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Sammanfattning 
Ekologigruppen har på uppdrag av Tyréns AB genomfört en naturvärdesinventering (NVI) i 
enlighet med SIS standard (SS 199000:2014), med tillägg naturvärdesklass 4. Målet med utredningen 
har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden. Syftet har varit att skapa ett 
kunskapsunderlag för att kunna beakta ekologiska aspekter i arbetet med en ny detaljplan. Ett 
objekt med höga naturvärden, sex objekt med påtagliga värden och fem objekt med visst värde har 
urskilts. Objekt med högsta naturvärde finns inte i området.  

Inventeringsområdet är drygt 17 hektar stort och utgörs till större delen av planmark i slättlandskap. 
Jordarterna i och kring inventeringsområdet domineras av postglaciala leror, och ett mindre stråk 
med svämsediment längst i nordväst. Jordarna inom bruksområdet utgörs av fyllnadsmassor Den 
dominerande naturtypen är igenväxningsmark och exploaterad mark. Mindre inslag av åkermark, 
öppen gräsmark och triviallövskog med ädellöv förekommer också. En mindre, stillaflytande å 
rinner genom inventeringsområdet. Stränderna längs Kolbäcksån utgörs av triviallövskog med 
klibbal. Stora delar av den trädklädda marken i området är påverkad av skogsbruksåtgärder, och 
stora delar av trädskiktet har nyligen avverkats.  

I inventeringsområdet har ett objekt med högt naturvärde (klass 2) påträffats. Totalt täcker 
värdeklassen en yta av 3,9 hektar. Objektet utgörs av bruksmiljön med intilliggande ruderatmarker 
och villatomter vid Sörstafors bruk. Inom objektet finns gamla ädellövträd, främst skogsek och 
skogslönn samt döda skogsalmar. Ruderatmarkerna söder om bruket har stort inslag av 
nektarväxter, dock mest av vanliga och näringsgynnade arter. Inom bruksområdet finns en 
blandning av använda och övergivna industri- och ekonomibyggnader, vilka utgör möjliga 
livsmiljöer för fåglar och fladdermöss.  

I inventeringsområdet har sex objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) påträffats. Totalt täcker 
värdeklassen en yta av 4,2 ha. Tre objekt utgörs av naturtypen triviallövskog med ädellövinslag, ett 
av naturtypen torr ruderatmark, ett av igenväxningsmark och ett av mindre vattendrag, 

Ett landskapsobjekt har avgränsats inom området, det omfattar de öppna markerna runt 
Sörstaforsbruk, inklusive de gamla upplagsplatserna norr om bruket, samt ruderatmarkerna och 
trädesåkern och den öppna gräsmarken väster om Kolbäcksån. Det öppna, mestadels örtrika 
landskapet runt bruket, med gott inslag av täta buskage är gynnsamt för såväl pollinerande och 
marklevande insekter, som för häckande småfåglar och som födosöksmiljöer för fladdermöss. De 
övergivna byggnaderna inom bruksmiljöer förser området med ytterliga boplatser för fåglar och 
fladdermöss, vilket till viss del kan kompensera för bristen på äldre hålträd i området.   

I området har 21 naturvårdsarter påträffats i samband med naturvärdesinventeringen. Ytterligare en 
naturvårdsart (kärrsångare) finns rapporterad från området i Artportalen. Sju av de noterade 
naturvårdsarterna är rödlistade, och av de rödlistade är också tre fridlysta enligt 
artskyddsförordningens 4 §. De kända skyddade arterna är alla fåglar. 

Följande kompletterande utredningar föreslås för att kartlägga områdets ekologiska värden: 

Inventering av skyddsvärda träd. Inom planområdet förekommer flera träd som faller under 
definitionen för skyddsvärda träd.  

Fågelinventering: Inventeringen av fåglar bör inriktas speciellt mot de skyddsvärda arter som är 
listade i fågeldirektivets bilaga 1 och/eller är rödlistade. Inventeringen syftar till att konstatera 
förekomst, häckningsstatus och möjliga respektive troliga eller säkerställda revir. 

Fladdermusinventering. Då potentiella livsmiljöer för fladdermöss finns i området är det viktigt 
att genomföra en riktad inventeringsinsats, då samtliga arter är skyddade. 

Utred konsekvenser av exploatering och ge förslag på möjliga kompensationsåtgärder. 
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Bakgrund och syfte 

Ekologigruppen har på uppdrag av Tyréns AB genomfört en naturvärdesinventering (NVI) i 
enlighet med SIS standard (SS 199000:2014), med tillägg naturvärdesklass 4 (Tabell 1). Målet med 
utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden. Syftet har varit att skapa 
ett kunskapsunderlag för att kunna beakta ekologiska aspekter i arbetet med en ny detaljplan.  

Inventeringsområdet ligger i Sörstafors, strax söder om Hallstahammar i Västmanlands län. 
Inventeringsområdets läge och avgränsning framgår av Figur 1. Där framgår också områdets 
relation till kända naturvärden i omgivande landskap.  

Tabell 1. Ambitionsnivån för detta uppdrag enligt SS 199000:2014. 

Kategori Ambitionsnivå 

Nivå  Fält 

Detaljeringsgrad Medel - minsta karterbara enhet 0,1 hektar 

Tillägg Naturvärdesklass 4 

Figur 1. Översiktskarta över inventeringsområdets läge och relation till kända naturvärden i omgivande landskap. Kända 
artfynd redovisas ej i kartan. Bakgrundskartan i stora kartbilden är Lantmäteriets topografiska webbkarta, medan den 
mindre har ESRI:s world wide imagery. 
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Metod 
Naturvärdesinventering 
En naturvärdesinventering går ut på att kartlägga områden som är betydelsefulla för biologisk 
mångfald och värdera dem utifrån en standardiserad skala från 1 till 3 eller 4 (Figur 2). 
Bedömningen utgår från områdets biologiska kvaliteter och vilka arter som utnyttjar det. Metoden 
sammanfattas i bilaga 3 och beskrivs i detalj i SIS rapport (SS 199000:2014).  

Avgränsningar 
I en NVI enligt SIS-standard ingår endast kartläggning av områden med värde för biologisk 
mångfald. Kartläggning av andra ekosystemtjänster ingår inte. En enklare bedömning av 
landskapssamband (landskapsobjekt) genomförs, men inga avancerade spridningsanalyser. 
Bedömningen beskriver det aktuella naturvärdet. Historiskt eller potentiellt framtida naturvärde 
bedöms ej. 

SIS naturvärdesinventering kan genomföras med olika nivåer, detaljeringsgrader och tillägg. 
Upplägget i detta uppdrag visas i Tabell 1. 

Förarbete 
Inför fältarbetet gjordes preliminära avgränsningar av objekt av betydelse för biologisk mångfald 
utifrån tolkning av ortofoton. Befintlig information om naturvärden och arter eftersöktes inom det 
område som illustreras i översiktskartan (Figur 1) från år 1950. De källor som genomsökts visas i 
Tabell 2. Data om naturvårdsarter har laddats ned från Svenska LifeWatch analysportal (2020) som 
samlar uppgifter från en lång rad art-databaser. Till denna studie har har Artportalen, 
Entomologiska samlingarna vid naturhistoriska riksmuseet, SLU:s observationsdatabas och 
Virtuella herbariet vid Umeå universitet använts. 

Tabell 2. Genomsökta källor. 

Data Källa Sökdatum 

Lokala värdekärnor m.m. Översiktsplan, Hallstahammars 
kommun (2011) 2021-06-25 

Häradsekonomiska kartan (ca. 1900), Historiska 
ortofoton (1960- och 1970-tal) Lantmäteriet 2021 2021-06-25 

Naturvårdsarter Svenska LifeWatch analysportal 2021 2021-06-25 

Ängs- och betesmarksinventeringens objekt Naturvårdsverket 2021 2021-06-25 

Naturreservat Naturvårdsverket 2021 2021-06-25 

Biotopskyddsområden Naturvårdsverket 2021 2021-06-25 

Natura 2000-områden (SPA, SCI) Naturvårdsverket 2021 2021-06-25 

Nyckelbiotoper Naturvårdsverket 2021 2021-06-25 

Berg- och jordarter SGU 2021 2021-06-25 

Figur 2. I en NVI enligt SIS värderas naturområdens betydelse för biologisk mångfald i en tre- eller fyrgradig skala där 
objekt med klass 1 har högsta naturvärde.  
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Fältinventering 
Fältinventeringen utfördes av Rikard Anderberg 26/6 2021. Vid fältbesöket genomsöktes 
inventeringsområdet efter arter och biotopkvaliteter av betydelse för biologisk mångfald. Särskilt 
fokus lades på naturvårdsarter som är relevanta för ruderatmarker och arter knutna till gamla träd, 
vilket ofta förekommar i liknande områden. Noteringar registrerades i en GIS-applikation på en 
iPad. 

Osäkerhet i bedömningen 
Området besöktes under midsommartid. Artvärden är framför allt bedömda från eftersökta 
förekomster av insekter, kärlväxter, mossor, lavar och vedsvampar. Den sena inventeringsperioden 
medförde att flera naturvårdsarter bland tidigblommande kärlväxter och fåglar inte kunde 
inventeras. Naturvärdesinventeringen kan trots detta bedömas som säker då biotopvärdena bedöms 
som säkra och naturvårdsarter inom de viktigaste artgrupperna har kunnat inventeras.  

Resultat 
Allmän beskrivning av området 
Inventeringsområdet är drygt 17 hektar stort och utgörs av slättlandskap. Jordarterna i och kring 
inventeringsområdet domineras av postglaciala leror, och ett mindre stråk med svämsediment längst 
i nordväst. Jordarna inom bruksområdet utgörs av fyllnadsmassor Den dominerande naturtypen är 
igenväxningsmark och exploaterad mark (Figur 4). Mindre inslag av åkermark, öppen gräsmark och 
triviallövskog med ädellöv förekommer också. En mindre, stillaflytande å rinner genom 
inventeringsområdet (Figur 3). Stränderna längs Kolbäcksån utgörs av triviallövskog med klibbal. 
Stora delar av den trädklädda marken i området är påverkad av skogsbruksåtgärder, och stora delar 
av trädskiktet har nyligen avverkats.  

Trädbeståndets ålder varierar i området. I de äldsta partierna bedöms den genomsnittliga åldern 
vara cirka 120 år, detta är främst inom bruksmiljön där inslaget äldre ädellövträd är stort. Runt 
bruksområdet utgörs trädskiktet mest av unga vårtbjörkar. I häradsekonomiska kartan från 1910 
syns att området då utgjordes av bruksmiljö omgiven av jordbruksmark.  

Bebyggelse finns norr om utredningsområdet, samt väster om och inom bruksområdet.  

Naturvårdsstatus och övriga utpekanden 
Skydd enligt miljöbalken 
Inventeringsområdet är detaljplanelagt sedan 1958, och omfattas inte av strandskydd. Större delen 
av inventeringsområdet berörs dock av strandskydd om befintlig detaljplan för området upphävs 
och en ny tas fram. Delar av området (stränderna mot Kolbäcksån) är även klassade som 
riksintresse för friluftslivet. Kolbäcksån som ligger intill men utanför området är klassad som 
riksintresse för kulturmiljövård (Hallstahammars kommun 2011). 

Övriga naturvårdsutpekanden 
Inga övriga utpekade naturvärdesområden är kända inom inventeringsområdet. 
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Figur 3. En mindre å med stillaflytande vatten och inslag av flytbladsvegetation rinner genom området. Denna typ av 
småvatten är gynnsamt för många olika djur och växter, och utgör ett värdefullt inslag i områdets miljö. 

 
Figur 4. Igenväxande före detta öppen mark finns på flera platser inom området. I historiska flygbilder syns att dessa 
objekt använts som upplagsplatser. De nu buskklädda markerna är gynnsamma för insekter och fåglar. 
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Figur 5. Inom inventeringsområdet har ett objekt med högt, sex med påtagligt, och fem med visst naturvärde 
identifierats. De högsta naturvärdena i området finns runt den gamla bruksmiljön där det förekommer gamla ädellövträd, 
övergivna byggnader lämpliga för fåglar och fladdermöss, samt öppen mark med nektarbärande växter. 
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Naturvärdesobjekt 
Ett objekt med höga naturvärden, sex objekt med påtagliga värden och fem objekt med visst värde 
har urskilts. Objekt med högsta naturvärde finns inte i området. Objektens lokalisering visas i Figur 
5. I objektskatalogen (bilaga 1) redovisas respektive objekts naturvärde i detalj och här finns också 
bilder från varje objekt. Nedan presenteras resultatet av naturvärdesinventeringen översiktligt.  

Naturvärdesobjekt har inget direkt lagligt skydd men i miljöbalkens inledande paragraf (1 kap. 1 §) 
anges att lagen ska tillämpas så att värdefulla naturmiljöer skyddas och vårdas samt att den 
biologiska mångfalden bevaras. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser (3 kap. 3 §) anger dessutom 
att mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 
1 och 2 är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt (SIS 2014). 

Högt naturvärde – Naturvärdesklass 2 
I denna klass bedöms varje objekt vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald 
på regional eller nationell nivå och de bör så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada 
naturmiljön (miljöbalken 3 kap. 3 §). 

I inventeringsområdet har ett objekt med högt naturvärde (klass 2) påträffats (Figur 5). Totalt täcker 
värdeklassen en yta av 3,9 hektar. Objektet utgörs av bruksmiljön med intilliggande ruderatmarker 
och villatomter vid Sörstafors bruk. Inom objektet finns gamla ädellövträd, främst skogsek och 
skogslönn samt döda skogsalmar. Ruderatmarkerna söder om bruket har stort inslag av 
nektarväxter, dock mest av vanliga och näringsgynnade arter. Inom bruksområdet finns en 
blandning av använda och övergivna industri- och ekonomibyggnader (Figur 6), vilka utgör möjliga 
livsmiljöer för fåglar och fladdermöss. Objektet bedöms ha ett påtagligt artvärde och högt 
biotopvärde. Bland de naturvårdsarter som noterades i objektet kan nämnas den starkt hotade 
vedsvampen almrostöra, samt den nära hotade svampen svartöra, båda knutna till gamla almar. Det 
bedöms troligt att det utöver de noterade naturvårdsarterna också kan förekomma andra 
skyddsvärda arter i objektet. Vidare så förekommer strukturer viktiga för biologisk mångfald ganska 
rikligt, men enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas saknas eller hade kunnat förekomma i 
större omfattning. I värdeklassen förekommer främst naturtyper som är sällsynta ur ett nationellt 
eller internationellt perspektiv (Natura 2000-naturtyper).  
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Påtagligt naturvärde – Naturvärdesklass 3 
I denna klass behöver inte varje enskilt objekt vara av betydelse för biologisk mångfald på regional, 
nationell eller global nivå. Däremot bedöms objekten vara av särskild betydelse för att den totala 
arealen av sådana områden ska kunna bibehållas och deras ekologiska kvalitet upprätthållas eller 
förbättras (se SS 199000:2014). Ekologigruppen tolkar det som att objekt i denna värdeklass är av 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på kommunal nivå och kan vara av betydelse för 
en sammanhängande grön infrastruktur. 

I inventeringsområdet har sex objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) påträffats (Figur 5). Totalt 
täcker värdeklassen en yta av 4,2 ha. Tre objekt utgörs av naturtypen triviallövskog med 
ädellövinslag (objekt 6, 7 och 10), ett av naturtypen torr ruderatmark (objekt 4), ett av 
igenväxningsmark (objekt 9, Figur 4) och ett av mindre vattendrag (objekt 3). Majoriteten av 
objekten bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. Det betyder att det förekommer 
naturvårdsarter men att arter med högt indikatorvärde inte är vanligt förekommande. 
Biotopkvaliteter finns men de förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd så som kan 
förväntas i biotopen.  

Triviallövskogarna längs Kolbäcksåns stränder är värdefulla bland annat för insekter och småfåglar. 
Inslaget av död ved av bland annat klibbal och skogsalm i objekten är gynnsamt för insekter och 
vedsvampar. De öppna, örtrika markerna i objekt 4 och 9 är värdefulla för pollinerande insekter, 
samt för insektsätande fåglar. Vid fältbesöket noterades sjungande törnsångare i objekten, och 
nyligen utflugna ungar av den rödlistade gulsparven noterades i objekt 9. Den långsamflytande ån i 
objekt 12 är värdefull för vattenlevande insekter, groddjur samt för fåglar. Stilla vatten med 
flytbladsvegetation är gynnsamt bland annat för många trollsländor. 

Figur 6. Inom bruksområdet vid Sörstafors bruk finns övergivna industri- och ekonomibyggnader vilka utgör potentiella 
övervintrings- och övernattningsplatser för fladdermöss, samt häckplatser för fåglar. 
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Visst naturvärde – Naturvärdesklass 4 
Varje enskilt objekt i denna klass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional, nationell eller global nivå. Däremot bedöms objekten ha betydelse för att den 
totala arealen av sådana områden ska kunna bibehållas och deras ekologiska kvalitet upprätthållas 
eller förbättras (se SS 199000:2014). Ekologigruppen tolkar det som att objekt i denna värdeklass är 
av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på lokal nivå.  

Fem objekt inom området bedöms ha visst naturvärde. I naturvärdesklassen ingår objekt med 
vardagsnatur, såsom igenväxande åkermark, igenväxningsmarker och blomrika ruderatmarker. 
Denna typ av objekt är av betydelse för att populationerna av vanliga arter ska fortsätta att vara 
vanliga. Totalt täcker värdeklassen en yta av 4,4 ha. 

 
Figur 7. De gamla uppläggningsplatserna runt bruket har utvecklats till buskmarker med varierande inslag av nektarbärande 
örter. Unga vårtbjörkar förekommer spritt i nästan hela inventeringsområdet. 
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Figur 8. Söder om bruksmiljön övergår ruderatmarker i brukad och obrukad åkermark. Öppna örtrika trädesåkrar är 
värdefulla för såväl insekter som fåglar. 
 

Landskapsobjekt 
Landskapsobjekt avgränsas när flera värdeobjekt i en eller flera naturtyper tillsammans bildar ett 
sammanhängande landskap med större betydelse för biologisk mångfald. Det kan också avgränsas i 
områden som under en kort period under året har betydelse för flera arter. I det inventerade 
området har ett landskapsobjekt avgränsats.  

Landskapsobjektet omfattar de öppna markerna runt Sörstaforsbruk, inklusive de gamla 
upplagsplatserna norr om bruket, samt ruderatmarkerna och trädesåkern och den öppna 
gräsmarken väster om Kolbäcksån. Det öppna, mestadels örtrika landskapet runt bruket, med gott 
inslag av täta buskage är gynnsamt för pollinerande och marklevande insekter. Goda förutsättningar 
finns också för häckande småfåglar och som födosöksmiljöer för fladdermöss. De övergivna 
byggnaderna inom bruksmiljöer förser området med ytterliga boplatser för fåglar och fladdermöss, 
vilket till viss del kan kompensera för bristen på äldre hålträd i området.   
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Figur 9. Ett landskapsobjekt som omfattar de öppna markerna runt Sörstaforsbruk, inklusive de gamla upplagsplatserna 
norr om bruket, samt ruderatmarkerna och trädesåkern och den öppna gräsmarken väster om Kolbäcksån har 
avgränsats inom inventeringsområdet. 
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Naturvårdsarter 
En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö. Genom sin förekomst signalerar arten att 
det finns naturvärden i ett område och att det kan finnas fler sällsynta och/eller rödlistade arter. 

I området har 21 naturvårdsarter påträffats i samband med naturvärdesinventeringen. Ytterligare en 
naturvårdsart (kärrsångare) finns rapporterad från området i Artportalen.  

Förekomster av skyddade arter, rödlistade arter och arter med högt eller mycket högt 
indikatorvärde finns listade i Tabell 3. En fullständig förteckning av noterade naturvårdsarter och 
information om vad arterna indikerar finns i bilaga 2.  

Tabell 3. Naturvårdsarter. Tabellen innefattar skyddade arter, rödlistade arter och arter med högt eller mycket högt 
indikatorvärde. Kolumnen Skydd anger vilka paragrafer i artskyddsförordningen (ASF) som skyddar arten. Kolumnen 
RK anger rödlistningskategori enligt följande: NT - Nära hotad, EN - Starkt hotad, CR - Akut hotad. 

Skogsalm -  CR Visst Objekt: 1, 4, 6, 7, 8, 
9, 10 

Fältinventering 
2021 

Almrostöra - EN Mycket högt Objekt: 5 Fältinventering 
2021 

Ask -  EN Visst Objekt: 1, 3, 6, 7, 9, 
10 

Fältinventering 
2021 

Drillsnäppa 4 § NT Visst Objekt: 3, 6 Fältinventering 
2021 

Gulsparv 4 § NT Visst Objekt: 4, 5, 9 Fältinventering 
2021 

Kråka 4 § NT Ringa Objekt: 5 Fältinventering 
2021 

Svartöra - NT Mycket högt Objekt: 5, 7 Fältinventering 
2021 

Hämpling -  - Högt Objekt: 5 Fältinventering 
2021 

Brun trämyra - - Högt Objekt: 4 Fältinventering 
2021 

Skyddade arter 
I området förekommer tre arter som är skyddade enligt svensk lag (SFS 2007:845, se faktaruta). 
Förekomsterna av arterna redovisas nedan samt i Tabell 3 och bilaga 2. 

Skyddade arter enligt 4 § artskyddsförordningen 
Samtliga skyddade arter som noterats inom inventeringsområdet är skyddade enligt 4 § (Tabell 3). 
Förutom att arterna är fridlysta så är det också förbjudet att skada eller förstöra djurens 
fortplantningsområden eller viloplatser, samt att avsiktligt störa dem. 

Alla vilda fågelarter är skyddade i svensk lag enligt artskyddsförordningen 4 §, men arter markerade 
med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter (se faktaruta) samt sådana arter som 
uppvisar en starkt negativ trend prioriteras i skyddsarbetet och vid tillämpningen av förordningen 

Mer om naturvårdsarter 

Naturvårdsarter är utpekade av myndigheter i olika inventeringar och sammanhang. De sammanfattas av 
Artdatabanken SLU i rapporten ”Naturvårdsarter” (Hallingbäck 2013). Exempel på naturvårdsarter är rödlistade 
arter, Skogsstyrelsens signalarter, Jordbruksverkets ängs- och betesmarksarter, fridlysta arter och 
Ekologigruppens egna naturvårdsarter. 

Naturvårdsarterna är olika bra på att indikera naturvärde. Ekologigruppen delar in dem i olika kategorier 
(indikatorvärde) med klasserna mycket högt, högt, visst och ringa, beroende på miljökrav och sällsynthet. Mycket 
högt indikatorvärde används exempelvis för ovanliga, rödlistade eller hotade arter, samt för arter med höga krav på 
miljön där de förekommer. 
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(Naturvårdsverket 2009). Därför har endast sådana prioriterade arter noterats i 
naturvärdesinventeringen. 

Drillsnäppa (Actitis hypoleucos) noterades varnande i två objekt inom området, dels längs 
Kolbäcksåns strand (objekt 6), dels vid ån väster om bruket (objekt 3). I södra Sverige häckar arten 
ofta längs smala strandremsor, men även längs kuster och sjöstränder. Arten bygger oftast sina bon 
intill strandkanterna. Drillsnäppa är rödlistad som nära hotad (NT), vad som orsakat artens 
minskning är inte klarlagt. 

Gulsparv (Emberiza citrinella) noterades i flera objekt i området. Arten är knuten till buskmarker, 
ofta i jordbrukslandskapet, men även i stadsnära parker och vid kalhyggen. Arten tros ha minskat 
som en följd av förändrat jordbruk, samt förlust av småbiotoper som buskklädda åkerholmar och 
åkerrenar. Gulsparv är rödlistad som nära hotad (NT). 

Kråka (Corvus corone) noterades på hustaken i objekt 5. Kråkor häckar i träd, ofta i anslutning till 
jordbruksmark. Arten är ny på rödlistan år 2020, och orsakerna till kråkans minskning är inte 
klarlagda. Kråka är rödlistad som nära hotad (NT). 

Rödlistade arter 
Utöver de skyddade arterna noterades ytterligare fyra rödlistade arter noterades från området vid 
denna inventering (Tabell 3). En av dessa rödlistade arter tillhör hotkategorin nära hotade arter 
(NT), två utgörs av starkt hotade arter (VU) och en tillhör den högsta hotkategorin akut hotade 
arter (CR). Nedan redovisas information om kända rödlistade arter från området. 

Skogsalm (Ulmus glabra) (CR) noterades i flertalet objekt inom området, dock mest som sly och 
döda träd. Alla de tre svenska alm-arterna är akut hotade då de är drabbade av den aggressiva 
almsjukan, som slår ut smittade individer. Att bevara de träd som fortfarande är friska kan bidra till 
en ökad genetisk variation och kanske på sikt öka resistens mot sjukdomen. Gamla levande träd har 
höga värden, och hyser ofta förekomster av andra ovanliga och rödlistade arter. 

Almrostöra (Hymenochaete ulmicola) (EN) är en liten vedsvamp och noterades på barken av en 
gammal död skogsalm i västra delen objekt 5. Arten är knuten till äldre almar där den lever inne i 
grova barksprickor, och förekommer i såväl skog som parkmiljöer. På grund av almsjukan är arten 
nu listad som starkt hotad. 

Ask (Fraxinus excelsior) (EN) noterades i flertalet objekt inom inventeringsområdet, dock mest som 
unga träd eller sly. Arten är rödlistad på grund av en vindburen svampsjukdom som drabbar träden 
(askskottsjukan). Genetisk variation inom populationerna bör öka motståndskraften mot 

Artskyddsförordningen 

Artskyddsförordningen ger ett skydd för alla vilda fåglar och ett antal andra djur och växter som finns uppräknade i 
artskyddsförordningens bilagor. Olika arter har olika skydd beroende på vilken paragraf i artskyddsförordningen 
som reglerar dem. 

Skyddet är strikt utformat. Det finns alltså ingen rimlighetsavvägning mellan nödvändigheten av projektet och 
behovet av att skydda arten. Tidigare prejudikat (vägledande domar) tyder på att det inte är enstaka individer som 
är skyddade utan den lokala populationen. Om ett projekt eller en plan bedöms påverka en lokal population är det 
inte möjligt att söka dispens, istället måste skyddsåtgärder vidtas så att populationen inte påverkas negativt. 

Rödlistan - rödlistekategorier 

Den svenska rödlistan utarbetas av Artdatabanken. Rödlistan uppdateras vart femte år och den senaste rödlistan 
gavs ut 2020. Rödlistan i sig innebär inget skydd utan anger olika arters risk att dö ut från Sverige. Arterna listas i 
olika rödlistkategorier beroende på artens status. Det finns sex rödlistningskategorier: 

(RE) nationellt utdöd, (CR) akut hotad, (EN) starkt hotad, (VU) sårbar, (NT) nära hotad, (DD) kunskapsbrist. 

Arter utan känd minskning eller negativ påverkan och med tillräckligt stor population klassas som livskraftiga (LC). 
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askskottsjukan och därför är det att viktigt att bevara askar där det är möjligt. Många 
naturvårdsarter bland skalbaggar, vedsvampar och lavar är knutna till askträd. 

Svartöra (Auricularia mesenterica) (NT) noterades på död almved i objekt 5. Arten är knuten till gamla 
ädellövträd och död ved av främst alm och ask. Arten har tillfälligt gynnats av askskotts- och 
almsjuka då inslaget av död ved av dessa trädslag blivit vanligare. På sikt förväntas arten minska 
kraftigt. 

Planförslag i förhållande till kända naturvärden 
Planskiss för området daterat 2021-11-10 visar på föreslagen exploatering som en- och 
flerbostadshus inom inventeringsområdet. Planerad bebyggelse ligger främst inom områden med 
visst eller påtagligt naturvärde (Figur 10), men även till viss del inom objekt med högt naturvärde. 
Den planerade bebyggelsen medför viss exploatering av naturmark, samt förtätning/ombyggnad i 
redan exploaterad mark. Exploatering riskerar att störa populationer av fågelarter (rödlistade såväl 
som ej rödlistade) om arbeten genomförs under häcktid. Vid arbeten som stör fåglar under 
häckperioden kan förbud artskyddsförordningen utlösas. De rödlistade fågelarter som noterades 
inom området uppehöll sig främst i delar som ej planeras exploateras, men exploateringen bedöms 
ändå kunna medföra vissa negativa effekter för arterna, exempelvis gulsparv som nyttjar stora delar 
av området. Då ingen riktad fågelinventering genomförts är det möjligt att det även förekommer 
andra fåglar i området som kan påverkas av det aktuella planförslaget.  

De skyddsvärda träd som finns inom området ligger främst inom områden som inte är planerade 
för vidare exploatering, kring villabebyggelsen närmast bruket. Vid infartsvägen till bruket löper en 
allé med skogslönnar vilken inte ser ut att påverkas av aktuell plan. Arbete i och kring allén måste 
ske så att träden inte skadas om inte dispens tilldelats för påverkan enligt reglerna för det generella 
biotopskyddet. 



NVI Sörstafors bruk, Hallstahammars kommun 
2021-11-23 

 

15 

 

Figur 10. Planskiss för området, i förhållande till utpekade naturvärdesobjekt. Exploatering sker främst i områden med 
påtagligt eller visst naturvärde, och bedöms inte ha stark negativ påverkan på landskapsobjektets värden. Viss inverkan 
sker i området med högt naturvärde, men de delar där större delen av värdena finns i området förblir opåverkade. 
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Förslag till anpassningar och åtgärder 
När obebyggd mark tas i anspråk finns risk att värdefulla naturområden och biotoper för olika arter 
försvinner, vilket innebär en förlust av biologisk mångfald. Därför är det nödvändigt att redan i ett 
tidigt skede i en exploateringsprocess ta hänsyn till naturvärden och biologisk mångfald. Bebyggelse 
av områden med skyddsvärda arter regleras av artskyddsförordningen.  

Nedan ges förslag till åtgärder för att minimera planens påverkan på den biologiska mångfalden.  

Ta stor hänsyn till områden med höga naturvärden, klass 2-3 i planeringen. Dessa 
naturvärdesobjekt bör sparas i så stor utsträckning som möjligt för att säkerställa värden knutna till 
till äldre träd och vattenmiljöer. Eventuell exploatering inom dessa områden bör göras med stor 
försiktighet och kompensationsåtgärder bör företas. Värdefulla träd och strukturer bör pekas ut och 
sparas och det krävs att det säkerställs att finns en blandning av gamla och unga träd inom området 
om områdets värden inte ska gå förlorade.  

Bevara och skydda skyddsvärda träd genom god planering och skyddsåtgärder. Bevara om 
möjlig alla särskilt skyddsvärda träd (klass 1) och skyddsvärda träd (klass 2). Om detta inte är 
möjligt bör träden ersättas.  

Skydda och vårda gamla träd som vuxit upp i ett tidigare öppet landskap. Träden bör förses 
med skötselplan. Exempel på åtgärder kan vara friställning av gamla ekar och andra ädellövträd för 
att öka solinstrålning på stammarna. 

Gamla träd av de rödlistade trädarterna skogsalm och ask bör undantas helt från 
avverkning om de inte är angripna av allvarlig sjukdom. 

Alléträd bör i möjligaste mån sparas vid exploatering och om de avverkas ersättas med 
motsvarande art.  

Beakta ekosystemtjänster i planering och gestaltning. För att minska påverkan på den 
biologiska mångfalden bör åtgärder för bevarande av och tillhandahållande av nya 
ekosystemtjänster i området genomföras. Detta kan till exempel ske genom gröna biotoptak, 
utformning av gårdar med biotopträdgårdar, värdeskapande växtlighet samt småmiljöer för insekter 
och andra landskapselement. 

Arbeten och anslutningsvägar bör planeras så att påverkan på skyddsvärda träd undviks. 
Särskilda ansträngningar bör göras för områdets äldre ädellövträd. Observera att trädens rötter är 
känsliga för påverkan av schakt, och att rötterna når lika långt ut som trädkronan. Frilagda rötter 
skall inte grävas/slitas av utan bör beskäras och täckas över för att bevara fukten. Undvik att 
kompaktera jorden under trädens kronor under byggtiden då rotsystemen annars kan skadas och 
skydda trädens stammar mot mekanisk skada.  

Nedtagna större trädstammar bör företrädesvis sparas i området. Stammarna placeras ut på 
plats eller i närområdet, i form av så kallade faunadepåer. Träden bör läggas ut i så stora stycken 
som möjligt för att efterlikna naturligt fallna träd. Död ved är en värdefull resurs som gynnar många 
arter i olika organismgrupper. 

Förslag till ytterligare utredningar 
Följande kompletterande utredningar föreslås: 

Inventering av skyddsvärda träd. Inom planområdet förekommer flera träd som faller under 
definitionen för skyddsvärda träd.  

Fågelinventering: Inventeringen av fåglar bör inriktas speciellt mot de skyddsvärda arter som är 
listade i fågeldirektivets bilaga 1 och/eller är rödlistade. Inventeringen syftar till att konstatera 
förekomst, häckningsstatus och möjliga respektive troliga eller säkerställda revir. 
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Fladdermusinventering. Då potentiella livsmiljöer för fladdermöss finns i området är det viktigt 
att genomföra en riktad inventeringsinsats, då samtliga arter är skyddade. 

Utred konsekvenser av exploatering och ge förslag på möjliga kompensationsåtgärder. 
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Bilaga 1. Objektskatalog  
I denna objektskatalog beskrivs de enskilda delobjekt (naturvärdesobjekt) som avgränsats vid 
naturvärdesinventeringen. Beskrivningen uppfyller de krav på dokumentation som ställs enligt SIS-
standard SS 199000:2014 för naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). Om 
bedömning av ekologiska spridningssamband ingått i uppdraget så redovisas detta också i 
objektskatalogen. Karta som visar respektive delobjektets läge och utbredning finns redovisad i 
huvudrapporten och i det GIS-underlag som vi levererar till beställaren. Utredningsområdet finns 
också redovisat i huvudrapporten. Objekten är sorterade i stigande nummerordning. 

Läsinstruktion 
Varje delobjekt beskrivs i ett objektsblad på 1–2 sidor. I beskrivningen ingår administrativa data, ett 
fotografi som ger en upplevelse av naturmiljön, en sammanfattande beskrivning, tabell över viktiga 
strukturer knutna till naturtypen, en motivering till vald naturvärdesklass, samt en tabell över 
påträffade och kända naturvårdsarter, skyddade arter och rödlistade arter.  

Naturvärdesklass 

En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för 
bedömningsgrunderna för art och biotop (se beskrivning i bilaga 2, Metodbeskrivning). Grund för 
både art- och biotopvärde redovisas i objektsbladet.  

Följande naturvärdeklasser ingår i SIS standard:  
• 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 
Som tillägg kan också följande klass ingå: 
• Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. Viss positiv betydelse för biologisk mångfald 
Termer och begrepp följer SIS standard med två undantag. Naturtyp enligt SIS kallas i 
objektskatalogen Naturtypsgrupp och biotop kallas här naturtyp. Namnsättningen av respektive 
naturtyp följer i första hand indelning i enlighet med vägledning för svenska naturtyper i 
habitatdirektivets bilaga 1 (Naturvårdsverket 2011). För naturtyper som inte ingår i 
habitatdirektivet, eller där behov finns för finare indelning (exempelvis taiga) används namn i 
enlighet en tolkningsnyckel som tagits fram av Ekologigruppen (se bilaga 2, Metodbeskrivning). 

Natura 2000-naturtyper 
En bedömning görs i fall objektet uppfyller kvalitetskrav på att klassas som Natura 2000-naturtyp 
eller ej. Dessutom görs bedömning av om tillståndet i objektet är gynnsamt eller inte. För allmänna 
och hotade naturtyper som exempelvis taiga krävs att tillståndet är gynnsamt för att biotopvärdet 
ska bli högt för bedömningskriterie sällsynthet och hot.  



Objektskatalog 9227_NVI_Sörstafors

Biotop: Allé (100 %)
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO
Beskrivning: Objektet utgörs av en tvåsidig lönnallé med träd som är runt 80-100 år gamla, varav enstaka träd har värdefulla
strukturer som vedblottor och savflöden. Träden har inte påtagligt rik flora av mossor och lavar, utan är tämligen individfattiga
med mest vanliga arter. Objektet har spridda förekomster av alm- och asksly i vägkanten mellan lönnarna.
Motiv för värdebedömning naturvärde: Alléer är skyddsvärda, och inslaget av träd med savflöden och sådana med
rötskador och insektsspår ger objektet visst biotopvärde. Inga naturvårdsarter knutna till alléträden noterades.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 70-100 år

Naturtyp (grupp): Park och trädgård

Dominerande biotop: Allé (100%)

Skyddsstatus: Biotopskydd generellt, allé , Biotopskydd,
generellt. Allé (minst 5 träd)

Skyddade arter: Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass: Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Inventerad av: Rikard Anderberg den 26 juni 2021

1. Lönnallé V Bruket

Visst Rödlistad art: Akut hotad (CR)Skogsalm (Ulmus glabra) Rikard Anderberg

Visst Rödlistad art: Starkt hotad (EN)Ask (Fraxinus excelsior) Rikard Anderberg

Naturvårdsträd och trädstrukturer
FrekvensStatus Art Åldersklass Grovlek Nyckelelement

Enstaka till sparsam (1-10
st/ha)Levande Skogslönn Nästan gammal Savflöde

Enstaka till sparsam (1-10
st/ha)Levande Skogslönn Nästan gammal Uppsprucken bark, insektshål och

gångar

Tämligen allmän (11-50 st/ha)Levande Skogslönn Nästan gammal

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

Övriga strukturer
Strukturtypen saknas inom objektet

Art Frekvens Indikatorvärde Naturvårdsartstyper Referens

Invasiva arter, negativa indikatorarter och övriga arter
Ej noterat i objektet



Objektskatalog 9227_NVI_Sörstafors

Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.



Objektskatalog 9227_NVI_Sörstafors

Biotop: Ej brukad åker (100 %)
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO
Beskrivning: Objektet utgörs av öppen trädesåker bevuxen med näringsgynnade ogräs som stormåra, ogräsmaskrosor,
åkertistel och gräs. Objektet präglas av leriga förhållanden med tydlig näringspåverkan.
Motiv för värdebedömning naturvärde: Öppna åkermarker har värden för insekter och fåglar vilka kan födosökande inom
objektet.
Kontinuitet: Lång obruten hävdkontinuitet (100-300 år)
Påverkan/Naturlighet: Tydlig gödselpåverkan/övergödning

Naturtyp (grupp): Åkermark

Dominerande biotop: Ej brukad åker (100%)

Skyddsstatus: Ingen

Skyddade arter: Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass: Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Inventerad av: Rikard Anderberg den 26 juni 2021

2. Trädesåker S

Naturvårdsträd och trädstrukturer
Strukturer saknas inom objektet

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

Övriga strukturer
Strukturer saknas inom objektet

Art Frekvens Indikatorvärde Naturvårdsartstyper Referens

Invasiva arter, negativa indikatorarter och övriga arter

Ej noterat i objektet

Ej noterat i objektet



Objektskatalog 9227_NVI_Sörstafors

Biotop: Mindre vattendrag (100 %)
Beskrivning: Objektet utgörs av ett öppet, cirka 5 m brett, långsamflytande vattendrag i ytterkanten av gammal bruksmiljö.
Stränderna är närmast vattnet tämligen flacka, med typisk vegetation för näringsrika vattenmiljöer, som skogssäv,
fackelblomster, svalting och strandlysing. Strandbrinken blir dock snabbt brantare, och är i dessa partier mest bevuxen med
lövsly och kirskål. Ån svänger något, men har troligen rätats och rensats historiskt.
Motiv för värdebedömning naturvärde: Det stillaflytande, näringsrika vattnet med visst inslag av flytbladsvegetation, samt
strandvegetationen med gräs, halvgräs och örter är gynnsamt för såväl groddjur som olika ryggradslösa djur, exempelvis troll-
och flicksländor. Vid fältbesöket noterades rik aktivitet av flicksländor, dock endast de vanliga arterna ljus- och mörk
lyrflickslända. Ett exemplar av blå jungfruslända noterades, en art som trivs i stillaflytande åar och liknande miljöer.
Påverkan/Naturlighet: Rensat (vattendrag)

Naturtyp (grupp): Vattendrag

Dominerande biotop: Mindre vattendrag (100%)

Skyddsstatus: Yt- och grundvattenförekomster

Skyddade arter: Förekommer

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Inventerad av: Rikard Anderberg den 26 juni 2021

3. Öppet dike

Flera Ringa Ekologigruppens signalartGul näckros (Nuphar lutea) Rikard Anderberg

Flera Ringa Typisk artSjöfräken (Equisetum
fluviatile) Rikard Anderberg

Flera Visst Ekologigruppens signalartTypisk artFlädervänderot (Valeriana
sambucifolia) Rikard Anderberg

Enstaka Visst Ekologigruppens signalartBlå jungfruslända
(Calopteryx virgo) Rikard Anderberg

Visst Ekologigruppens signalartKärrsångare (Acrocephalus
palustris) Artportalen 1976

Enstaka Visst
Skyddad art: AFS § 4 (rödlistad
fågelart), Rödlistad art: Nära hotad
(NT)Typisk art

Drillsnäppa (Actitis
hypoleucos) § Rikard Anderberg

Naturvårdsträd och trädstrukturer
FrekvensStatus Art Åldersklass Grovlek Nyckelelement

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött liggande Skogsalm Vattenlåga

Dött liggande Triviallövträd Klent

Naturvårdsarter

Områdesbeskrivning

Övriga strukturer
Frekvens TäckningsgradStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Vegetation Flytbladsvegetation

Art Frekvens Indikatorvärde Naturvårdsartstyper Referens

Invasiva arter, negativa indikatorarter och övriga arter

§

§



Objektskatalog 9227_NVI_Sörstafors

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Bedömningsgrunder SIS

Ej noterat i objektet



Objektskatalog 9227_NVI_Sörstafors

Biotop: Torr ruderatmark (100 %)
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO
Beskrivning: Objektet utgörs av öppen ruderatmark, som bitvis är tydligt näringspåverkad, bitvis med mer näringsfattiga,
sandiga förhållanden. Objektet hyser spridda förekomster av unga vårtbjörkar, samt bitvis täta buskar av sälg-, hägg- och
skogsalmsly. Fältskiktet domineras av gräs och konkurrenskraftiga örter i de mer näringspåverkade delarna, och
nektarbärande örter i de mer näringsfattiga, exempelvis blåeld, kungsljus och prästkrage.
Motiv för värdebedömning naturvärde: Objektet hyser enstaka förekomster av naturvårdsarter, bland annat slyträd av
skogsalm, samt sjungande gulsparvar. Den bitvis örtrika miljön ärv ärdefull för bland annat nektarätande insekter och
insektsätande fåglar.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 20-40 år
Påverkan/Naturlighet: Svag gödselpåverkan/övergödning, Plockhugget

Naturtyp (grupp): Infrastruktur och bebyggd mark

Dominerande biotop: Torr ruderatmark (100%)

Skyddsstatus: Ingen

Skyddade arter: Förekommer

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Inventerad av: Rikard Anderberg den 26 juni 2021

4. Buskmark/ruderatmark S

Enstaka Ringa Ekologigruppens signalartTörnsångare (Sylvia
communis) Rikard Anderberg

Enstaka Visst ängs- och betesartTypisk artPrästkrage (Leucanthemum
vulgare) Rikard Anderberg

Enstaka Högt Ekologigruppens signalartBrun trämyra (Lasius
brunneus) Rikard Anderberg

Enstaka Visst
Skyddad art: AFS § 4 (rödlistad
fågelart), Rödlistad art: Nära hotad
(NT)

Gulsparv (Emberiza citrinella) § Rikard Anderberg

Naturvårdsträd och trädstrukturer
FrekvensStatus Art Åldersklass Grovlek Nyckelelement

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött liggande Skogsalm Barklös, klent

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött liggande Sälg

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött liggande Triviallövträd Klent

Sällsynt (<1 /ha)Levande Skogsek Gammal Solexponerad

Sällsynt (<1 /ha)Levande Sälg Gammal Mycket
grov

Enstaka till sparsam (1-10
st/ha)Levande Vårtbjörk Nästan gammal

Naturvårdsarter

Områdesbeskrivning

Övriga strukturer
Strukturtypen saknas inom objektet

Art Frekvens Indikatorvärde Naturvårdsartstyper Referens

§

§



Objektskatalog 9227_NVI_Sörstafors

Enstaka Visst Rödlistad art: Akut hotad (CR)Skogsalm (Ulmus glabra) Rikard Anderberg

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Bedömningsgrunder SIS

Vresros Enstaka Starkt negativ Invasiv art: Nationell Rikard Anderberg

Invasiva arter, negativa indikatorarter och övriga arter
Art Frekvens Indikatorvärde Arttyp Referens



Objektskatalog 9227_NVI_Sörstafors

Biotop: Industrimark (50 %)  Torr ruderatmark (50 %)
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO
Beskrivning: Objektet utgörs av gammal bruksmiljö med spridda bostadshus och delvis övergivna industri- och
ekonomibyggnader. Inom bruksområdet finns spridda ädellövträd, bland annat av skogsek och skogslönn. Den öppna marken
inom området är mest näringspåverkad, med inslag av triviala nektarväxter. Inom objektet finns spridda döda skogsalmar,
vissa helt utan, vissa med spridda barkrester. Delar av området var tidigare trädklädda men har avverkats.
Motiv för värdebedömning naturvärde: Förekomsten av gamla ädellövträd, särskilt torrträden av skogsalm är värdefulla för
många arter. Dessvärre noterades inga levande gamla almar inom objektet vilket innebär att den starkt hotade vedsvampen
almrostöra som noterades på kvarsittande bark på en död alm troligen kom er försvinna från området. De gamla övergivna
byggnaderna är värdefulla häckmiljöer för fåglar, samt potentiellt viktiga övernattnings- och övervintringsplatser för
fladdermöss.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 120-150 år
Påverkan/Naturlighet: Svag gödselpåverkan/övergödning, Plockhugget

Naturtyp (grupp): Infrastruktur och bebyggd mark

Dominerande biotop: Industrimark (50%)

Skyddsstatus: Ingen

Skyddade arter: Förekommer

Naturvärdesklass: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Inventerad av: Rikard Anderberg den 26 juni 2021

5. Sörstaholms bruk

Enstaka Visst ängs- och betesartTypisk artPrästkrage (Leucanthemum
vulgare) Rikard Anderberg

Naturvårdsträd och trädstrukturer
FrekvensStatus Art Åldersklass Grovlek Nyckelelement

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött liggande Klibbal Uppsprucken bark

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött liggande Skogsalm Barklös

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött stående Skogsalm Barklös

Dött stående Skogsalm Uppsprucken bark

Enstaka till sparsam (1-10
st/ha)Levande Skogsek Solitärträd, solexponerad

Enstaka till sparsam (1-10
st/ha)Levande Skogslönn Gammal Solitärträd, solexponerad

Enstaka till sparsam (1-10
st/ha)Levande Skogslönn Nästan gammal

Naturvårdsarter

Områdesbeskrivning

Övriga strukturer
Frekvens TäckningsgradStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Kulturlämning Husgrund/ruin

Art Frekvens Indikatorvärde Naturvårdsartstyper Referens

§

§



Objektskatalog 9227_NVI_Sörstafors

Enstaka Högt tidigare rödlistad art (-2010)Hämpling (Carduelis
cannabina) Rikard Anderberg

Enstaka Ringa
Skyddad art: AFS § 4 (rödlistad
fågelart), Rödlistad art: Nära hotad
(NT)

Kråka (Corvus corone) § Rikard Anderberg

Enstaka Visst
Skyddad art: AFS § 4 (rödlistad
fågelart), Rödlistad art: Nära hotad
(NT)

Gulsparv (Emberiza citrinella) § Rikard Anderberg

Enstaka Mycket högt Rödlistad art: Starkt hotad (EN)Almrostöra (Hymenochaete
ulmicola) Rikard Anderberg

Enstaka Mycket högt Rödlistad art: Nära hotad (NT)Typisk
art

Svartöra (Auricularia
mesenterica) Rikard Anderberg

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer. Åtminstone en rödlistad art har en livskraftig förekomst.
Hotade arter: Enstaka hotade arter förekommer.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Bedömningsgrunder SIS

Invasiva arter, negativa indikatorarter och övriga arter
Ej noterat i objektet



Objektskatalog 9227_NVI_Sörstafors

Biotop: Taiga (100 %) Triviallövskog med ädellövinslag (100%)
Beskrivning: Objektet utgörs av en bård med triviallövträd, främst klibbal, intill Kolbäcksån. Inom objektet finns visst inslag av
stående döda skogsalmar, samt liggande död ved av bland annat skogsalm och sälg. Marken i objektet är tydligt
näringspåverkad, och fältskiktet domineras av näringsgynnade arter som blekbalsamin och kirskål. Närmast strandkanten är
vegetationen något mer artrik och varierad, med fuktgynnade arter som majbräken, hästskräppa och rankstarr.
Motiv för värdebedömning naturvärde: Det strandnära läget är värdefullt för insekter och fåglar, och inslaget av död almved
gynnar ovanliga vedsvampar. Den rödlistade fågeln drillsnäppa noterades varnande längs strandkanten.
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt

Naturtyp (grupp): Skog och träd, boreal skog

Dominerande biotop: Taiga (100%)

Skyddsstatus: Ingen

Skyddade arter: Förekommer

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Inventerad av: Rikard Anderberg den 26 juni 2021

6. Lövbård, Kolbäcksån

Enstaka Ekologigruppens signalartHästskräppa (Rumex
aquaticus) Rikard Anderberg

Enstaka Skogsstyrelsens signalartTypisk artRankstarr (Carex elongata) Rikard Anderberg

Enstaka Visst
Skyddad art: AFS § 4 (rödlistad
fågelart), Rödlistad art: Nära hotad
(NT)Typisk art

Drillsnäppa (Actitis
hypoleucos) § Rikard Anderberg

Enstaka Visst Rödlistad art: Akut hotad (CR)Skogsalm (Ulmus glabra) Rikard Anderberg

Enstaka Visst Rödlistad art: Starkt hotad (EN)Ask (Fraxinus excelsior) Rikard Anderberg

Naturvårdsträd och trädstrukturer
FrekvensStatus Art Åldersklass Grovlek Nyckelelement

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött liggande Skogsalm Barklös

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött liggande Sälg Barklös

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött liggande Sälg Klent, spår av bäver

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött stående Skogsalm Barklös

Enstaka till sparsam (1-10
st/ha)Levande Klibbal Nästan gammal

Enstaka till sparsam (1-10
st/ha)Levande Sälg Nästan gammal

Naturvårdsarter

Områdesbeskrivning

Övriga strukturer
Strukturtypen saknas inom objektet

Art Frekvens Indikatorvärde Naturvårdsartstyper Referens

§

§



Objektskatalog 9227_NVI_Sörstafors

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Bedömningsgrunder SIS

Invasiva arter, negativa indikatorarter och övriga arter
Ej noterat i objektet



Objektskatalog 9227_NVI_Sörstafors

Biotop: Taiga (100 %) Triviallövskog med ädellövinslag (100%)
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO
Beskrivning: Objektet utgörs av en mindre dunge med triviallövskog med inslag av skogslönn, samt unga träd och sly av
skogsalm och ask. Träden i objektet är mest runt 40-70 år gamla, men enstaka äldre träd av vårtbjörk finns också. Objektet har
tämligen gott inslag av död ved av olika trädslag. Fältskiktet domineras av konkurrenskraftiga näringsgynnade arter, såsom
kirskål.
Motiv för värdebedömning naturvärde: Objektets värde är främst knutet till förekomsten av skogsalm, samt viss förekomst
av död almved vilket utgör substrat för den rödlistade vedsvampen svartöra. Inslaget av yngre skogslönnar, samt död ved av
andra trädslag bidrar till objektets biotopvärde.
Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 40-70 år
Påverkan/Naturlighet: Flerskiktat, Naturligt föryngrat, Olikåldrigt

Naturtyp (grupp): Skog och träd, boreal skog

Dominerande biotop: Taiga (100%)

Skyddsstatus: Ingen

Skyddade arter: Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Inventerad av: Rikard Anderberg den 26 juni 2021

7. Dunge med ädellöv

Ringa Ekologigruppens signalartOlvon (Viburnum opulus) Rikard Anderberg

Visst Rödlistad art: Akut hotad (CR)Skogsalm (Ulmus glabra) Rikard Anderberg

Visst Rödlistad art: Starkt hotad (EN)Ask (Fraxinus excelsior) Rikard Anderberg

Enstaka Mycket högt Rödlistad art: Nära hotad (NT)Typisk
art

Svartöra (Auricularia
mesenterica) Rikard Anderberg

Naturvårdsträd och trädstrukturer
FrekvensStatus Art Åldersklass Grovlek Nyckelelement

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött liggande Hägg

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött liggande Skogsalm Barklös

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött liggande Vårtbjörk

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött stående Vårtbjörk Gammal Vedsvamprik

Enstaka till sparsam (1-10
st/ha)Levande Vårtbjörk Gammal Vedsvamprik

Naturvårdsarter

Områdesbeskrivning

Övriga strukturer
Strukturtypen saknas inom objektet

Frekvens Indikatorvärde Naturvårdsartstyper ReferensArt



Objektskatalog 9227_NVI_Sörstafors

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Bedömningsgrunder SIS

Invasiva arter, negativa indikatorarter och övriga arter
Ej noterat i objektet
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Biotop: Buskmark (100 %)
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO
Beskrivning: Objektet utgörs av kraftigt plockhuggen ung triviallövskog på frisk, måttligt näringsrik mark. De kvarvarande
träden, mest vårtbjörk, är runt 40-70 år gamla, och gamla träd saknas inom objektet. Visst uppslag av buskage med lövsly,
främst av sälg och hägg finns inom objektet, vilket skapar förutsättningar för småfåglar. Fältskiktet utgörs mest av gräs,
knylhavre och ängskavle, med visst inslag av vanliga nektarväxter som älggräs, kirskål och stormåra. Objektet har tidigare
nyttjats som upplagsplats för timmer.
Motiv för värdebedömning naturvärde: De bitvis täta buskagen tillsammans med gott inslag av triviala nektarväxter ger
objektet värden för såväl nektarätande insekter som fåglar. Enstaka vanliga arter av pollinerande insekter noterades, såsom
pärlgräsfjäril, ängssmygare, stenhumla och ljus jordhumla
Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 40-70 år
Påverkan/Naturlighet: Tydlig gödselpåverkan/övergödning, Plockhugget, Tvåskiktat

Naturtyp (grupp): Igenväxningsmark

Dominerande biotop: Buskmark (100%)

Skyddsstatus: Ingen

Skyddade arter: Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass: Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Inventerad av: Rikard Anderberg den 26 juni 2021

8. Igenväxande öppen mark

Enstaka Ringa Ekologigruppens signalartTörnsångare (Sylvia
communis) Rikard Anderberg

Enstaka Visst ängs- och betesartTypisk artPrästkrage (Leucanthemum
vulgare) Rikard Anderberg

Enstaka Visst Ekologigruppens signalartTrubbhagtorn (Crataegus
monogyna) Rikard Anderberg

Enstaka Visst Rödlistad art: Akut hotad (CR)Skogsalm (Ulmus glabra) Rikard Anderberg

Naturvårdsträd och trädstrukturer
FrekvensStatus Art Åldersklass Grovlek Nyckelelement

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött liggande Sälg Klent

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött liggande Vårtbjörk Klent

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött stående Skogsalm Uppsprucken bark

Naturvårdsarter

Områdesbeskrivning

Övriga strukturer
Strukturtypen saknas inom objektet

Art Frekvens Indikatorvärde Naturvårdsartstyper Referens

Invasiva arter, negativa indikatorarter och övriga arter
Ej noterat i objektet
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Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Bedömningsgrunder SIS
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Biotop: Taiga (100 %) Triviallövskog med ädellövinslag (%)
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO
Beskrivning: Objektet utgörs av nyligen avverkad ung triviallövskog med ek, med enstaka kvarlämnade pilar och vårtbjörkar.
Marken i objektet utgörs till stor del av fyllnadsmassor och är tydligt näringspåverkad. Fältskiktet utgörs nästan i sin helhet av
näringsgynnade örter som skelört, brännässla och nejlikrot, samt snår av hallon. Objektet hyser spridda buskar med unga pilar
och klibbalar.
Motiv för värdebedömning naturvärde: Den buskrika marken med stort inslag av nektarväxter som lockar till sig insekter gör
objektet värdefullt för småfåglar. Bland annat noterades sjungande törnsångare samt nyligen flygga ungar av gulsparv. Den
stora mängden blommande örter lockade vid fältbesöket viss diversitet av pollinatörer, dock mest av vanliga arter som ljus
jordhumla, pendelblomfluga och honungsbin.
Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 70-100 år
Påverkan/Naturlighet: Tydlig gödselpåverkan/övergödning, Kalavverkat

Naturtyp (grupp): Skog och träd, boreal skog

Dominerande biotop: Taiga (100%)

Skyddsstatus: Ingen

Skyddade arter: Förekommer

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Inventerad av: Rikard Anderberg den 26 juni 2021

9. Avverkad lövskog

Enstaka Ringa Ekologigruppens signalartTörnsångare (Sylvia
communis) Rikard Anderberg

Enstaka Visst tidigare rödlistad art (2015)Sånglärka (Alauda arvensis) Rikard Anderberg

Enstaka Visst
Skyddad art: AFS § 4 (rödlistad
fågelart), Rödlistad art: Nära hotad
(NT)

Gulsparv (Emberiza citrinella) § Rikard Anderberg

Visst Rödlistad art: Akut hotad (CR)Skogsalm (Ulmus glabra) Rikard Anderberg

Naturvårdsträd och trädstrukturer
FrekvensStatus Art Åldersklass Grovlek Nyckelelement

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött liggande Pil

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött liggande Triviallövträd Barklös

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött liggande Vårtbjörk

Enstaka till sparsam (1-10
st/ha)Levande Pil Nästan gammal

Enstaka till sparsam (1-10
st/ha)Levande Vårtbjörk Nästan gammal

Naturvårdsarter

Områdesbeskrivning

Övriga strukturer
Strukturtypen saknas inom objektet

Art Frekvens Indikatorvärde Naturvårdsartstyper Referens

§

§
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Flera Visst Rödlistad art: Starkt hotad (EN)Ask (Fraxinus excelsior) Rikard Anderberg

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Bedömningsgrunder SIS

Invasiva arter, negativa indikatorarter och övriga arter
Ej noterat i objektet
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Biotop: Taiga (100 %) Triviallövskog med ädellövinslag (100%)
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO
Beskrivning: Objektet utgörs av en smal bård med triviallövskog dominerad av klibbal med visst inslag av skogsalm och unga
askar. Objektet Ligger mellan ruderatmark/industrimark och Kolbäcksån. De äldsta träden bedöms vara strax över 80 år gamla,
men merparten av trädskiktet är något yngre. Marken är starkt näringspåverkad, och delvis förorenad med gamla
byggnadsmassor och gammalt avfall som glaskross och tegel. Objektet hyser viss förekomst av död lövträdsved.
Motiv för värdebedömning naturvärde: Objektets värde är knutet till spridda förekomster av friska askar, samt unga
skogsalmar. Objektet hyser troligen även häckande småfåglar under våren, och den döda veden är värdefull för olika
vedsvampar.
Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 40-70 år
Påverkan/Naturlighet: Tydlig gödselpåverkan/övergödning

Naturtyp (grupp): Skog och träd, boreal skog

Dominerande biotop: Taiga (100%)

Skyddsstatus: Ingen

Skyddade arter: Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Inventerad av: Rikard Anderberg den 26 juni 2021

10. Strandkant med klibbal

Ringa Ekologigruppens signalartTörnsångare (Sylvia
communis) Rikard Anderberg

Visst Rödlistad art: Akut hotad (CR)Skogsalm (Ulmus glabra) Rikard Anderberg

Visst Rödlistad art: Starkt hotad (EN)Ask (Fraxinus excelsior) Rikard Anderberg

Naturvårdsträd och trädstrukturer
FrekvensStatus Art Åldersklass Grovlek Nyckelelement

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött liggande Klibbal Barklös

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött liggande Skogsalm Uppsprucken bark

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött liggande Sälg

Enstaka till sparsamt (1-5
m3/ha)Dött stående Skogsalm

Enstaka till sparsam (1-10
st/ha)Levande Klibbal Nästan gammal

Naturvårdsarter

Områdesbeskrivning

Övriga strukturer
Strukturtypen saknas inom objektet

Art Frekvens Indikatorvärde Naturvårdsartstyper Referens

Invasiva arter, negativa indikatorarter och övriga arter
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Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Bedömningsgrunder SIS

Ej noterat i objektet
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Bilaga 2. Artkatalog 
Naturvårdsarter funna i området 
Nedan listas de naturvårdsarter som utredningen funnit inom området i tabellform.  

I artkatalogen redovisas alla fynd av naturvårdsarter inom inventeringsområdet, samt var (rubrik 
Förekomst) och i vilka antal de påträffats (rubrik Frekvens).  

Under rubriken ”Naturvårdsartskategori” i tabell 1 redovisas vilken typ av naturvårdsart det är 
(rödlistad art, typisk art, Ekologigruppens egen indikatorart etc.). I det fall Ekologigruppen pekat ut 
egna indikatorarter redovisas motiv för detta i tabell 2.  

Tabell 1.   Naturvårdsarter påträffade i inventeringsområdet. Tabellen är sorterad efter indikatorvärde, med 
högsta indikatorvärden först. 

Namn Artgrupp Indikator-
värde 

Naturvårdsarts-
kategori 

Förekomst Frekvens Källa 

Almrostöra (Hymenochaete 
ulmicola) 

Storsvam
par 

Mycket 
högt 

Rödlistad art Enstaka Objekt: 5 Fältinventering 2021 

Svartöra (Auricularia 
mesenterica) 

Storsvam
par 

Mycket 
högt 

Typisk art (9020), 
rödlistad art 

Enstaka Objekt: 5, 7 Fältinventering 2021 

Brun trämyra (Lasius 
brunneus) 

Steklar Högt 
Ekologigruppens 
signalart 

Enstaka Objekt: 4 Fältinventering 2021 

Hämpling (Carduelis 
cannabina) 

Fåglar Högt 
Tidigare rödlistad 
art (-2010) 

Enstaka Objekt: 5 Fältinventering 2021 

Ask (Fraxinus excelsior) Kärlväxter Visst Rödlistad art 
Enstaka, 
Flera 

Objekt: 10, 
11, 3, 6, 7, 
9 

Fältinventering 2021 

Blå jungfruslända 
(Calopteryx virgo) 

Trollsländ
or 

Visst 
Typisk art (3260), 
ekologigruppens 
signalart 

Enstaka Objekt: 12 Fältinventering 2021 

Drillsnäppa (Actitis 
hypoleucos) 

Fåglar Visst 

Typisk art (1220, 
3110, 3130), 
rödlistad art, 
skyddad art 

Enstaka 
Objekt: 12, 
6 

Fältinventering 2021 

Flädervänderot (Valeriana 
sambucifolia) 

Kärlväxter Visst 
Typisk art (6430), 
ekologigruppens 
signalart 

Flera Objekt: 12 Fältinventering 2021 

Gul näckros (Nuphar lutea) Kärlväxter Visst 
Ekologigruppens 
signalart 

Flera Objekt: 12 Fältinventering 2021 

Gulmåra (Galium verum) Kärlväxter Visst Ängs- och betesart Enstaka Objekt: 3 Fältinventering 2021 
Gulsparv (Emberiza 
citrinella) 

Fåglar Visst 
Rödlistad art, 
skyddad art 

Enstaka 
Objekt: 4, 
5, 9 

Fältinventering 2021 

Kärrsångare (Acrocephalus 
palustris) 

Fåglar Visst 
Ekologigruppens 
signalart 

 Objekt: 12 Artportalen 1976 

Prästkrage (Leucanthemum 
vulgare) 

Kärlväxter Visst 
Typisk art (6270, 
6510, 6530), 
ängs- och betesart 

Enstaka 
Objekt: 4, 
5, 8 

Fältinventering 2021 

Rankstarr (Carex elongata) Kärlväxter Visst 
Typisk art (9080), 
Skogsstyrelsens 
signalart 

Enstaka Objekt: 6 Fältinventering 2021 

Skogsalm (Ulmus glabra) Kärlväxter Visst Rödlistad art Enstaka 
Objekt: 10, 
11, 4, 6, 7, 
8, 9 

Fältinventering 2021 

Sånglärka (Alauda 
arvensis) 

Fåglar Visst 
Tidigare rödlistad 
art (2015) 

Enstaka Objekt: 9 Fältinventering 2021 

Trubbhagtorn (Crataegus 
monogyna) 

Kärlväxter Visst 
Ekologigruppens 
signalart 

Enstaka Objekt: 8 Fältinventering 2021 

Törnsångare (Sylvia 
communis) 

Fåglar Visst 
Ekologigruppens 
signalart 

Enstaka 
Objekt: 10, 
4, 8, 9 

Fältinventering 2021 

Hästskräppa (Rumex 
aquaticus) 

Kärlväxter Ringa 
Ekologigruppens 
signalart 

Enstaka Objekt: 6 Fältinventering 2021 
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Naturvårdsarternas ekologi  
Nedan redovisas naturvårdsarternas ekologiska krav, samt vad de indikerar för biologiska värden.  

Tabell 2.  Beskrivning av de funna naturvårdsarternas ekologi och ekologiska krav. Tabellen är sorterad i 
bokstavsordning efter svenskt namn. 

 

Kråka (Corvus corone) Fåglar Ringa 
Rödlistad art, 
skyddad art 

Enstaka Objekt: 5 Fältinventering 2021 

Olvon (Viburnum opulus) Kärlväxter Ringa 
Ekologigruppens 
signalart 

Enstaka Objekt: 7 Fältinventering 2021 

Namn Ekologi och krav på miljö 

Almrostöra (Hymenochaete 
ulmicola) 

Nedbrytare på levande gamla almar. Den bildar fruktkroppar i barkfåror på almbark. Artens förekomst 
uppmärksammad under de senaste 10 åren i Sverige, men beskrevs först 2005. Den minskar starkt 
som följd av almsjukans härjningar i landet under flera decennier som resulterat i och fortsatt kommer 
att resultera i att antalet levande gamla almar successivt blir allt färre.   

Ask (Fraxinus excelsior) Asken är kraftigt drabbad av den vindspridda askskottsjukan, som upptäcktes i Sverige 2001. Även 
om en liten andel askar har en förstärkt motståndskraft så är inga helt resistenta träd kända. Både 
unga och gamla askar drabbas. Det medför en risk för en mycket snabb utslagning av större delen av 
det svenska askbeståndet.  

Blå jungfruslända (Calopteryx 
virgo) 

Långsamflytande vatten, gynnsam miljö för vattenlevande insekter 

Brun trämyra (Lasius brunneus) God förekomst och kontinuitet med hålträd ek, artrikt insektsliv. Nyckelart för en rad boparasiter, brun 
trämyra är en nyckelart i ädellövskogsmiljöer då många ovanliga skalbaggar bor i dess bon och är 
beroende av arten. Boet finns alltid i anslutning till träd, här i norden oftast gamla ekar.  

Drillsnäppa (Actitis hypoleucos) Öppenhet (ingen förbuskning), ingen eutrofiering, ingen eutrofiering eller störning 

Flädervänderot (Valeriana 
sambucifolia) 

Ingen hävd, öppenhet, hävdkontinuitet, artrika miljöer 

Gul näckros (Nuphar lutea) Stilla vatten, näringsrikt 
Gulmåra (Galium verum) Arten indikerar näringsfattiga förhållanden och god hävd.  

Gulsparv (Emberiza citrinella) Gulsparv häckar i skogsbryn och buskmarker, särskilt i anslutning till odlad mark, samt på hyggen. 
Den förekommer över hela landet med undantag av fjällen. Populationens nuvarande storlek är endast 
drygt hälften av dess storlek för 30 år sedan.  

Hämpling (Carduelis cannabina) Hämpling finns främst i kulturlandskapet där den viktigaste häckningsbiotopen är torra, solbelysta och 
buskrika naturbetesmarker, men även trädgårdar, granplanteringar och skogsbryn som ligger i 
anslutning till jordbruksmark utnyttjas ofta.  

Hästskräppa (Rumex aquaticus) Hydrofil art som indikerar viss störning i form av bete eller hävd 

Kråka (Corvus corone) - 
Kärrsångare (Acrocephalus 
palustris) 

Fuktiga lövskogar och buskmarker nära vatten. 

Olvon (Viburnum opulus) Kan indikera artrikare brynförhållanden.  

Prästkrage (Leucanthemum 
vulgare) 

God hävd 

Rankstarr (Carex elongata) Fukt, näringsrikt, lera 

Sjöfräken (Equisetum fluviatile) Fuktig-blöt mark.  

Skogsalm (Ulmus glabra) Arten indikerar sena successionsstadier i ädellövskog och därmed artrika förhållanden. Kraftigt 
påverkad av almsjukan och idag är större delen av det svenska beståndet drabbat. Det finns ännu 
ingen känd resistens mot sjukdomen och det är stor risk att endast de mest isolerade bestånden har 
någon framtid.  

Svartöra (Auricularia mesenterica) Död ved, nedbrytare och svaghetsparasit. I Sverige på i första hand på grov ved av alm, i andra hand 
ask, lönn och andra lövträd. Föredrar skuggiga förhållanden och är en ännu vanlig karaktärsart i alm- 
och asklundar. Än så länge är arten tämligen allmän och gynnas förvisso på kort sikt av ökande 
mängder död ved som följd av almsjukan och askskottssjukan, men bedöms minska på sikt och är 
därför rödlistad.  

Sånglärka (Alauda arvensis) Åkerlandskap 

Trubbhagtorn (Crataegus 
monogyna) 

Artrika betesmarks- och brynmiljöer, viktig nektarkälla för insekter 

Törnsångare (Sylvia communis) Törnsångaren häckar i busksnår och skogsbryn i öppna, ofta högörtsrika marker och missgynnas av 
igenväxning. I tätortsnära miljö kan arten ha visst indikatorvärde.  
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Bilaga 3. Metodbeskrivning för 
naturvärdesbedömning enligt SIS 
I arbetet med naturvärdesinventering (NVI) görs klassificering av all mark med avseende på 
naturvärde och naturtyp. Metoden följer SIS-standard SS 199000:2014 för naturvärdesinventering 
avseende biologisk mångfald (NVI), vad gäller genomförande, naturvärdesbedömning och 
redovisning. Standarden har tagits fram av Trafikverket och ledande svenska naturmiljökonsulter 
där Ekologigruppen ingått som en av de medverkande. Med naturvärde menas här värde för 
biologisk mångfald. Geologiska värden och värde för friluftslivet beaktas inte.  

Naturvärdesinventeringen redovisar och beskriver objekt som har naturvärdesklass 1–4. Områden 
med lägre naturvärde redovisas inte.  

Naturvärdesklasserna är: 

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. I denna klass ingår bland annat 
skogliga nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen och områden som är utpekade som värdefulla i 
ängs- och hagmarksinventeringen.  

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3  
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det 
bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större 
samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.  

I klassen återfinns miljöer som hyser en rik biologisk mångfald eller är ovanliga ur ett kommunalt 
perspektiv. Miljöerna är viktiga att bevara för att behålla den biologiska mångfalden i den berörda 
kommunen. I denna klass ingår bland annat områden med naturvärden utpekade av Skogsstyrelsen 
och ängs- och betesmarskinventeringens klass restaurerbar ängs- och betesmark. 

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse 
för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av 
betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större och att deras ekologiska 
kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där 
det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. 
äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement 
saknas. 

I klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk mångfald som gör dem viktiga att bevara för att 
behålla den biologiska mångfalden på lokal nivå. Med lokal menas stadsdel, socken eller annan 
begränsad geografisk enhet som definieras i inventeringen.  

Parametrar för naturvärdesbedömning 
Naturvärdesinventeringen utgår i grunden från bedömning av art- respektive biotopvärde.  
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Biotopvärde 
Biotopvärde inventeras genom klassificering av biotop, samt viktiga värdeelement och strukturer 
som finns i objekten. En viktig aspekt är om naturtypen utgörs av en så kallad Natura-naturtyp, det 
vill säga att den omfattas av den lista över skyddsvärda naturtyper som ingår i EU:s art- och 
habitatdirektiv.  

Bedömningsgrunden för biotopvärde omfattar två underliggande aspekter: 
 naturtypens sällsynthet, inklusive hot mot naturtypen i fråga 
 biotopkvalitet, viket inkluderar bl.a. naturlighet, processer och störningsregimer, strukturer och 

element, kontinuitet, förekomst av nyckelarter, läge, storlek och form. 
För att nå högsta biotopvärde ska de biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald 
som kan förväntas förekomma i biotopen finnas i stor omfattning och med uppenbart god kvalitet. 
Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt bättre i den aktuella regionen, och/eller utgöras av 
förekomst av biotop eller Natura-naturtyp som är hotad i ett nationellt eller internationellt 
perspektiv. För vanligt förekommande hotade Natura-naturtyper som exempelvis taiga har 
Ekologigruppen tillämpat att det krävs att kriterierna för biotopkvalitet också uppfylls för klassning 
till högt biotopvärde. Standarden anger att det räcker med att naturtypen utgörs av en hotad Natura 
2000-naturtyp. För sällsynt förekommande Natura-naturtyper som exempelvis silikatgräsmarker 
räcker det med att kriterier för att biotopen ska klassas som Natura-naturtyp uppnås för att erhålla 
högt biotopvärde.  

Artvärde 
I bedömningsgrunden för artvärde ingår fyra aspekter: naturvårdsarter, rödlistade arter, hotade arter 
och artrikedom.  

En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändå är någorlunda allmänt 
förekommande. Genom sin förekomst indikerar arten att det finns särskilda naturvärden i ett 
område och att det finns möjligheter till förekomster av rödlistade arter. Naturvårdsarter är 
utpekade i olika inventeringar och sammanhang. Bland dessa kan nämnas rödlistade arter och fridlysta 
arter (se ovan), typiska arter (arter som indikerar gynnsam bevarandestatus i naturtyper listade i 
habitatdirektivet), fågelarter i fågeldirektivet, skogliga signalarter (utpekade i Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventeringsmetodik), ängs- och betesmarksarter (utpekade i Jordbruksverkets metodik 
för inventering av ängs- och betesmarker), samt Ekologigruppens egna indikatorarter. 

Naturvårdsarter bedöms utifrån antalet naturvårdsarter, men även hur livskraftig respektive art är 
(hur vanlig en enskild art är) samt hur väl de indikerar naturvärden. Artrikedom bedöms utifrån 
artantal, och är en viktig bedömningsgrund i naturtyper med bristfällig kunskap om förekomst av 
naturvårdsarter. Aspekterna naturvårdsart eller artrikedom bedöms på en fyrgradig skala för 
artvärde. 

För vanligt förekommande rödlistade och hotade arter med ringa indikatorvärde som exempelvis 
ask och kungsfågel har Ekologigruppen anpassat värderingen av artvärde så att förekomst av hotad 
art med visst eller ringa indikatorvärde inte med automatik ger högt artvärde. 

Samlad naturvärdesbedömning 
Samlad naturvärdesbedömning är en analys som görs av en ekolog och där biotop och artvärden 
som identifierats används som grund (figur 1). Värdet av förekomst av naturvårdsarter, 
biotopkvalitet, sällsynthet och hot förstärker som regel varandra. Kunskap rörande hur strukturer 
och funktioner samt naturvårdsarter uppträder i olika naturtyper har stor betydelse för 
värdebedömningen. I vissa naturmiljöer, exempelvis magra tallskogar, förekommer få 
naturvårdsarter och dessa är ofta svåra att hitta. Detta faktum vägs in i den samlade bedömningen.  
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Figur 1. Illustration av hur bedömningsgrunderna för art- och biotopvärde relaterar till varandra. 

Redovisning av osäkerheter i värdebedömningen/preliminär 
bedömning 
En naturvärdesbedömning är alltid förknippad med en rad osäkerhetsfaktorer. När osäkerheten 
bedöms som alltför stor redovisas NVI-klassificeringen som preliminär. Osäkerhetsfaktorer utgörs i 
första hand av:  

 Naturvårdsarter inom organismgrupp som är viktig för naturtypen går inte att inventera under 
årstiden då fältarbetet genomförs. 
 Väderleken är olämplig för inventering av viktiga organismgrupper av naturvårdsarter då 

fältarbetet genomförs (exempelvis fjärilar och fåglar). 
 Väderleken är olämplig för inventering av markstrukturer (snötäckt mark och så vidare). 
 Specialistkompetens för eftersök av mer svårbestämda organismgrupper av naturvårdsarter 

saknas. 
 Tidsbudget för eftersök av svårbestämda/svårhittade organismgrupper av naturvårdsarter ingår 

inte i uppdraget. 
 Underlag för bedömning av värde för regional och kommunal grönstruktur saknas. 
Grad av säkerhet i värdebedömningen redovisas alltid i en tregradig skala – säker, viss osäkerhet, 
osäker. Orsak till osäkerhet i bedömningen redovisas alltid.  

Preliminär bedömning kan anges när:  
 naturvårdsarter inte har inventerats 
 en organismgrupp av naturvårdsarter som är avgörande för naturtypen inte har kunnat inventeras 

(exempelvis marksvampar i en sandbarrskog och fåglar i större strandängsmiljöer) och området 
bedöms ha hög potential för rik förekomst av dessa. 
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När bedömningen är osäker, görs en expertbedömning av delområdets potential att hysa 
naturvårdsarter. Delområdet tilldelas därefter, med tillämpande av försiktighetsprincipen, det högsta 
värde som det bedöms ha potential för. Vid viss osäkerhet i bedömningen sker ingen höjning av 
värdet med hänvisning till osäkerhet.  

Avgränsningar 
Kartläggning av värden för friluftsliv och rekreation ingår inte i metodiken.  

Det ingår inte i metodiken att utreda konsekvenser av eventuell exploatering eller ge förslag till 
kompensationsåtgärder.  

Referenser 
Ekologigruppen 2015. Flygbildstolkningsnycklar för NVI och biotopkartering. 
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