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1 Sammanfattning 
Calluna	AB	har	under	2020	och	2021	på	uppdrag	av	Sigma	Civil	utfört	en	
naturvärdesinventering	(NVI)	av	ett	område	strax	norr	om	Bäckefors.	Bakgrunden	till	
inventeringen	är	att	möjligheterna	att	bygga	en	omlastningsterminal	för	virke	undersöks	på	
platsen.	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	”detaljerad	redovisning	av	
artförekomst”.	Fältinventering	utfördes	21–22	september	2020	och	ett	återbesök	skedde	21	
december	2020.		
Inventeringsområdet	består	i	huvudsak	av	skogsmark	som	nyttjas	för	skogsbruk.	Större	delen	av	
inventeringsområdet	består	av	ungskog	och	ytor	som	relativt	nyligen	kalavverkats,	men	i	den	
sydostligaste	delen	finns	små	ytor	med	skogbevuxen	våtmark,	samt	mindre	ytor	med	åkermark	
och	tomtmark	med	villabebyggelse.	
Vid	inventeringen	avgränsades	totalt	4	naturvärdesobjekt	(totalt	9,84	ha	varav	knappt	0,1	ha	
inom	inventeringsområdets	35,8	ha).	Av	dessa	objekt	bedömdes	inga	uppfylla	högsta	naturvärde	
(naturvärdesklass	1),	ett	klassades	som	högt	naturvärde	(naturvärdesklass	2)	och	tre	som	
påtagligt	naturvärde	(naturvärdesklass	3).	Huvuddelen	av	de	avgränsade	naturvärdesobjekten	
sträcker	sig	vidare	utanför	inventeringsområdet	och	dessa	delar	har	inventerats	översiktligt	och	
bedömts	preliminärt,	för	att	ge	en	bild	av	hur	naturvärdena	fortsätter	ut	i	närområdet.	

Vid	Callunas	inventering	noterades	13	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.	Genom	nedladdade	fynduppgifter	från	
Analysportalen	(en	tjänst	som	samlar	svenska	biodiversitetsdata)	tillkom	ytterligare	36	
naturvårdsarter.	Totalt	ger	detta	49	konstaterade	naturvårdsarter	för	inventeringsområdet	och	
omkringliggande	områden	(ytterligare	naturvårdsarter	än	de	som	påträffats	kan	dock	
förekomma1).	Bland	de	påträffade	naturvårdsarterna	finns	bland	annat	mindre	hackspett	och	
stubbspretmossa,	vilket	är	arter	som	är	beroende	av	att	död	ved	av	både	barr-	och	lövträd,	i	
olika	dimensioner	och	stadier	av	nedbrytning,	finns	i	landskapet.	Detta	är	något	som	är	ofta	är	
en	bristvara	i	rationellt	brukade	produktionsskogar.	
Callunas	inventering	och	tidigare	fynduppgifter	från	området	visar	på	förekomst	av	17	skyddade	
arter	enligt	artskyddsförordningen	(2007:845),	exempelvis	talltita	och	bäver.	Av	dessa	är	11	
fågelarter	prioriterade	enligt	Naturvårdsverkets	rekommendation.		
De	högsta	naturvärdena	i	inventeringsområdet	består	av	sumpskog	och	skogklädd	myr,	samt	
vattendraget	Kallebäck	som	dock	huvudsakligen	rinner	strax	utanför	inventeringsområdet	och	
som	därför	bara	inventerats	översiktligt	och	bedömts	preliminärt.	Klass	1	(ej	påträffad)	och	2	
utgörs	av	objekt	som	har	så	höga	naturvärden	att	de	skulle	kunna	ingå	i	naturreservat	med	syfte	
att	bevara	biologisk	mångfald.		

Calluna	drar	slutsatsen	att	de	data	som	samlas	in	vid	provtagning	av	bl.a.	bottenfaunan	i	
Kallebäck	kommer	att	ge	bättre	förståelse	för	hur	känsligt	vattendraget,	som	utgör	områdets	
största	naturvärde,	kan	tänkas	vara	för	en	eventuell	exploatering	av	det	aktuella	området.		

	
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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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.			

	

	
Figur 1. Kartan visar inventeringsområdets avgränsning och hur området är beläget. 

2 Inledning  

2.1 Uppdrag och syfte 
Miljökonsultföretaget	Calluna	AB	har	2020	på	uppdrag	av	Sigma	Civil	AB	utfört	en	
naturvärdesinventering	(NVI)	av	ett	område	strax	nordväst	om	Bäckefors,	i	Bengtsfors	kommun.	

Bakgrunden	till	inventeringen	är	en	planerad	konstruktion	av	en	ny	omlastningsterminal	för	
virke	på	platsen.	Resultaten	från	Callunas	naturvärdesinventering	ska	utgöra	underlag	för	den	
fortsatta	planeringsprocessen.	Området	undersöks	också	bl.a.	med	avseende	på	geologisk	och	
hydrologisk	påverkan	av	en	eventuell	exploatering.		

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	
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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	är	beläget	en	dryg	kilometer	nordväst	om	Bäckefors	och	omfattar	35,8	ha.		
Området	består	av	skogsmark	och	hyggen	samt	skogklädda	våtmarker.	Marken	används	idag	
huvudsakligen	för	skogsbruk,	men	här	finns	också	en	liten	del	åkermark	och	tomtmark	med	
villabebyggelse.	I	nordväst	avgränsas	området	av	den	större	landsvägen	väg	172	och	i	sydväst	av	
en	mindre	grusväg	som	ansluter	till	tomtmarken,	samt	av	järnvägen.	Ett	litet	stycke	österut	
rinner	det	mindre	vattendraget	Kallebäck	söderut	parallellt	med	hela	områdets	sydostsida	och	
tangerar	områdets	sydöstra	hörn.		

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 

Nej Naturvärdesklass 4 Nej Kartering av Natura 2000-naturtyp 

Nej Generellt biotopskydd Ja Detaljerad redovisning av artförekomst 

Nej Värdeelement Nej Fördjupad artinventering 

	

Naturvärdesinventering 
Naturvärdesinventeringen	vid	Bäckefors	har	utförts	enligt	SIS	standard	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.		

	
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. 
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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.	Flera	av	de	naturvärdesobjekt	som	beskrivs	här	sträcker	sig	till	
stor	del	utanför	utredningsområdet	och	har	där	bara	inventerats	översiktligt	och	bedömts	
preliminärt.			

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	ett	område	som	begränsas	av	
järnvägen	i	sydväst	och	väg	172	i	väster	(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,	2020).	Alla	hänvisningar	till	den	svenska	rödlistan	gäller	den	senaste	upplagan	
(SLU	Artdatabanken,	2020).		

Tillägg: Detaljerad redovisning av artförekomst 
Naturvärdesinventeringen	vid	Bäckefors	har	utförts	med	standardens	tillägg	Detaljerad	
redovisning	av	artförekomst.	Tillägget	omfattar	hela	inventeringsområdet.	Tillägget	innebär	inte	
att	arter	eftersöks	noggrannare,	men	de	noteras	med	större	geografisk	noggrannhet	och	
illustreras	på	en	karta.	

3.2 Tidpunkt för arbetet och utförande personal  
NVI-uppdraget	genomfördes	mellan	september	2020	och	januari	2021.	Datum	för	utsök	av	
underlagsdata	redovisas	vid	respektive	källa	i	avsnitt	3.3	nedan.	Fältinventeringen	genomfördes	
den	21	och	22	september	2020	med	ett	återbesök	i	området	den	21	december	2020.	
Förarbetet	med	eftersökning	och	granskning	av	tillgängliga	underlag	och	tidigare	
artobservationer	gjordes	av	ekolog	Jonas	Mattson	från	Calluna	AB.	Fältinventering	och	
naturvärdesbedömning	utfördes	av	ekolog	Frida	Nettelbladt	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	eller	utförliga	artinventeringar	har	enligt	Callunas	
kännedom	tidigare	gjorts	inom	inventeringsområdet.		
Som	stöd	vid	uppdragets	bedömning	av	naturvärden	användes	SIS-standarden	samt	den	
litteratur	som	listas	i	avsnittet	Referenser.		
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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 15 
september 
2020 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet med en 
buffertzon på 300 m, och 
sökperioden begränsades till 
åren 1970-2020. Utsök av 
naturvårdsarter5 och skyddade 
arter enligt Calluna AB:s filter 
för utsök av naturvårdsarter.  

Sökningen gav 
resultat, se 
avsnitt 4.3.3. 
samt bilaga 3. 

Havs- och vattenmyndigheten:    

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

Utsök 
gjordes 15 
september 
2020 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet med en 
buffertzon på 1000 m. 

Sökningen gav 
inga resultat. 

Jordbruksverket:    

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

Utsök 
gjordes 15 
september 
2020 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet med en 
buffertzon på 1000 m. 

Sökningen gav 
resultat, se 
avsnitt 4.2.  

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 15 
september 
2020 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet med en 
buffertzon på 1000 m. 

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 15 
september 
2020 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet med en 
buffertzon på 1000 m. 

Sökningen gav 
inga resultat. 

RAMSAR-områden 
GIS-skikt med internationellt värdefulla 
våtmarksområden skyddade av 
Ramsarkonventionen.  

Utsök 
gjordes 15 
september 
2020 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet med en 
buffertzon på 1000 m. 

Sökningen gav 
inga resultat. 

	
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 

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 15 
september 
2020 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet med en 
buffertzon på 1000 m. 

Sökningen gav 
resultat, se 
avsnitt 4.2. 

Vattenskyddsområden 
Områden till skydd för en grund- eller 
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas 
komma att utnyttjas för vattentäkt (7 kap. 21-
22 §§ MB). 

Utsök 
gjordes 15 
september 
2020 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet med en 
buffertzon på 1000 m. 

Sökningen gav 
resultat, se 
avsnitt 4.2.  

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

Utsök 
gjordes 15 
september 
2020 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet med en 
buffertzon på 1000 m. 

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 15 
september 
2020 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet med en 
buffertzon på 1000 m. 

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 15 
september 
2020 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet med en 
buffertzon på 1000 m. 

Sökningen gav 
resultat, se 
avsnitt 4.2. 

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

Utsök 
gjordes 15 
september 
2020 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet med en 
buffertzon på 1000 m. 

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.	
Lägesnoggrannheten	för	denna	enhet	är	2-5	m.	Den	geodatabas	som	Calluna	använder	i	Collector	
har	de	attribut	som	specificeras	i	SIS	standard	199000.		

GIS-skikt	med	naturvärdesobjekt	och	artregistreringar	från	inventeringen	har	upprättats.	Till	
GIS-skikten	finns	även	tillhörande	metadatablad	med	bland	annat	beskrivningar	av	attributdata.	
GIS-underlaget	har	beställts	av	och	levererats	till	uppdragsbeställaren.		
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4 Resultat  

4.1 Allmän beskrivning av inventeringsområdet  
Inventeringsområdet	består	till	största	delen	av	skogsmark	som	nyttjas	för	skogsbruk.	Ca	30	av	
områdets	knappt	36	hektar	är	avverkad	eller	bestod	av	mycket	ung	skog.	De	återstående	ca	6	
hektaren	äldre	skog	inventerades	därför	mer	noggrant.	Det	kunde	konstateras	att	områdets	
naturvärden	i	flera	fall	fortsätter	ett	gott	stycke	utanför	den	aktuella	avgränsningen	av	
inventeringsområdet.	Dessa	områden	har	besökts	men	endast	inventerats	mycket	översiktligt	
för	att	avgöra	hur	långt	de	objekt	som	berör	inventeringsområdet	sträcker	sig	utanför	detta.	I	
södra	delen	av	området	ligger	också	två	tomter	med	villabebyggelse.	Längst	ner	i	den	sydöstra	
delen,	som	också	den	är	mestadels	avverkad,	tangerar	området	ett	mindre	vattendrag,	
Kallebäck,	samt	ett	område	med	sumpskog,	som	till	stor	del	dött	till	följd	av	en	tidigare	
översvämning,	eventuellt	orsakad	av	bäverdamm.		

	

	
Figur 2. En övervägande del av inventeringsområdet består av planterad ungskog eller nyligen avverkad skog, 
vilket är miljöer med lågt naturvärde. 

4.2 Skyddad natur och övrig känd kunskap om området  
Den	information	om	naturvårdsintressanta	områden	och	artobservationer	som	framkom	genom	
förstudien	redovisas	i	figur	3	nedan.	
Förarbetets	informationssökning	visar	att	det	inom	inventeringsområdet	inte	finns	någon	
skyddad	natur	enligt	7	kap	miljöbalken.	Dock	ligger	hela	området	inom	Ödskölts	moar,	ett	större	
område	som	är	utpekat	som	riksintresse	för	naturvård	(skyddat	enligt	3	kap	miljöbalken).	
Inom	en	buffertzon	på	1000	m	omkring	inventeringsområdet	bör	även	följande,	i	
naturvårdshänsyn	intressanta	områden	nämnas:		ett	TUVA-område	(ängs	och	betesmark	vid	
Vättungen	O	om	inventeringsområdet),	en	nyckelbiotop	och	skogligt	naturvärde	(i	anslutning	till	
Kallebäck	NO	om	inventeringsområdet),	samt	7	sumpskogsobjekt	(spridda	runt	området	i	NO,	O,	
och	S).	Dessutom	finns	Bäckefors	vattenskyddsområde	strax	söder	om	inventeringsområdet.		
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Figur 3. Kartan visar områdesskydd och övrig relevant kunskap om området. 
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Figur 4. 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 Naturvärdesinventeringens resultat 

4.3.1. Naturvärdesobjekt  
Vid	inventeringen	avgränsades	totalt	fyra	områden	med	klassning	som	naturvärdesobjekt	(se	
figur	4	och	tabell	3).	Dessa	utgjorde	endast	0,1	ha	inom	inventeringsområdet	av	
inventeringsområdets	35,8	ha.	Totalt	avgränsades	dock	9,84	ha	i	inventeringsområdets	direkta	
närhet.	Av	objekten	bedömdes	inga	uppfylla	kriterierna	för	högsta	naturvärde	
(naturvärdesklass	1),	men	ett	objekt	med	högt	naturvärde	(naturvärdesklass	2)	och	tre	med	
påtagligt	naturvärde	(naturvärdesklass	3).	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 35,8 hektar.  

Naturvärdesklass Antal objekt Sammanlagd yta (ha el. m) 

1 högsta naturvärde 0 - 

2 högt naturvärde 1 1293 m (50 m inom området) linjeobjekt. 

3 påtagligt naturvärde 3 9,84 (0,1 ha inom inventeringsområdet) 

De	identifierade	naturvärdesobjekten	i	området	karaktäriseras	alla	av	att	vara	frisk-fuktig-
sumpig	skogsmark	och	lite	mer	öppna	våtmarksmiljöer,	samt	ett	mindre	vattendrag.		Karaktären	
hos	de	områden	som	bedömts	ha	lågt	naturvärde	kan	beskrivas	som	yngre	skogsbestånd	eller	
ytor	som	nyligen	avverkats.	Detta	har	resulterat	i	att	bara	0,1	ha	(och	ca	50	m	linjeobjekt)	av	
naturvärdesobjekten	ligger	inom	inventeringsområdet.	

4.3.2. Arter 

Naturvårdsarter 

Vid	Callunas	inventering	noterades6	13	relevanta	naturvårdsarter	(se	faktaruta	nedan	med	
förklaring	av	begreppet	naturvårdsart).	I	utsök	från	Analysportalens	databaser	återfanns	
ytterligare	36	relevanta	naturvårdsarter.		
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	mindre	hackspett	(rödlistad	som	NT)	
och	stubbspretmossa	(skoglig	signalart)	vilka	båda	är	exempel	på	arter	som	behöver	rikligt	med	
död	ved	för	att	kunna	finnas	i	ett	område.	Mindre	hackspett	behöver	tillgång	till	äldre	lövträd	
som	kontinuerligt	producerar	döda	grenar	och	stammar,	medan	stubbspretmossa	behöver	
starkt	murkna,	ständigt	fuktiga	och	grova	lågor	av	både	löv-	och	barrträd.	Dessa	arter	
missgynnas	i	ett	landskap	som	är	starkt	påverkat	av	storskaligt	industriellt	skogsbruk,	som	i	
regel	bara	lämnar	små	mängder	död	ved	och	där	lövinslaget	i	skogen	är	litet.	En	annan	
nämnvärd	signalart	är	bågpraktmossa	som	är	en	skoglig	signalart	som	signalerar	miljöer	med	
rörligt	markvatten	eller	källmiljöer.	I	närområdet	(främst	nordväst	om	väg	172)	har	tidigare	

	
6 Observera att noterade naturvårdsarter vid inventeringen endast är de arter som påträffades vid inventeringen. Det kan finnas 
fler naturvårdsarter. 
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påträffats	ett	antal	intressanta	arter	av	marksvampar,	i	flera	fall	sådana	som	är	knutna	till	
kontinuitetsskog	på	kalkpåverkad	mark,	t.ex.	puderspindling	och	kryddspindling.	

En	art	som	har	utövat	stark	påverkan,	framför	allt	på	området	direkt	sydost	om	
utredningsområdet	är	bäver,	som	har	fällt	ett	antal	träd	och	som	troligen	också	är	det	som	vid	
något	tillfälle	orsakat	översvämning	under	en	längre	tid	på	ett	stycke		av	sumpskogen	i	sydöstra	
hörnet,	vilket	skapat	extremt	stora	mängder	med	död	ved	där	träden	dränkts	(vilket	i	framtiden	
kommer	vara	en	positiv	påverkan),	men	också	selektivt	fällt	i	princip	samtliga	äldre	aspar	som	
stod	i	ett	naturskogsartat	bestånd	(vilket	är	både	negativt	och	positivt	i	och	med	att	grov	död	
aspved	är	en	bristvara	i	landskapet,	men	så	är	även	levande	äldre	aspar	i	skogsmiljö.	

Av	relevanta	naturvårdsarter	i	området	eller	som	förekommer	inom	300	m	från	området	var	
följande	rödlistade	(se	faktaruta	nedan	med	förklaring	av	begreppet	rödlistning):	

1. Mindre	hackspett	(NT)	

2. Talltita	(NT)	

3. Garnlav	(NT)	

4. Buskskvätta	(NT)	
5. Tornseglare	(EN)	

6. Ask	(EN)	

7. Rödlånke	(NT)	

8. Slåtterfibbla	(NT)	

9. Slåttergubbe	(VU)	

10. Svinrot	(NT)	

11. Åkerkulla	(NT)	

12. Skrovellav	(NT)	
13. Puderspindling	(NT)	

14. Tallriska	(NT)	

15. Äggvaxskivling	(NT)	

	

De	flesta	fynd	av	kärlväxter	från	området	är	gamla,	och	inget	senare	eftersök	verkar	ha	gjorts	
efter	t.ex.	slåttergubbe,	åkerkulla,	svinrot	och	slåtterfibbla	som	rapporterats	med	osäker	
position	nära	utredningsområdet	från	en	florainventering	på	1970-talet.	Dessa	arter	har	ändå	
tagits	med	här	eftersom	det	inte	går	att	utesluta	att	dessa	arter	skulle	kunna	förekomma	i	t.ex.	
vägkanter	som	berörs	av	detta	projekt.		

NATURVÅRDSARTER 
Begreppet naturvårdsarter lanserades av 
Artdatabanken som ett verktyg vid 
naturvärdesbedömning. Det är en samlingsterm för 
arter som är skyddsvärda genom att de indikerar 
att ett område har höga naturvärden, eller i sig 
själva är av särskild betydelse för biologisk 
mångfald (Hallingbäck, 2013).  
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för 
skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter i 
identifierade Natura 2000-naturtyper, ansvarsarter, 
signalarter etc. Arterna kan finnas i upprättade 
officiella listor (t.ex. Skogsstyrelsens signalarter) 
eller vara sådana som inventeraren själv bedömer 
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 Artdatabanken.  
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Utöver	relevanta	naturvårdsarter	återfanns	i	utsökningen	även	flera	arter	som	rensades	bort	
som	irrelevanta	naturvårdsarter7.	Till	dessa	hör	arter	som	enbart	räknas	som	naturvårdsarter	
om	de	förekommer	i	en	specifik	naturtyp	(t.ex.	typiska	arter	i	natura	2000-habitat	och	
signalarter	i	ängs-	och	betesmark)	och	i	det	här	fallet	inte	varit	relevanta	eftersom	naturtypen	
inte	är	relevant	eller	representerad	i	områdets	närhet.	Flera	observerade	fågelarter	har	också	
rensats	bort	eftersom	de	bara	observerats	som	förbisträckande	och/eller	inte	har	lämpliga	
livsmiljöer	i	området.	

Skyddade arter  

Vid	Callunas	inventering	noterades	4	arter	som	omfattas	av	skydd	enligt	artskyddsförordningen	
(2007:845)	och	i	utsök	från	ArtDatabankens	databaser	återfanns	ytterligare	13	arter.	Dessa	
skyddade	arter	redovisas	i	bilaga	3	och	utgörs	av:		

• Fågelarter	(som	är	skyddade	enligt	4	§	artskyddsförordningen)	prioriterade	enligt	
Naturvårdsverket	(se	faktaruta):			

• Mindre	hackspett	(NT)	

• Talltita	(NT)	

• Buskskvätta	(NT)	
• Tornseglare	(EN)	

• Enkelbeckasin	

• Grå	flugsnappare	

• Gök	

• Lärkfalk	

• Nötkråka	
• Trana	

• Törnskata	

	

• Djurarter	skyddade	enligt	5	§:		

• Bäver	

• Kärlväxter	skyddade	enligt	8	§:		
• Revlummer	

• Mattlummer	

• Blåsippa	

• Jungfru	Marie	nycklar	

• Kärlväxter	skyddade	enligt	9	§:		
• Lopplummer	

• Revlummer	

• Mattlummer	

• Blåsippa		

	
7 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. 

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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5 Slutsatser 
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	flera	skyddade	arter	enligt	artskyddsförordningen	noterats	(se	
avsnitt	4.3).	Majoriteten	utgörs	av	fågelarter	som	mindre	hackspett	och	talltita,	men	även	ett	
däggdjur	(bäver),	och	en	handfull	fridlysta	växtarter	är	också	representerade.	
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).	Däremot	
ligger	hela	området	inom	ett	riksintresse	för	naturvård,	Ödskölts	moar,	som	är	skyddat	enligt	3	
kap	miljöbalken.		

Den	övervägande	delen	av	området	har	låga	naturvärden	eftersom	de	utgörs	av	hyggen	eller	
planterad	ungskog	men	i	det	aktuella	projektet	förekommer	små	ytor	med	oskyddade	
naturvärden	i	form	av	naturvärdesobjekt	och	naturvårdsarter	enligt	avsnitt	4.3.		
Områdets	högsta	värden	är	knutna	till	vattendraget	Kallebäck	och	frisk-fuktig	naturskog	i	
anslutning	till	detta.	Naturliga	vattendrag	samt	sumpskogar	är	känsliga	för	hydrologisk	
påverkan	såsom	dikning	eller	ökad	tillrinning	från	stora	områden	med	hårdgjorda	ytor	som	kan	
orsaka	onaturliga	vattenståndscykler.	Man	kan	även	förvänta	sig	att	hitta	ett	antal	känsliga	arter	
i	och	i	anslutning	till	skogsvattendrag.	Vattendraget	har	redan	starkt	negativt	påverkats	av	
avverkning	precis	intill,	delvis	med	otillräcklig	eller	utan	buffertzon	på	en	eller	båda	sidor.			
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.		
Skadelindringshierarkin	(se	figur	5)	är	ett	rekommenderat	verktyg	för	att	få	struktur	på	
hänsynstagandet	när	ett	projekt	ger	negativ	påverkan	på	naturmiljön	(Boverket,	2018).		

5.1 Behov av ytterligare inventeringar  
Ytterligare	inventering	kan	behöva	göras	för	att	undersöka	naturvärden	och	arter	knutna	till	
vattendraget	Kallebäck.	Dessa	kan	förväntas	påverkas	av	eventuell	exploatering	exempelvis	
genom	större	avrinning	från	hårdgjorda	ytor	och	dylikt.	Dessutom	kan	påverkan	förväntas	på	
den	sumpskog	med	högre	värden	som	växer	i	anslutning	till	detta	vattendrag.	
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Figur 5. Skadelindringshierarkin eller kompensationstrappan. Vid exploateringar ska man i första hand 
försöka undvika eller minimera påverkan, genom skyddsåtgärder. Först om detta inte är möjligt kan 
kompensation övervägas. 
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning NVI (SIS standard) 
Denna	bilaga	innehåller	en	kort	sammanfattande	metodbeskrivning	för	SIS	standard	SS	
199000:2014	Naturvärdesinventering	avseende	biologisk	mångfald	(NVI)	–	
genomförande,	naturvärdesbedömning	och	redovisning8.		

	

Det	huvudsakliga	syftet	med	en	NVI	är	att	beskriva	och	värdera	naturområden	av	betydelse	för	
biologisk	mångfald	i	ett	avgränsat	område.	NVI:n	resulterar	i	avgränsning	av	områden,	
naturvärdesklassning,	objektbeskrivningar,	artlista	med	naturvårdsarter	samt	en	övergripande	
rapport.	Naturvärdesbedömning	görs	utifrån	bedömningsgrunderna	biotop	och	arter	(figur	1).		

Bedömningsgrund biotop 
Denna	bedömningsgrund	omfattar	två	aspekter:	biotopkvalitet	och	sällsynthet/hot.	En	
helhetsbedömning	av	biotopvärdet	görs	utifrån	bedömningar	av	båda	aspekterna.	Biotopvärdet	
bedöms	på	en	fyrgradig	skala	(obetydligt,	visst,	påtagligt	och	högt),	se	figur	1.		

	
Figur 1. Bedömningsgrunderna för NVI. Matrisen visar hur utfall av bedömningsgrunderna art respektive biotop 
leder till en viss naturvärdesklass. Figur hämtad ur standarden (SIS, 2014).  

Biotopkvalitet	är	olika	faktorer	som	formar	biotopen,	t.ex.	grad	av	naturlighet	(påverkan),	
ekologiska	processer,	strukturer,	element,	naturgivna	förutsättningar	etc.		

	
8 Standarden i sin helhet kan köpas från SIS förlag.  
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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	2).	
Om	inventeraren	inte	kan	ge	ett	säkert	resultat	för	naturvärdesklass	ska	det	anges	att	
bedömningen	är	preliminär.		

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

Objekt	med	naturvärdesklass	utgör	naturvärdesobjekt.	I	standarden	finns	följande	
naturvärdesklasser:		

• högsta	naturvärde	naturvärdesklass	1	–	störst	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald		

• högt	naturvärde	naturvärdesklass	2	–	stor	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald		

• påtagligt	naturvärde	naturvärdesklass	3	–	påtaglig	positiv	betydelse	för	biologisk	
mångfald		
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• 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).			

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.		

	 	



   Naturvärdesinventering (NVI) / Vid Bäckefors, Bengtsfors kommun, 2020-2021  

	

 22 

Bilaga 2 – Objektförteckning NVI  
Naturvärdesobjekt nr 1  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt 
naturvärde 

Skog och träd Granskog Påtagligt  Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Sparsam förekomst av död ved, både stående och liggande i 
olika dimensioner och stadier, en del ännu stående döda granar. 
Bitvis flerskiktat och olikåldrigt. Enstaka förekomster av 
naturvårdsarter, relativt artrikt bland marksvampar, dock bara 
enstaka gamla träd. 

Stubbspretmossa, bågpraktmossa, 
tofsmes, talltita, mindre hackspett, 
stjärtmes, revlummer 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Objektet ligger helt utanför inventeringsområdet och utgörs av 
sumpgranskog med enstaka björk och asp. Denna är dikad, men 
med delvis med mycket ormbunkar och örter som antyder rörligt 
markvatten och bitvis möjligen en liten basmineralpåverkan.  

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 2,99 

Inventerare 

Frida Nettelbladt 

Inventeringsdatum 

21 september 2020 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 2  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt 
naturvärde 

Skog och träd Sumpskog Påtagligt 
biotopvärde 

Visst artvärde 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Gamla träd finns, framför allt senvuxna granar, samt sparsam till 
allmän förekomst av död ved. Objekt i anslutning till naturlig 
ständigt vattenförande större skogsbäck, hög luftfuktighet, dock 
stor påverkan från avverkningar intill delar av objektet. preliminärt 
bedömd utanför utredningsområdet, men artfynden antyder högre 
delen av klass 3 eller lägre delen av klass 2. Förekomsten av 
garnlav är troligtvis inte livskraftig efter avverkningar intill. 

Garnlav, rödgul trumpetsvamp, blåmossa, 
gammelgranslav, mindre hackspett 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Blandsumpskog längs Kallebäck, dominerad av gran med inslag 
av tall, björkar och klibbal. Eventuellt antydan till fläckvis svag 
basmineralpåverkan, men mest magert, på torv och bottenskiktet 
domineras av vit- och björnmossor, fältskikt t.ex. tuvull, blåtåtel, 
odon, blåbär och lingon.  

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Preliminär 1,95  

Inventerare 

Frida Nettelbladt 

Inventeringsdatum 

21 september 2020 

Bild  Övriga kommentarer  

 

Hela objektet ligger utanför 
inventeringsområdet och har endast 
inventerats översiktligt och preliminärt. Har 
tagits med eftersom det hänger ihop med 
objekt 1 (men är separerat från detta 
eftersom det potentiellt kan ha en högre 
naturvärdesklass) och är knutet till objekt 4 
Kallebäck som passerar 
inventeringsområdets sydöstra hörn. 
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Naturvärdesobjekt nr 3  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt 
naturvärde 

Skog och träd Lövblandad barrskog Påtagligt 
biotopvärde 

 Obetydligt artvärde 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Allmän till riklig förekomst av död ved, många goda strukturer, 
naturskogsartat, flerskiktat och fleråldrigt bestånd med en del 
gamla träd, inblandning av triviallövträd. Mycket varierande 
markfuktighet och bäckmiljö, hög luftfuktighet. Dock negativa 
effekter av dikning och avverkning intill området. 

Gammelgranslav, bäver 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Naturlig barrbland- och sumpskog, flerskiktad, mycket rikligt med 
död ved. Dominerade trädslag är gran, med inslag av tall, asp, 
klibbal och björkar. Större delen av träden i den fuktigare skogen 
är döda på grund av tidigare översvämning (troligtvis f.d. 
bäverdamm). Markskikt på torrare partier med hus- och 
väggmossa, kovaller och kruståtel, i fuktigare partier bl.a. 
vitmossor, tuvull och strandlysing. Ett antal asplågor, fällda av 
bäver, men inga kvarstående levande aspar(?). Stor potential för 
naturvårdsarter med tanke på områdets goda strukturer, men 
mycket översiktligt inventerat eftersom större delen av objektet 
ligger utanför inventeringsområdet. Starkt påverkat av 
kanteffekter på grund av avverkning intill, järnväg och dikning. 
Eventuella intressanta arter som finns i objektet kan komma att 
försvinna till följd av avverkningen intill. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Preliminär 4,9 (varav 0,1 ha 
inom 
inventeringsområdet) 

Inventerare 

Frida Nettelbladt 

Inventeringsdatum 

22 september 2020 

Bild  Övriga kommentarer  

 

Större delen av objektet ligger utanför 
inventeringsområdet och har bara 
inventerats preliminärt. Starkt knutet till 
Kallebäck (se objekt 4) som passerar 
genom objektet. 
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Naturvärdesobjekt nr 4 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt naturvärde Vattendrag Mindre vattendrag Högt  Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Preliminär bedömning, men till största delen naturligt vattendrag 
med delvis fin bottenstruktur. Värden för t.ex. öring och en lång 
rad vattenlevande ryggradslösa djur. Sparsam förekomst av död 
ved, både vattendränkt och på strandkanterna. Ingår bara ett 
mycket kort stycke i det egentliga inventeringsområdet men 
påverkan från åtgärder i detta område kan väntas vara stor.  

 Bäver 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Kallebäck, ett mindre skogsvattendrag med stenig-sandig-siltig 
botten och till större delen naturlig sträckning, (ser ut att vara 
delvis rätad i den del som ingår i inventeringsområdet). Vattnet är 
ganska starkt humusfärgat. Troligtvis ständigt vattenförande 
under normala förhållanden. Varierande bredd och vattendjup. 
Sumpskogen som kantar bäcken både uppströms och nedströms 
inventeringsområdet har bitvis en del gamla, senvuxna granar 
och klibbalar och är till stor del av myrskogskaraktär. Längre 
uppströms utgör vattendraget en del av en nyckelbiotop. 

3260 Mindre vattendrag 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Längd (m) 

Preliminär 1293 m (som 
beskrivet objekt) 

Inventerare 

Frida Nettelbladt 

Inventeringsdatum 

21 september 2020 

Bild  Övriga kommentarer  

 

Då bara ett mycket kort stycke passerar 
genom inventeringsområdets sydostligaste 
hörn har vattendraget endast bedömts 
preliminärt. 
Sumpskogen längsmed bäcken har 
beskrivits som ett eget objekt. 
Vattendraget är betydligt längre än vad 
som anges här, den längd som avses är 
den del som beskrivits som objekt i denna 
inventering. 
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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.	

Callunas fältinventering 

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  

 

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

Däggdjur 

Bäver 
Castor fiber             V   5 §         

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. 

Fåglar 

Mindre hackspett 
Dendrocopos 
minor 

Nära 

hotad 

(NT) 

Nära 

hotad 

(NT) 

      x     4 §   x     

Rödlistekriterium 2020: A2bc 

 

Landhöjningsskog (9030) 

Fjällbjörkskog (9040) 

Lövsumpskog (9080) 

Svämlövskog (91E0) 

Taiga (9010) 

 

Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 
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Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Stjärtmes 
Aegithalos 
caudatus 

          x           x   

Landhöjningsskog (9030) 

Lövsumpskog (9080) 

Svämlövskog (91E0) 

Taiga (9010) 

 

Förekommer i löv- och blandskog. Ökande art som dock 

kräver ett stort inslag av lövträd och fungerar möjligen 

bäst som signalart i bland- och barrskog. 

Talltita 
Poecile montanus 

Nära 

hotad 

(NT) 

              4 § x x x   

Rödlistekriterium 2020: A2bc 

 

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. 

 

Förekommer främst i barrskog med inslag av murken ved, 

främst av lövträd, där bon hackas ut.  

Tofsmes 
Lophophanes 
cristatus 

          x           x   

Taiga (9010) 

 

Ganska stationär, rör sig inte långt bort från reviren 

utanför häckningstid. Platser där de påträffas utanför 

häckningstid i allmänhet nära häckplatser sommartid. 

 

Förekommer i fuktig barrskog med rik förekomst av död 

ved. Visar på god tillgång på död ved, bl.a. i olika typer av 

produktionsskog. 

Kärlväxter 

Revlummer 
Lycopodium 
annotinum 

            V   
8 §, 9 

§ 
        

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. 

 

Lummerväxter: samtliga arter av släktet Lycopodium är 

fridlysta enligt 8 § i Blekinge län och samtliga arter av 

familjen Lycopodiaceae är fridlysta enligt 9 § i hela landet. 
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Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Lavar 

Gammelgranslav 
Lecanactis 
abietina 

          x            x   

Trädklädd betesmark (9070) 

Tidigare signalart enligt Skogsstyrelsen. Riklig förekomst 

och fertila exemplar antyder hög luftfuktighet och 

förekomst av gamla träd.  

Garnlav 
Alectoria 
sarmentosa 

Nära 

hotad 

(NT) 

Nära 

hotad 

(NT) 

    x x               

Rödlistekriterium 2020: A2bc+3c+4c 

 

En särskilt god signalart när den påträffas i skog söder 

om den naturliga Norrlandsgränsen. Indikerar ljusöppen 

kontinuitetsskog som samtidigt har hög och stabil 

luftfuktighet. 

 

Trädklädd betesmark (9070) 

Taiga (9010) 

Mossor 

Blåmossa 
Leucobryum 
glaucum 

        x x V             

När mossan förekommer i mycket stora kuddar indikerar 

den höga naturvärden där skogen har en lång period av 

orördhet och stabila förhållanden. Mindre sjok visar på 

lämplig miljö under en mer begränsad tid. 

 

Lövsumpskog (9080) 

Svämlövskog (91E0) 

Taiga (9010) 

 

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. 

Bågpraktmossa 
Plagiomnium 
medium 

        x x               

Lövsumpskog (9080) 

Svämlövskog (91E0) 

Källor och källkärr (7160) 

 

Signalerar skuggiga, våta skogsmiljöer med näringsrikt 

rörligt markvatten och biotoper som ofta hyser andra, mer 

ovanliga och rödlistade arter. 
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Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Stubbspretmossa 
Herzogiella 
seligeri 

        x x               

 

Nordlig ädellövskog (9020) 

Är beroende av rik tillgång till permanent fuktig och starkt 

murken, helst grov, död ved. 

 

Svampar 

Smal 

svampklubba 
Tolypocladium 
(Cordyceps) 
ophioglossoides 

        x                 Parasit på brunskaliga hjorttryfflar Elaphomyces spp. 

Rödgul 

trumpetsvamp 
Craterellus 
lutescens 

        x                 

Signalerar kalkpåverkade barssumpskogar, eller små ytor 

i sumpskog rika på mineraler. Är ofta en tidig signalart på 

marker som kan ha höga naturvärden. 
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Analysportalen och övriga källor 
Utsök	av	arter	i	Analysportalen	har	gjorts	med	hjälp	av	Callunas	filter	för	utsök	av	potentiella	naturvårdsarter.	Sökningen	begränsades	till	
tidsperioden	1970-2020.	Sökområdet	omfattade	inventeringsområdet	samt	en	buffertzon	om	300	m.		

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 

  

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

Fiskar 

Gädda 
Esox lucius 

          x               

Laguner (1150) 

Stora vikar och sund (1160) 

Naturligt näringsrika sjöar (3150) 

Estuarier (1130) 

En ekologisk nyckelart och den viktigaste rovfisken i 

sötvatten.	

Öring 
Salmo trutta 

          x               

Stora vikar och sund (1160) 

Näringsfattiga slättsjöar (3110) 

Ävjestrandsjöar (3130) 

Större vattendrag (3210) 

Alpina vattendrag (3220) 

Mindre vattendrag (3260) 

Estuarier (1130) 

Kan vara både anadrom (vandra mellan söt- och 

saltvatten under olika stadier av livscykeln) eller helt 

sötvattenslevande. Kräver tillgång till strömmande 

sötvatten med grusbottnar för sin reproduktion.	
Fåglar 	

Buskskvätta 
Saxicola rubetra 

Nära 

hotad 

(NT) 

Nära 

hotad 

(NT) 

            4 § x       Rödlistekriterium 2020: A2ab	
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Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Enkelbeckasin 
Gallinago 
gallinago 

          x     4 § x       Fuktängar (6410)	

Grå flugsnappare 
Muscicapa striata 

                4 § x        	

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.	

Lärkfalk 
Falco subbuteo 

                        3 

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.	

Nötkråka 
Nucifraga 
caryocatactes 

  

Nära 

hotad 

(NT) 

      x         x     
Taiga (9010) 

Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen.	

Tornseglare 
Apus apus 

Starkt 

hotad 

(EN) 

Sårbar 

(VU) 
            4 §   x     

Rödlistekriterium 2020: A2bc 

Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen.	

Trana 
Grus 

              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.	

Törnskata 
Lanius collurio 

          x   x 4 §   x     

Enbuskmarker (5130) 

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. 

Kärlväxter 

Ask 
Fraxinus excelsior 

Starkt 

hotad 

(EN) 

Starkt 

hotad 

(EN) 

                      Rödlistekriterium 2020: A3e+4ce	
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Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Blåsippa 
Hepatica nobilis 

        x x     
8 §, 9 

§ 
        

Blåsippa är ganska vanlig i frodiga löv- och barrskogar. 

Arten är kalkgynnad. Blåsippa är en skoglig signalart och 

fridlyst i större delen av Sverige. 

 

Nordlig ädellövskog (9020) 

Näringsrik granskog (9050) 

Ek-avenbokskog av måratyp (9170) 

Uppspruckna kalkstenshällmarker (8240) 

 

Blåsippa (Hepatica nobilis) är fridlyst dels enligt 8 § i 

Hallands, Skåne, Stockholms och Västerbottens län, i 

Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lysekils, Munkedals, 

Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, 

Strömstads, Tanums och Uddevalla kommuner i Västra 

Götalands län samt på fastigheterna Håcksnäs 3:1 och 

Torpa 3:1 i Tranemo kommun i Västra Götalands län, dels 

enligt 9 § i hela landet.	

Jungfru Marie 

nycklar 
Dactylorhiza 
maculata subsp. 
maculata 

      x x x     8 §         

Fukthedar (4010) 

Enbuskmarker (5130) 

Stagg-gräsmarker (6230) 

Slåtterängar i låglandet (6510) 

Höglänta slåtterängar (6520) 

Lövängar (6530) 

Öppna mossar och kärr (7140) 

Agkärr (7210) 

Aapamyrar (7310) 

Fuktängar (6410) 

 

Orkidéer (samtliga arter i familjerna Orchidaceae och 

Cypripediaceae utom de som anges i bilaga 1) är fridlysta 

enligt 8 § i hela landet. 

Lopplummer 
Huperzia selago 

            V   9 §         

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. 

 

Lummerväxter: samtliga arter av släktet Lycopodium är 

fridlysta enligt 8 § i Blekinge län och samtliga arter av 

familjen Lycopodiaceae är fridlysta enligt 9 § i hela landet.	



Naturvärdesinventering (NVI) / Bilaga 3  

	

 33 

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

Mattlummer 
Lycopodium 
clavatum 

          x V   
8 §, 9 

§ 
        

Taiga (9010) 

 

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. 

 

Lummerväxter: samtliga arter av släktet Lycopodium är 

fridlysta enligt 8 § i Blekinge län och samtliga arter av 

familjen Lycopodiaceae är fridlysta enligt 9 § i hela landet.	

Missne 
Calla palustris 

        x x               

Svämlövskog (91E0) 

Svämädellövskog (91F0) 

Lövsumpskog (9080)	

Rödlånke 
Lythrum portula 

Nära 

hotad 

(NT) 

Nära 

hotad 

(NT) 

                      Rödlistekriterium 2020: A2bc; B2ab(ii,iii,iv,v)	

Slåtterfibbla 
Hypochaeris 
maculata 

Nära 

hotad 

(NT) 

Sårbar 

(VU) 
  x   x               

Rödlistekriterium 2020: A2b 

 

Stagg-gräsmarker (6230) 

Silikatgräsmarker (6270) 

Slåtterängar i låglandet (6510) 

Lövängar (6530) 

Åsbarrskog (9060) 

Trädklädd betesmark (9070) 

Rullstensåsöar i Östersjön (1610)	

Slåttergubbe 
Arnica montana 

Sårbar 

(VU) 

Sårbar 

(VU) 
  x   x V             

Rödlistekriterium 2020: A2bc+4bc 

Enbuskmarker (5130) 

Stagg-gräsmarker (6230) 

Silikatgräsmarker (6270) 

Slåtterängar i låglandet (6510) 

Lövängar (6530) 

Torra hedar (4030) 

 

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

Svinrot 
Scorzonera 
humilis 

Nära 

hotad 

(NT) 

    x   x               

Rödlistekriterium 2020: A2b 

 

Fuktängar (6410) 

Slåtterängar i låglandet (6510) 

Lövängar (6530) 

Silikatgräsmarker (6270) 

	

Åkerkulla 
Anthemis 
arvensis 

Nära 

hotad 

(NT) 

Nära 

hotad 

(NT) 

                      Rödlistekriterium 2020: A2bc	

Lavar 

Skrovellav 
Lobaria 
scrobiculata 

Nära 

hotad 

(NT) 

Nära 

hotad 

(NT) 

    x x               

Rödlistekriterium 2020: A2bc+3bc+4bc 

 

Kalkbranter (8210) 

Taiga (9010) 

Nordlig ädellövskog (9020) 

Fjällbjörkskog (9040) 

Trädklädd betesmark (9070) 

Näringsrik ekskog (9160) 

Ek-avenbokskog av måratyp (9170) 

Ädellövskog i branter (9180) 

Näringsfattig ekskog (9190) 

Lövängar (6530)	

Skalbaggar	

Bronshjon 
Callidium 
coriaceum 

        x x               

Bronshjon är en signalart som visar på långsamt växande 

naturskogsbestånd. 

 

Taiga (9010)	

Svampar 

Blomkålssvamp 
Sparassis crispa 

        x                 Knuten till gamla tallar, både levande och döda. 

Broskvaxskivling 
Gliophorus laetus 

        x                 

En ängssvamp som, när den förekommer i skog, 

signalerar rikare, gärna kalkpåverkade och lundartade 

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

Gulnande 

spindling 
Cortinarius 
rubicundulus 

        x                 

En god signalart knuten till fuktiga löv- och barrskogar, 

ofta med lång kontinuitet. Växer den i granskog indikerar 

den rikare jordarter med t.ex. grönsten. 

Kalkmjölnavling 
Pseudoomphalina 
kalchbrenneri 

  

Kun-

skaps-

brist 

(DD) 

                      En sällsynt och dåligt känd men troligen kalkgynnad art. 

Kamjordstjärna 
Geastrum 
pectinatum 

        x                 
Alla jordstjärnor är goda signalarter för både löv- och 

barrskog med lång kontinuitet och höga naturvärden. 

Kryddspindling 
Cortinarius 
percomis 

        x x               
Näringsrik granskog (9050) 

Signalart i friska, örtrika kalkgranskogar. 

Mandelriska 
Lactarius volemus 

        x                 
En signalart för äldre och gärna kalkpåverkade gran-, ek- 

och bokmiljöer med högre naturvärden. 

Mönjevaxskivling 
Hygrocybe 
miniata 

        x                 

En ängssvamp som, när den förekommer i skog, 

signalerar rikare, gärna kalkpåverkade och lundartade 

bestånd. 

Puderspindling 
Cortinarius 
aureopulverulentus 

Nära 

hotad 

(NT) 

Nära 

hotad 

(NT) 

                      

Rödlistekriterium 2020: A2c+3c+4c 

En karaktärsart för äldre granskog på rikare, 

kalkpåverkad mark. 

Sotriska 
Lactarius 
lignyotus 

        x                 
Signalerar gransumpskogsmiljöer som ofta har höga 

naturvärden.  

Tallriska 
Lactarius musteus 

Nära 

hotad 

(NT) 

Nära 

hotad 

(NT) 

                      
Rödlistekriterium 2020: A2c+3c+4c 

Knuten till gammal tallskog på torrare mark. 

Äggvaxskivling 
Hygrophorus 
karstenii 

Nära 

hotad 

(NT) 

Nära 

hotad 

(NT) 

                      Rödlistekriterium 2020: A2c+3c+4c 
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