är exempelvis kontinuitet, olika strukturer, funktioner och element, 

naturlighet, storlek samt konnektivitet. Som naturvårdsarter räknas bland annat 

signalarter, rödlistade arter samt arter fridlysta enligt artskyddsförordningen 

(2007:845).  

 

Naturvärdesobjekt avgränsas utifrån detta samt tilldelas en naturvärdesklass (Tabell 1). 

Ett naturvärdesobjekt utgörs av en dominerande naturtyp och kan innefatta flera olika 

biotoper och element. I fält dokumenteras identifierade objekt med foto. Vid 

bedömning av naturvärdesobjekt används bedömningsgrunder för respektive naturtyp 

enligt Teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014). 

 

Tabell 1. Naturvärdesklasser. 

Naturvärdesklass Beskrivning 

Naturvärdesklass 1 

Högsta naturvärde 

Opåverkade miljöer av högsta bevarandevärde med 

naturliga processer, många värdefulla strukturer och 

naturvårdsarter. Varje enskilt område är av särskild 

betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2 

Högt naturvärde 

Bevarandevärda miljöer med ett flertal påtagliga 

biotopkvaliteter och ett påtagligt artvärde. Varje enskilt 

område är av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

Naturvärdesklass 3 

Påtagligt naturvärde 

Till viss del påverkade miljöer med inslag av naturliga 

processer och strukturer samt av naturvårdsarter. Det är 

av särskild betydelse att dessa områdens ekologiska 

kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 

Visst naturvärde 

(endast vid tillägg)

  

Områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet 

men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av 

viss positiv betydelse för biologisk mångfald. Det är av 

betydelse att dessa områdens ekologiska kvalitet 

upprätthålls eller förbättras. 

 

Områden som har enbart låga naturvärden avgränsas inte i naturvärdesobjekt och 

beskrivs endast översiktligt. Områden med låga naturvärden är ofta kraftigt påverkade 

av mänsklig aktivitet och har därmed förlorat naturliga processer, strukturer och 

karakteristiska arter. 
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2.1.1 NATURVÅRDSARTER 

I begreppet naturvårdsarter ingår bland annat rödlistade arter. Rödlistan 

(ArtDatabanken 2020) ger en bedömning av risken för respektive art att dö ut från 

Sverige. De arter som finns upptagna i rödlistan har klassats beroende på dess risk att 

dö ut enligt följande klasser: NT – Nära hotad, VU – Sårbar, EN – Starkt hotad, CR – 

Akut hotad, RE – Nationellt utdöd. De rödlistade arter som kategoriseras som VU, EN 

eller CR benämns som hotade. 

 

Naturvårdsarter omfattar även signalarter (s) och nyckelarter (n). Signalarter är arter 

som indikerar på naturområden med höga naturvärden. Många signalarter trivs bara i 

sällsynta miljöer eller miljöer med lång kontinuitet. Finns flera signalarter på en plats 

så finns ofta förutsättningar för rödlistade arter (vissa signalarter är själva rödlistade). 

Det finns listor framtagna för signalarter i olika miljöer, till exempel för skogliga arter 

(Skogsstyrelsen; Nyckelbiotopsinventeringen samt Skyddsvärd skog) och för ängs- och 

betesmarker (Jordbruksverket; TUVA). Begreppet nyckelart används för arter som har 

stor betydelse för andra arters överlevnad i ett ekosystem. Exempel på nyckelarter är 

bäver, sälg och varg.  

 

Typiska arter (t) är arter som indikerar goda förutsättningar inom den naturtyp de är 

utpekade som typiska för (exempelvis rikkärrsarter) samt visar på naturlig 

artsammansättning inom naturtypen. Typiska arter finns utpekade för respektive 

Natura 2000-naturtyp. Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i EU med arter 

och naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. 

 

Arter som är fridlysta (§) enligt Artskyddsförordningen ingår också i begreppet 

naturvårdsarter. Enligt artskyddsförordningen är alla fåglar, grod- och kräldjur och 

ytterligare cirka 300 arter av djur, växter, svampar och lavar fridlysta. Fridlysningen 

regleras på olika sätt beroende på vilken paragraf som arten är skyddad enligt. Vad 

gäller de flesta fridlysta arter är det förbjudet att döda, skada, fånga eller störa dem 

och för vissa arter är det även förbjudet att skada eller förstöra arternas 

fortplantningsområden eller viloplatser.  

 

2.2 METODIK OCH NOGGRANNHET 

Inför fältinventeringen studerades nutida och historiska ortofoton samt andra kartor 

över inventeringsområdet med närområde, och befintlig information om naturvärden 

sammanställdes. Material från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen samt 

Artportalen har nyttjats som underlag.  

 

Inventeringen utfördes i fält med detaljeringsgrad medel vilket innebär att en yta av 

0,1 ha eller mer samt ett linjeformat objekt med en längd av 50 m eller mer och en 

bredd av 0,5 m eller mer utgör minsta obligatoriska karteringsenhet. Följande tillägg 

ingår i inventeringen:  

 

• Naturvärdesklass 4. Innebär att även naturvärdeobjekt med naturvärdesklass 4 

identifieras och avgränsas (se naturvärdesklasser i tabell 1). 

• Generellt biotopskydd. Innebär att alla områden som omfattas av det generella 

biotopskyddet identifieras och kartläggs. 

• Värdeelement. Innebär att element som är särskilt viktiga för 

inventeringsområdets naturvärde eftersöks, kartläggs och redovisas.  

• Detaljerad redovisning av artförekomst. Innebär att förekomster av 

naturvårdsarter redovisas på karta eller med koordinater. 
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Som referenslitteratur användes Skyddsvärd skog – Naturvårdsarter och andra 

kriterier för naturvärdesbedömning (Nitare och Skogsstyrelsen, 2019) samt Nordens 

flora (Mossberg & Stenberg, 2018). 

 

Till denna rapport bifogas shapefiler med inventeringsområde, naturvärdesobjekt, 

värdeelement och naturvårdsarter i koordinatsystem Sweref 99 TM. Inga områden som 

omfattas av generellt biotopskydd identifierades under inventeringen. 

 

2.3 INVENTERING OCH AVGRÄNSNING 

Naturvärdesinventeringen utfördes i fält den 28-29 juni 2021 av Louise Berglund och 

Frida Snell, Tyréns AB. Vädret var främst soligt med en temperatur av 15-19 grader C. 

För åldersbestämning av träd användes trädborr. 

 

Inventeringsområdet utgörs av planerat planområde (Figur 2). 

 

 

Figur 2. Karta över inventeringsområdet.  
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3 RESULTAT 

3.1 ALLMÄN OMRÅDESBESKRIVNING 

Inventeringsområdet är beläget i utkanten av Gällivare centralort, mellan lågfjället 

Dundret och Vassara älv. Området angränsar i syd till väg E45. Öster om 

inventeringsområdet är marken hårdgjord och byggarbeten har påbörjats. En del 

huskroppar finns på plats och ett dike har anlagts längs med inventeringsområdets 

östra gräns. I väst och i norr angränsar inventeringsområdet främst till naturmark med 

skog och våtmark, medan de små ytorna i inventeringsområdets nordöstra utstickande 

del till stor del angränsar till tomtmark. 

 

Skog är den dominerande naturtypen i inventeringsområdet, med ett litet inslag av 

våtmark. Delar utgörs också av påverkade, öppna ytor i form av exempelvis väg och 

tomtmark. Inventeringen visar på att närapå all naturmark inom inventeringsområdet 

hyser naturvärden av varierande slag, och de högsta värdena finns i södra samt västra 

delen. 

3.2 OMRÅDESSKYDD OCH ANDRA NATURMILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR 

Bäcken som tangerar inventeringsområdet i väst rinner ner till Vassaraälven. 

Vattendragen ingår i Torne och Kalix älvsystem och är skyddade som Natura 2000-

område (Figur 3). Knappt 1 km söder om inventeringsområdet ligger naturreservatet 

Dundret som är Natura 2000-område och av riksintresse för friluftsliv. 

 

Historiskt ortofoto från 1960 (Lantmäteriet) visar att södra delen av 

inventeringsområdet till stora delar är påverkad av gammal dikning. Vid 

fältinventeringen kunde dock inga tydliga effekter ses av äldre dikningsingrepp. 

  

Inga av Skogsstyrelsens sumpskogsobjekt, nyckelbiotoper eller andra kända skogliga 

naturvärden finns inom eller i direkt anslutning till inventeringsområdet. Det finns inte 

heller några arter rapporterade i Artportalen (sökår 2000-2021) inom 

inventeringsområdet. 

 

Under inventeringen noterades följande fågelarter i området utan att kunna knytas an 

till något enskilt naturvärdesobjekt (sång eller övriga läten): lövsångare, gransångare, 

bofink, grönsiska, bergfink, rödvingetrast (NT), taltrast, björktrast (NT) och skata. 
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Figur 3. Områdesskydd i närområdet. 

 

3.3 NATURVÄRDESOBJEKT OCH VÄRDEELEMENT 

Vid naturvärdesinventeringen avgränsades sju naturvärdesobjekt. Dessa redovisas i 

nedanstående objektsbeskrivningar samt på karta i Figur 4. Två objekt har påtagligt 

naturvärde (klass 3), dessa utgörs av blöt lövsumpskog respektive fuktig örtrik 

granskog. De övriga naturvärdesobjekten har visst naturvärde (klass 4) och består av 

frisk barrskog, en aspdunge, en liten videbevuxen våtmark, en öppen gräsklädd yta i 

skogsmark samt en öppen blomrik gräsyta (ruderatmark). Inga naturvärden av klass 1 

eller 2 (högsta respektive högt naturvärde) identifierades vid inventeringen. I 

objektbeskrivningarna anges vilka naturvårdsarter som påträffats inom respektive 

objekt. Mer information om bland annat skyddsstatus för naturvårdsarterna framgår i 

tabell 2 i avsnitt 3.5. 

 

Inom naturvärdesobjekt 5, som består av frisk barrblandskog med tallöverståndare, 

avgränsades fyra värdeelement enligt karta i Figur 4. Dessa utgörs av enstaka individer 

eller grupper av äldre tallar (ca 110 år) samt en talltorraka. Ett bäckdråg korsar 

inventeringsområdet från sydost till väst och bäcken har avgränsats som ett 

värdeelement i de två naturvärdesobjekt som den ingår i; fuktig, örtrik granskog 

(objekt 2) samt blöt lövsumpskog (objekt 1).  

 

Mark inom inventeringsområdet som inte avgränsats i naturvärdesobjekt hyser låga 

eller inga naturvärden. Dessa delar utgörs av ung skog, väg, en vall med utlagda 

massor på våtmark samt öppen mark intill tomtmark. 
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Figur 4. Naturvärdesobjekt och värdeelement som avgränsats under inventeringen. Inga naturvärdesobjekt 

med naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde) eller 2 (högt naturvärde) avgränsades under inventeringen. 
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Naturvärdesobjekt 1. Lövsumpskog Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-06-28 Skog och träd 1,6 Blöt lövsumpskog 

med bäckdråg 

Spindelblomster (§), 

revlummer (§), järpe 

(NT,§), obestämd 

groda (§) 

 

 

 

Objektsbeskrivning 

Blöt glasbjörkskog med inslag av al, sälg och andra viden. Skogen är ung till 

medelålders och skiktad, relativt tät med ett buskskikt av björk, al och viden. I delar av 

objektet finns inslag av gran. En viss variation finns i trädskiktet avseende ålder och 

luckighet och skogen hyser allmänt med klen, död ved. Fnöskticka noterades. 

Fältskiktet är frodigt och domineras av höga arter av starr och gräs. Styltstarr, gråstarr, 

kråkklöver, skogsstjärna, åkerbär, pyrola- och viol-arter förekommer. I bottenskiktet 

finns främst vitmossor, bland annat spärrvitmossa. I de blötaste delarna kring bäcken 

finns djupa höljor mellan styltstarr-tuvorna och här noterades en groda. Bäckdråget är 

avgränsat som ett värdeelement i objektet. I marken ses både torv och mineraljord.  

 

Objektet fortsätter i västlig riktning utanför inventeringsområdet. 

 

Motivering 

Den blöta miljön med inslaget av bäckdråg samt att skogen närapå helt består av 

lövträd innebär ett påtagligt biotopvärde. Blöta miljöer och vattendrag har även en 

betydelse för biologisk mångfald på landskapsnivå. Luftfuktigheten är hög i 

sumpskogen som hyser en viss artrikedom bland kärlväxter och mossor, och även 

utgör en värdefull miljö för groddjur och fågellivet. Rödlistade arter noterades endast 

sparsamt i objektet (järpe) och sammantaget bedöms objektet hysa ett visst artvärde. 
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Naturvärdesobjekt 2.  

Örtrik granskog 

Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-06-28 Skog och träd 1,9 Fuktig, örtrik 

granskog med 

bäckdråg 

Spindelblomster (§), 

ögonpyrola (s), ormbär (s), 

brudborste (s), revlummer 

(§), skogshare (NT), järpe 

(NT,§) 

 

 

 

Objektsbeskrivning 

Skuggig örtrik granskog med ställvis rikligt inslag av glasbjörk samt enstaka rönn och 

sälg. Marken är främst fuktig med friska partier. Skogen är flerskiktad med gran och 

björk i olika åldersklasser, gamla träd saknas dock. Död ved förekommer sparsamt i 

form av klena lågor av björk och gran samt stående död björk. Fältskiktet är frodigt 

och artrikt med högörter såsom midsommarblomster och gullris, sparsamt brudborste. 

Lappspira, ögonpyrola och spindelblomster noterades rikligt förekommande på några 

ställen. Bäcken har avgränsats som ett värdeelement i objektet och här växer även 

älgört och höga ormbunkar såsom majbräken. Andra arter som förekommer är 

skogsfräken, hjortron, björkpyrola, skogsstjärna och vinbär. I bottenskiktet finns 

husmossa och vitmossor i de fuktigare partierna. Objektet är fuktigast i sydöstra delen 

och här finns inslag av blöta höljor där granarna växer på socklar. Ett litet fågelbo med 

ca 1 cm stora äggskal (predatorplundrat) noterades på marken i södra delen av 

objektet, troligen efter någon sångare eller annan liten tätting. Objektet sträcker sig 

vidare utanför inventeringsområdet i västlig riktning samt en liten bit i östlig riktning i 

en smal kil mellan inventeringsområdet och den ianspråktagna ytan där byggarbeten 

påbörjats i öst. Eventuellt utgörs även skogsområdet söder om väg E45 av liknande 

skog. 

 

Motivering 

Skogens ålderskiktning innebär en viss variation i täthet och en stabil luftfuktighet, 

även om gamla träd saknas och död ved endast förekommer sparsamt. Inslaget av 

bäckdråg ger sammantaget ett visst biotopvärde. Hög örtrikedom, förekomst av flera 

signalarter och enstaka rödlistade arter innebär ett påtagligt artvärde. 
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Naturvärdesobjekt 3.  

Öppen yta med höga gräs 

Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-06-28 Igenväxnings-

mark 

0,2 Öppen 

gräsdominerad mark 

med spridda lövträd 

- 

 

 

 

Objektsbeskrivning 

Naturvärdesobjektet utgörs av en öppen yta dominerad av höga gräs med inslag av 

unga lövträd och buskar av glasbjörk samt sparsamt med rönn, sälg, al och hägg. 

Döda björkar och granar förekommer glest. I fältskiktet finns en del ormbunkar såsom 

hultbräken men även större ormbunkar, samt åkerbär, skogsstjärna, hjortron och 

kråkklöver. Flera exemplar av mindre glanstrollslända flög över den öppna ytan. 

Ytan omges av skog och inga tydliga tecken på tidigare hävd eller dikning kan ses i 

objektet. Området tycks dock ha varit betydligt blötare i ett tidigare skede och verkar 

hydrologiskt påverkat och upptorkat i nuläget.  

 

Motivering 

Inslaget av olika lövträd (delvis buskar) medför ett visst biotopvärde, även om träden är 

unga. Artvärdet bedöms som obetydligt. 
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Naturvärdesobjekt 4. Videklädd våtmark Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-06-28 Myr 0,3 Liten videbevuxen 

våtmark 

- 

 

 

 

Objektsbeskrivning 

Liten, fattig våtmark täckt av videsnår och i huvudsak omgiven av frisk barrskog. Ett 

litet uppslag finns av unga granar samt rikligt med klena döda granar. Dvärgbjörk, 

skogsfräken, hjortron, kråkbär och odon förekommer och vitmossor och väggmossa 

dominerar i bottenskiktet. Ett torrt rinnstråk i öst-västlig riktning från objektet visar på 

att våtmarken sannolikt är blöt med rinnande vatten under delar av året. Vid 

inventeringstillfället var dock marken frisk till fuktig utan öppen vattenspegel. 

Rinnstråket tycks vara rätat och kan härstamma ur äldre dikningsingrepp. 

 

Motivering 

Våtmark med viss förekomst av död ved innebär ett visst biotopvärde. Artvärdet 

bedöms som obetydligt. 
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Naturvärdesobjekt 5. Barrblandskog Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-06-28 Skog 1,8 Frisk 

barrblandskog 

Revlummer (§), 

plattlummer (§), 

norrlandslav (s) 

 

 

 

Objektsbeskrivning 

Barrblandskog av tall och gran med inslag av glasbjörk på frisk mark. Skogen är 

naturligt föryngrad med viss luckighet och skiktning, riktigt gamla träd saknas dock. 

De äldsta tallarna i objektet är ca 110 år gamla och grupper av äldre tallar samt en 

äldre talltorraka har avgränsats som värdeelement i objektet. Stående död ved 

förekommer till viss del av samtliga trädslag och avverkningsstubbar kan ses. Grova, 

gamla lågor saknas. Hänglavar växer ganska rikligt på träden. Fältskiktet utgörs främst 

av blåbärsris. 

 

Naturvärdesobjektet utgörs av en större yta i nordöstra delen av inventeringsområdet 

samt en liten yta i nordväst. En liten del av objektet sträcker sig vidare i nordöstlig 

riktning utanför inventeringsområdet längsmed befintlig väg. 

 

Motivering 

Skogens flerskiktade struktur med viss luckighet och inslag av något äldre tallar, samt 

inslag av död ved innebär ett visst biotopvärde. Artvärdet bedöms som lågt 

(obetydligt). 
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Naturvärdesobjekt 6.  

Blomrik ruderatmark 

Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-06-29 Igenväxnings-

mark 

0,2 Torr-frisk blomrik, 

öppen ruderatmark  

Ängsskallra (s) 

 

 

 

Objektsbeskrivning 

Området utgör en restbiotop i anslutning till befintlig bebyggelse i form av mänskligt 

påverkad öppen yta bevuxen med gräs och örter. Körning med tunga fordon har 

troligtvis skett över ytan som tycks kompakterad, med störst påverkan centralt i 

objektet där även bar mineraljord finns. Marken är torr till frisk och vegetationen 

ganska gles och lågvuxen, dock med visst inslag av högörter. Ängskavle och tuvor med 

tuvtåtel dominerar med inslag av arter vanliga på ruderatmark och störda miljöer 

såsom ängs- och bergsyra, rödklöver, rödblära, röllika, kråkvicker, maskrosor och 

sommargyllen. Smörblomma, daggkåpor, grässtjärnblomma, lämmelstarr, 

midsommarblomster och krustistel noterades också i området, som är tämligen 

blomrikt. Enstaka exemplar av ängsskallra noterades (signalart för god hävd). Flertalet 

insekter födosökte på blommor i objektet och bland annat en obestämd blåvinge 

noterades. Ett litet bryn med viden och sälg finns längsmed objektets sydöstra gräns 

angränsande till tomtmark. I den västra delen finns ett jordupplag med gott om 

blommande örter såsom rödblära och mjölkört. 

 

Naturvärdesobjektet fortsätter utanför inventeringsområdet i sydvästlig riktning och i 

denna del finns enstaka spridda lövträd på den öppna ytan. 

 

Motivering 

Naturvärdesobjektet är kraftigt påverkat och utgör inte någon sällsynt biotop, och 

vegetationen domineras av arter vanliga på störd mark utan någon tydlig koppling till 

hävd. Biotopvärdet är därmed lågt. Artrikedomen bland blommande örter och även 

brynet med videbuskar och unga träd har dock ett värde för olika arter av insekter, 

främst pollinerare såsom fjärilar, bin och blomflugor. Objektet bedöms därför ha ett 

visst artvärde. 
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Naturvärdesobjekt 7. Aspdunge Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde 

Datum Naturtyp Yta (ha) Biotoper Naturvårdsarter 

2021-06-29 Skog 0,1 Aspdunge i 

barrblandskog 

Revlummer (§) 

 

 

 

Objektsbeskrivning 

Liten aspdunge (klon) på frisk mark med ett tiotal unga aspar och några glasbjörkar, 

omgiven av ung barrblandskog. Även enstaka granar och rönnuppslag finns i objektet, 

samt en grov björklåga. Fältskiktet består av blåbärsris med inslag av gullris, kovall, 

skogsstjärna, revlummer och kruståtel. 

 

Motivering 

Asp är ett trädslag med stor betydelse för biologisk mångfald och tillsammans med 

inslaget av glasbjörk och rönn bedöms biotopen ha ett visst värde. Artvärdet bedöms 

vara lågt (obetydligt). 
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3.4 GENERELLA BIOTOPSKYDD 

Småvatten och stenmurar i jordbrukslandskapet, åkerholmar och alléer är några av de 

små mark- och vattenområden som är så viktiga för att bevara den biologiska 

mångfalden att de är skyddade som biotopskyddsområden i hela landet. Dessa typer 

av biotoper har minskat starkt till följd av rationaliserad markanvändning i de öppna 

jordbrukslandskapen. De biotoper som fortfarande finns kvar utgör värdefulla 

livsmiljöer för växt- och djurarter i ett i övrigt kraftigt påverkat landskap.  

 

Det aktuella inventeringsområdet domineras av skog. Inga jordbruksmarker finns inom 

eller i direkt anslutning till inventeringsområdet, och inga områden som omfattas av 

generellt biotopskydd påträffades under inventeringen. 

 

3.5 NATURVÅRDSARTER 

I Tabell 2 redovisas de naturvårdsarter som påträffades inom inventeringsområdet 

under naturvärdesinventeringen. Inga arter fanns rapporterade från området i 

Artportalen (sökning mellan år 2000-2021). Fynden utgörs av rödlistade arter, en 

typisk art (t), skyddade arter (§), signalarter (s) som visar på naturvärden i skog samt 

en art som visar på god hävd. I objektbeskrivningen i avsnitt 3.3 anges vilka 

naturvårdsarter som påträffats inom respektive naturvärdesobjekt, och fynden 

redovisas även på karta i Figur 5. Till rapporten bifogas en shapefil med koordinatsatta 

fynd av naturvårdsarterna. 

 

Tabell 2. Naturvårdsarter noterade inom inventeringsområdet. För skyddade arter anges vilken paragraf i 

artskyddsförordningen som är gällande. 

Art Naturvårdskategori Källa 

Revlummer  Fridlyst enl. 9 § NVI 

Plattlummer Fridlyst enl. 9 § NVI 

Ormbär Skoglig signalart NVI 

Ögonpyrola  Skoglig signalart NVI 

Spindelblomster Fridlyst enl. 8 §, skoglig signalart NVI 

Brudborste Typisk art för Näringsrika granskogar 9050 NVI 

Ängsskallra Signalart för god hävd NVI 

Norrlandslav Skoglig signalart NVI 

Obestämd groda (åker- 

eller vanlig groda) 

Fridlyst enl. 6 § NVI 

Järpe Rödlistad NT, fridlyst enl. 4 § NVI 

Rödvingetrast Rödlistad NT, fridlyst enl. 4 § NVI 

Taltrast Fridlyst enl. 4 § NVI 

Björktrast Rödlistad NT, fridlyst enl. § 4 NVI 

Lövsångare Fridlyst enl. 4 § NVI 

Gransångare Fridlyst enl. 4 § NVI 

Bofink Fridlyst enl. 4 § NVI 

Grönsiska Fridlyst enl. 4 § NVI 

Bergfink Fridlyst enl. 4 § NVI 

Skata Fridlyst enl. 4 § NVI 

Skogshare (spillning) Rödlistad NT NVI 
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Figur 5. Fynd av naturvårdsarter inom inventeringsområdet. Fåglar som noterades med sång/övriga läten 

under inventeringen redovisas ej på karta. 

 

Inga hotade arter (arter klassade i de högre rödlistekategorierna) påträffades i 

området. Av rödlistade arter kan nämnas järpe som påträffades i naturvärdesobjekt 1 – 

lövsumpskog samt kort därefter i den örtrika granskogen (naturvärdesobjekt 2). Järpen 

häckar främst i tät, fuktig barrskog med lövinslag, och behöver även vintertid ett stort 

inslag av lövträd, främst al, för sitt födosök. Naturvärdesobjekt 1 och 2 har därför ett 

värde för järpen, och dessa fuktiga till blöta skogliga miljöer med lövträd utgör också 

generellt ett värde för fågellivet. Videsparv (NT) häckar i sumpskogsmiljöer med 

lövträd och gran och det är möjligt att arten kan finna häckmiljö i naturvärdesobjekt 1 

och 2. 

 

Av skyddade arter påträffades revlummer väl spritt över området, varför fler lokaler för 

arten finns än de som koordinatsatts vid inventeringen. Även spindelblomster 

noterades ganska rikligt på många ställen och då arten är liten och oansenlig är det 

sannolikt att den finns på fler lokaler i området än de som koordinatsatts. Det är dock 

troligt att huvuddelen av populationen av spindelblomster inom inventeringsområdet 

finns inom naturvärdesobjekt 2 – örtrik granskog, liksom de noterade förekomsterna. 

Naturvärdesobjekt 1 och delvis även objekt 2 har ett värde för groddjur, i synnerhet 
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tack vare bäcken som korsar bägge objekten och som avgränsats som ett 

värdeelement. Den individ av adult obestämd groda som noterades under 

inventeringen påträffades i anslutning till bäcken i naturvärdesobjekt 1 och det kan 

inte uteslutas att lekplatser för vanlig groda, åkergroda eller vanlig padda kan finnas i 

de blötaste delarna av naturvärdesobjekt 1, se figur 6. 

 

 

Figur 6. Bäck i naturvärdesobjekt 1 som omges av blöt lövsumpskog och som utgör potentiell lekmiljö för 

groddjur. 
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