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Sammanfattning 

Ekologigruppen har på uppdrag av Flens kommun genomfört en naturvärdesinventering 

(NVI) i både terrestra och limniska miljöer i enlighet med SIS-standard (SS 

199000:2014), detaljeringsgrad medel, inför framtagande av detaljplan i koloniområdet 

Orrestaö, Flens kommun. Som tillägg till naturvärdesinventeringen har även naturvärden 

av klassen ”visst naturvärde – klass 4” inventerats. Inventeringsområdets läge och 

avgränsning framgår av figur 1. 

Syftet med detaljplanen är att fastställa markanvändningen, då området inte är 

detaljplanelagt sedan tidigare, samt anlägga en gång- och cykelväg runt halvön. 

Dessutom ska flera bryggor samordnas till två stycken. Naturinventering är nödvändig 

eftersom strandskyddet avses att upphävas inom flera delar av planområdet, och för att 

skapa ett kunskapsunderlag för att kunna beakta ekologiska aspekter.   

I samband med inventeringen påträffades ett objekt med högt naturvärde 

(naturvärdesklass 2), sex objekt med påtagliga naturvärden (naturvärdesklass 3) och sju 

objekt med visst naturvärde (naturvärdesklass 4) i landmiljöerna. Dessutom urskildes ett 

objekt med lågt naturvärde. I vattenmiljöerna påträffades fem objekt med påtagliga 

naturvärden (naturvärdesklass 3) och tre objekt med visst naturvärde (naturvärdesklass 

4). I området har 26 naturvårdsarter påträffats i samband med naturvärdesinventeringen. 

Två arter, blåsippa och liljekonvalj, är skyddade enligt svensk lag, i § 8 respektive § 9 

artskyddsförordningen. Ekticka och slåtterfibbla är rödlistade i kategori nära hotad, (NT) 

respektive kategori sårbar, (VU).  

Områdets naturvärden är främst knutna till skogspartierna i norr och nordväst. Den 

stora förekomsten av gammal tall skapar förutsättningar för flera arter. De nästan gamla 

ekarna utgör lämpliga efterträdare för de gamla träden i området och kommer inom snar 

framtid att kunna utveckla höga naturvärden om de lämnas. 

I vattenmiljöerna utgör de sammanhängande vassarna med gul näckros viktiga miljöer 

för både fisk, fåglar och insekter. I den norra delen utgörs bottensubstrat av sten och 

grus vilket skapar livsmiljöer för bottenfauna som i sin tur utgör föda för både fåglar, 

fiskar och insekter.    

De värdefulla tall- och ekmiljöer som finns inom utredningsområdet bör bevaras så långt 

det är möjligt vid anläggandet av den planerade gång- och cykelväg runt halvön. Gamla 

träd är känsliga för bebyggelse intill träden om bebyggelsen skuggar dessa. Trädens 

rotsystem kan också skadas av bebyggelse eller grävarbeten intill träden.  

Rekommendationen är att undvika att ta ner värdefulla träd och anlägga gång- och 

cykelvägen så långt det är möjligt på befintliga gångvägar och stigar, eller i mindre 

känsliga områden. Undvik att påverka strandzonerna (miljöerna närmast vattnet) i och 

med anläggande av den planerade gång- och cykelvägen. De samordnade bryggorna bör 

byggas vid redan befintliga bryggor för att göra så lite skada som möjligt. De grunda 

vikarna och större vassarna bör skyddas från exploatering då dessa miljöer är viktiga 

uppfödningsområden för ett flertal fiskarter samt viktiga miljöer för fåglar.  

Rekommendationen är att bevara områden med högt naturvärde (naturvärdesklass 2). 

För att gynna biologisk mångfald i området bör delområden som har högt naturvärde 

undantas från eventuell exploatering. Områden med påtagligt naturvärde 

(naturvärdesklass 3) bör sparas i så stor utsträckning som möjligt. Eventuell exploatering 

inom dessa områden bör göras med stor försiktighet. 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. Träd som tas ner 

kan placeras ut på lämpliga platser, så kallade faunadepåer, till exempel i miljöer som inte 

bebyggs. Död ved förekommer endast sparsamt i området varför tillförande av död ved 

skapar förutsättningar och gynnsamma miljöer för exempelvis vedlevande insekter, 

vedsvampar och hackspettar.  
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Bakgrund och syfte 

Ekologigruppen har på uppdrag av Flens kommun genomfört en naturvärdesinventering 

(NVI) i både terrestra och limniska miljöer i enlighet med SIS-standard (SS 

199000:2014), detaljeringsgrad medel, inför framtagande av detaljplan i koloniområdet 

Orrestaö, Flens kommun. Som tillägg till naturvärdesinventeringen har även naturvärden 

av klassen ”visst naturvärde – klass 4” inventerats. Inventeringsområdets läge och 

avgränsning framgår av figur 1.  

Syftet med detaljplanen är att fastställa markanvändningen, då området inte är 

detaljplanelagt sedan tidigare, samt anlägga en gång- och cykelväg runt halvön. 

Dessutom ska flera bryggor samordnas till två stycken. Naturinventering är nödvändig 

eftersom strandskyddet avses att upphävas inom flera delar av planområdet, och för att 

skapa ett kunskapsunderlag för att kunna beakta ekologiska aspekter.  

Utredningsområdet är cirka tolv hektar medräknat bebyggelse (figur 1). 

Uppdrags- och kvalitetsansvarig för detta projekt har varit Fingal Gyllang. Inventering i 

de limniska miljöerna utfördes av limnolog Björn Averhed. I de terrestra miljöerna 

genomfördes inventeringen av Fingal Gyllang. Björn Averhed och Fingal Gyllang 

författade rapporten och gjorde kartor. Intern kvalitetsgranskning gjordes av Aina 

Pihlgren. Uppdraget genomfördes under perioden maj till juni 2019. Fältbesök 

genomfördes 14 juni 2019. 

 

Figur 1. Läge och avgränsning av inventeringsområdet (blå markering).  
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Avgränsningar av NVI 

Området som är aktuellt för detaljplanen är markerat i figur 1. Naturinventeringen är 

gjord enligt SIS-standard SS 199000:2014. Inventering på land genomfördes inom hela 

planområdet och inventering i vatten gjordes till ett djup av cirka fyra meter. Detaljerade 

beskrivningar av områdets natur (uppdelat i så kallade ”naturvärdesobjekt”) samt listor 

på funna arter presenteras under naturvårdsarter och i bilaga 1och 2. I korthet kan sägas 

att bedömningar av naturvärden utgår dels från fynd av arter som signalerar olika värden, 

så kallade naturvårdsarter och dels från viktiga ekologiska strukturer, det vill säga habitat 

eller fysiska förutsättningar inom ett område. En detaljerad beskrivning av hur 

inventering och bedömning enligt standarden går till återfinns i bilaga 3. 

SIS naturvärdesinventering 

SIS naturvärdesinventering kan genomföras i olika kombinationer. I tabell 1 redovisas 

vilken nivå, detaljeringsgrad och vilka tillägg som har genomförts i detta uppdrag. 

Tabell 1. Ambitionsnivåer inom SIS-NVI 19900 

Ambitionsnivå Innehåll 

Nivå  Fältnivå 

Detaljeringsgrad Medel  

Tillägg Naturvärdesklass 4 

 

I en SIS inventering enligt 19900 ingår endast kartläggning av områden med värde för 

biologisk mångfald. Naturvärdesbedömning utifrån friluftsvärden geologiska eller 

kulturella värden ingår inte.  

Nästan gamla träd 

Flera av objekten hyser nästan gamla träd. Nästan gamla träd är så kallade efterföljare till 

träd av klass 1 (särskilt skyddsvärda) och 2 (skyddsvärda). Enkelt förklarat utgör de 

nästan gamla träden sådana som på relativt kort sikt kommer att få höga naturvärden. 

De utgör ersättare för de gamla träden i ett område, och beräknas kunna utveckla högre 

naturvärden med tiden om de lämnas. 

Övriga inventeringar och utredningar 

Från 2008 finns en naturinventering av Flensån utförd av Adoxa Naturvård (Adoxa 

Naturvård 2008) och under 2002 inventerades stormusslor i Orrhammaren på uppdrag 

av länsstyrelsen i Södermanlands län. 
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Allmän beskrivning av området 

Inventeringsområdet utgörs av Orrestaö, en halvö belägen cirka en och en halv 

kilometer norr om Flen, som ligger i ett sprickdalslandskap. Halvön är cirka 12 hektar 

stort och omgärdas av sjön Orrhammaren. Stora delar av utredningsområdet utgörs av 

ett koloniområde, öppna gräsytor och badplatser. De öppna gräsytorna utnyttjas även 

som campingplats på sommaren. Spår av trädgårdsverksamhet i kolonilotterna kan 

skönjas här och var i form av förvildade trädgårdsväxter och som deponier av 

trädgårdsavfall.  

I norr och nordväst finns äldre barrblandskog och en ekbacke på sandig morän och 

urberg (SGU 2019). Skogsbeståndens ålder varierar, men de äldsta tallarna bedöms vara 

över 150 år. På historiska kartor (Eniro 2019) från 1955–1967 finns ett väl utvecklat 

trädskikt av tall vilket tyder på att tallarna är tämligen gamla. En mindre del utgörs av en 

ekbacke, som ställvis är solexponerad med flera ekar mellan 100 och 150 år, som verkar 

vara gallrad. Död ved förekommer endast sparsamt vilket sannolikt beror på att döda 

träd regelbundet plockats bort från området.  

I söder finns tätvuxen videvegetation på kärrtorv vilket indikerar på att området varit 

blött historiskt (SGU 2019).  

Bebyggelse finns utspritt i utredningsområdet, främst i form av sommarstugor i 

koloniområdet, men även som servicebyggnader.  

Orrestaöns strandzon utgörs till stor del av smala vassbälten med inslag av säv och gul 

näckros. I de sydvästra och sydöstra delarna finns grunda vikar med lite större 

sammanhängande vassar och gul näckros som skapar viktiga miljöer för både fåglar, fisk 

och insekter. I den norra delen är vassbältena smalare och där blir vattnet snabbt djupare 

från strandkanten. På den västra sidan finns två badplatser med tillhörande badbryggor. 

Utöver bryggorna och badplatsen är den fysiska påverkan på sjön låg. 

Områdets naturvärden är främst knutna till skogspartierna i norr och nordväst. Den 

stora förekomsten av gammal tall skapar förutsättningar för flera arter. De nästan gamla 

ekarna utgör lämpliga efterträdare och kommer inom snar framtid att kunna utveckla 

höga naturvärden. I vattenmiljöerna utgör de sammanhängande vassarna med gul 

näckros viktiga miljöer för både fisk, fåglar och insekter. I den norra delen utgörs 

bottensubstrat av sten och grus vilket skapar livsmiljöer för bottenfauna som i sin tur 

utgör föda för både fåglar, fiskar och insekter.    

Området är påverkat på många sätt, till exempel med förekomst av koloniområde, 

anlagda stränder, parkeringsytor och gräsmattor, vilket medfört att naturvärdena i dessa 

områden är lägre. 

Naturvårdsstatus och kommunala planer 

Skydd enligt miljöbalken 
Väster om Orrestaö ligger Åtorpskogens naturreservat och en av Skogsstyrelsen utpekad 
nyckelbiotop. I Flens kommun gäller generellt strandskydd vilket gäller 100 meter upp 
på land och 100 meter ut från land kring sjöar och vattendrag (Flens kommun 2019).  

Kommunala planer 

Detaljplan för Orrestaö – Detaljplanen ska undersöka möjligheten att utöka antalet 

campingplatser, tältplatser och parkeringsplatser. Syftet är även att planlägga Orrestaö 

som i dagsläget ej är planlagt för att fastställa områdets användning (Flens kommun 

översiktsplan, 2019). 

Flens kommun hyser många sjöar och myrmarker, sammanhängande skogsmarker med 

hällmarkstall- och blandskog längs med bergsryggarna och åker- och betesmarker i 
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dalgångarna. Skogsmarkerna är mosaikartade med en blandning av relativt ostörd skog 

och produktionsskog, med inslag av ädellövskog främst vid sjöar och vattendrag. Gröna 

och blå samband visar på områden som skapar ekologiska sammanhang och utgör 

förutsättningar för att bevara landskapets biologiska mångfald och främja 

ekosystemtjänster, så som värden för friluftslivet (Flens kommun översiktsplan, 2019). 

En analys av vilka gröna samband som finns i Flens kommun har genomförts som en 

del i att uppdatera kommunens naturvårdsprogram. I framtagandet av de gröna 

sambanden har utgångpunkten varit att se var dessa skogstyper har geografiska 

möjligheter till spridning och utbyte av ekologiska värden med varandra. 

I Flen finns det ett flertal tydliga blå samband genom kommunens yta, som rinner i 

ostsydostlig riktning och där flertalet av flödena rinner ut i sjön Båven. Hela Flens 

kommun ligger inom Nyköpingsåns avrinningsområde. Längs med de blå sambanden 

finns det grön struktur för landlevande arter som lever i närheten av och sprids 

längsmed dessa vattenmiljöer (Flens kommun översiktsplan, 2019).  

Tidigare bedömningar/inventeringar 

Länsstyrelsen sammanställde naturvårdsprogrammet ”Sörmlands natur” 1991, men 

många redovisade fakta bygger på inventeringar och utredningar gjorda under 1980-talet. 

”Sörmlands natur” innehåller en kommunvis genomgång av värdefulla naturområden. 

Där redovisas utvalda naturobjekt i tre klasser: Klass I med högsta naturvärde, Klass II 

med mycket högt naturvärde och Klass III med högt naturvärde. Inom Flens kommun 

redovisas totalt 62 områden, varav 8 är utvalda som Klass I, 13 som Klass II och 41 som 

Klass III (Flens kommun, 2019).  

Orrhammaren 

Sjön är cirka 2 km2 stor med ett medeldjup på 8,6 meter och har ett maxdjup på 18,5. 

Sjön avvattnas av vattendraget Hedenlundaån. Orrhammaren ingår i 

delavrinningsområde (655079-154444) som SMHI kallar för Utloppet av Orrhammaren. 

Avrinningsområdet består mestadels av skog (30 %), öppen mark (17 %) och jordbruk 

(14 %). 

Statusklassning enligt vattendirektivet 

Den ekologiska statusen är måttlig och den kemiska statusen god (exkl. kvicksilver) 

(VISS 2019). Näringsämnen är dock klassad som god enligt VISS. Sjön är även klassad 

som naturlig då den idag inte bedöms vara kraftigt modifierad eller konstgjord. Inga 

invasiva arter finns noterade i Orrhammaren, varken i VISS eller under fältbesöket. 

Parametern Närområdet runt sjöar är klassad som God, även Svämplanets strukturer 

och funktion runt sjöar är klassad som God. 
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Naturvärden terrestra miljöer 

Området har inventerats och klassats enlig SIS-standard för naturvärdesinventering SIS 

19900. Syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden (objekt) av 

betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning 

naturvärdesklassning av områden.  

Åtta objekt med påtagliga naturvärden, sju objekt med visst naturvärde har urskilts. 

Dessutom bedömdes ett objekt hysa lågt naturvärde. Objekt med högsta och högt 

naturvärde bedömdes inte finnas i området. Områdets naturvärden redovisas i karta, 

figur 2. I bilaga 1, objektskatalog, redovisas respektive objekts naturvärde i detalj och här 

finns också bilder från varje objekt. Nedan presenteras resultatet av 

naturvärdesinventeringen.  

 

Figur 2. Områdets naturvärden i de terrestra miljöerna. 

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2  

I inventeringsområdet har ett objekt (objekt 6) med högt naturvärde (klass 2) påträffats 

(figur 2). Totalt täcker värdeklassen en yta av 0,9 hektar. Objekt 6 utgörs av naturtypen 

barrskog med ädellövinslag (figur 3) och utgörs av gles, kuperad barrblandskog med 

främst tall där flera är gamla och med en beståndsålder på ca 150 år. Även inslag av flera 

nästan gamla granar och ekar, samt uppslag av ung ek, björk och rönn. Död ved 

förekommer endast sparsamt vilket drar ner biotopvärdet. Den rödlistade arten 

slåtterfibbla påträffades i objektet (se stycket Naturvårdsarter nedan). Objektet bedöms 

ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Det betyder att det förekommer ett 

flertal skyddsvärda arter i objektet. Vidare så förekommer strukturer viktiga för biologisk 

mångfald ganska rikligt, men enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas saknas eller 



 

10 

Naturvärdesinventering, 
Orrestaö, Flens kommun  

 

 

hade kunnat förekomma i större omfattning. I värdeklassen förekommer främst 

naturtyper som är sällsynta ur ett nationellt eller internationellt perspektiv (Natura 2000-

naturtyper).  

I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

 

Figur 3. Bild från objekt 6, vilken är en barrblandskog med stor förekomst av gammal tall och inslag av gran och 

ek, som är klassad med högt naturvärde, naturvärdesklass 2. 

 

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3  

I inventeringsområdet har sex objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) påträffats (figur 

2). Totalt täcker värdeklassen en yta av 6,0 hektar. Två av objekten utgörs av naturtypen 

boreal skog (objekt 4, 13), ett av naturtypen ädellövskog (objekt 12), ett av naturtypen 

park och trädgård (objekt 2), ett av naturtypen limnisk strand (objekt 1) och ett av 

naturtypen park och trädgård (objekt 10). Majoriteten av objekten, fyra stycken, bedöms 

ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. Det betyder att det förekommer 

naturvårdsarter men att arter med mycket högt indikatorvärde endast förekommer 

sparsamt. De biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer 

inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.  

I denna klass bedöms inte varje objekt behöva vara av betydelse för biologisk mångfald 

på varken regional, nationell, eller global nivå, men bedöms vara av särskild betydelse för 

att den totala arealen av dessa områden ska kunna bibehållas. Ekologigruppen tolkar det 

som att denna värdeklass är av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

kommunal nivå. 

Objekt 4 utgörs av gles blandskog med förekomst av nästan gammal ek, enstaka 

gammal tall, samt ung asp och björk. De gamla tallarna bedöms vara ca 150 år.  

I objekt 13 förekommer enstaka gamla tallar och nästan gamla ekar. Objektet gränsar till 

vatten åt flera håll. Området verkar användas för att tippa löv och trädgårdsavfall i och 

flera arter trädgårdsväxter som blåklint och akleja förekommer. Enstaka arter med högt 

indikatorvärde förekommer i objektet.  

Naturvärdesklasser 

Följande naturvärdesklasser 

finns (SIS standard SS 

199000:2014): 

Högsta naturvärde, 

naturvärdesklass 1. Störst 

positiv betydelse för biologisk 

mångfald  

Högt naturvärde, 

naturvärdesklass 2. Stor positiv 

betydelse för biologisk 

mångfald. 

Påtagligt naturvärde, 

naturvärdesklass 3. Påtaglig 

positiv betydelse för biologisk 

mångfald.  

Visst naturvärde, 

naturvärdesklass 4. Viss positiv 

betydelse för biologisk 

mångfald 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Objekt 12 utgörs av en gles ekbacke med enstaka gammal ek och flera nästan gamla 

ekar, samt uppslag av ek- och björksly. Beståndsålder uppskattas till 100–150 år. Ekarna 

bedöms utgöra lämpliga efterträdare till äldre ekar inom området och kommer inom snar 

framtid att kunna utveckla höga naturvärden. Gemensamt för dessa skogsobjekt är att de 

är påverkade av skogsbruk, främst i form av försiktiga gallringar. Detsamma gäller för 

död ved som bara påträffades i små mängder och då främst som klenved. 

Objekt 1 utgörs av en tät, sluten, svårtillgänglig strandskog med främst viden, samt 

inslag av klibbal, som troligtvis är vattenhållande vissa delar av året. God förekomst av 

död, mossanlupen ved i olika nerbrytningsstadier skapar miljöer för många arter. De täta 

snåren och buskagen utgör sannolikt lämpliga miljöer för fåglar, insekter och 

vedsvampar. Objekt 2 utgörs av koloniområdet med välskötta trädgårdar och stor 

förekomst av nektarbärande växter (figur 4). Mindre partier, och vägkanter, utgörs av 

blomsterrika ängsmarker med bland annat prästkrage, käringtand, jungfrulin och god 

förekomst av humlor, bin och fjärilar, bland annat silverblåvinge. Enstaka gamla och 

nästan gamla ekar förekommer i området, varav en grov med en ålder runt 200 år. 

Objekt 10 utgörs av en park/badstrand med tre vidkroniga ekar en bit upp på stranden. 

Påtagligt naturvärde motiveras med ekarna och den rödlistade arten ekticka som 

påträffades med enstaka fruktkroppar. 

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4  

I inventeringsområdet har sju objekt med visst naturvärde (klass 4) påträffats (figur 2), 

total täcker värdeklassen en yta av 2,8 ha. Tre av objekten (7, 14, 16) utgörs av 

parkartade miljöer med nästan gamla ekar, öppna gräsytor och strandmiljöer. Två objekt 

(9, 15) utgörs av boreal skog. Ett objekt (3) utgörs av en näringspåverkad, igenväxande 

strandäng med enstaka äldre träd. Slutligen objekt 5 som består av tät slyartad skog och 

mindre partier med näringspåverkad äng. För mer information om objekten hänvisas till 

objektskatalogen (bilaga 1). 

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 samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Ekologigruppen 

tolkar det som att denna värdeklass är av för betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på lokal nivå. 

 

Figur 4. Bilden föreställer delar av koloniområdet (objekt 2, naturvärdesklass 3) och de öppna gräsytorna i objekt 

7, naturvärdesklass 4. 
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Naturvärden limniska miljöer  

Området har inventerats och klassats enlig SIS-standard för naturvärdesinventering SIS 

19900. Syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden (objekt) av 

betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning 

naturvärdesklassning av områden. 

Fem objekt med påtagliga naturvärden, tre objekt med visst naturvärde har urskilts (figur 

5). Objekt med högsta och högt naturvärde bedömdes inte finnas i området. Områdets 

naturvärden redovisas i karta, figur 3. I bilaga 1 finns en objektskatalog där respektive 

objekts naturvärde redovisas i detalj och här finns också bilder från varje objekt. Nedan 

presenteras resultatet av naturvärdesinventeringen. 

Många utav objekten har klassat som visst artvärde trots att inga eller få naturvårdsarter 

noterats. Naturvårdsarter i vatten är inte lika utbrett som på land. Sjöar kan vara naturligt 

artfattiga, då exempel på naturvårdsarter. Då får man titta på vad som naturligt skulle 

kunna finnas i sjön, det vill säga att artsammansättningen är naturlig för sjön. Då sjön 

inte är kraftigt påverkad av näringsämnen, inte är försurad samt klassad som naturlig då 

det idag inte bedöms vara kraftigt modifierad eller konstgjord så skapas goda 

förutsättningar för de arter och processer som är naturliga i sjön. Inga invasiva arter 

finns rapporterade från sjön, inte heller noterades några från fältbesöket höjer värdet 

generellt på hela sjösystemet.  

 

Figur 5. Områdets naturvärden i de limniska miljöerna 

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3  

Objekt 17 utgörs av en liten vegetationsrik grund vik. Objektet dominerades av 

bladvass, säv och näckrosor vilket skapar viktiga miljöer för både fisk, insekter och 

fåglar. Stora delar av bottensubstratet bestod av grov, - och findetritus som i sin tur 

utgör föda för bottenfauna som snäckor. Förutom en brygga på norra sidan av viken är 

objektet relativt opåverkad av mänsklig aktivitet. 

Objekt 19 utgörs av en kort sträcka där säv dominerade. Kantzonen består av vide och 

enstaka träd. Påverkansgraden bedöms som låg. Stora delar av bottensubstratet bestod 

av grov-, och findetritus samt sten och grus. Arter som noterades var säv, bladvass samt 
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stora mängder snäckor. Även en del dagsländor fanns i bottensubstratet som i sin tur 

utgör föda för både fisk och annan bottenfauna 

Objekt 21 Objektet utgörs av en vegetationsrik sträcka där bladvass, säv och vasstarr 

dominerade. Bården med vass varierade från nån meter upp till 5 meter i bredd. 

Bottensubstratet dominerades av grov, - och findetritus samt grus och sten. Kantzonen 

bestod av blandskog där al och vide dominerade. Naturlighet i objektet bedöms som 

hög. Stora delar av bottensubstratet bestod av grov, och findetritus samt sten och grus 

vilket skapar livsutrymmen för bottenfauna. Under fältbesöket noterades en hel del 

dagsländor och enstaka trollsländslarver.  

Objekt 22 utgörs av en vegetationsrik sträcka där bladvass dominerade med inslag av 

säv och gul näckros (figur 6). Djupet varierande mellan ett par centimeter ut till 2,0 

meter. Vassbården varierar mellan 2–10 meter. Bottensubstratet dominerades av grov, - 

och findetritus samt med inslag av grus och sten. Närmiljön utgörs av blandskog där al 

och vide dominerar. Naturlighet i objektet bedöms som hög. Objektet dominerades av 

en smal bård av bladvass, säv och vasstarr vilket skapar miljöer för både fisk och 

insekter. Stora delar av bottensubstratet bestod av grov, och findetritus samt sten och 

grus vilket skapar livsutrymmen för bottenfauna. Under fältbesöket noterades en hel del 

larver av dagsländor och stora mängder rödögda trollsländor.  

Objekt 24 utgörs av vassbälten och en grund vik. Objektet dominerades av bladvass, säv 

och näckrosor vilket skapar viktiga miljöer för både fisk, insekter och fåglar.  

Bottensubstratet dominerades av grov, - och findetritus med inslag av finsediment. 

Närmiljön utgörs av ingeväxt strandängar med vide. Objektet är relativt opåverkad av 

mänsklig aktivitet, förutom en brygga, naturligheten är således hög. Den grunda viken 

utgörs troligtvis även viktiga lek, uppväxt och födosöksmiljöer för fisk.  

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4  

Under inventeringen identifierades tre områden med visst naturvärden.  

Objekt 18 utgörs av en mindre badstrand. Vattendjupet är grunt och varierar mellan 20–

50 cm. Bottensubstratet består av sand. Vegetationen var mycket sparsam, enstaka 

näckrosor och säv noterades. Enstaka spetsig målarmussla och dammsnäckor noterades. 

Kantzonen utgörs av blandskog där al och vide dominerade. I objektet finns även en 

liten ö med vide och en gammal tall. Naturlighet i objektet bedöms som mycket låg.  

Objekt 20 utgörs av en badstrand. Vattendjupet är grunt och varierar mellan 20–50 cm. 

Bottensubstratet bestod av sand. Vegetationen var mycket sparsam förutom enstaka 

platser där det fanns hårslinga. Enstaka spetsig målarmussla och dammsnäckor 

noterades. Kantzonen saknas och utgörs av sandstrand. I objektet fanns tre badbryggor. 

Objekt 23 utgörs av en sträcka där bladvass dominerade med inslag av gul näckros. I 

objektet fanns även en del bryggor med tillhörande båtar. Bottensubstratet dominerades 

av grov, - och findetritus och lera. Närmiljön utgörs av bryggor och gräsmark. Objektet 

ligger strax nedanför kolonistugorna. Naturlighet i objektet bedöms som måttlig.  
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Figur 6. Stora delar av utbredningsområdet utgörs av en smal bård av bladvass (Phragmites australis) med gul 

näckros (Nuphar lutea). Bild från objekt 22. Foto: Björn Averhed 

Naturvårdsarter 
Förekomster av skyddade arter, rödlistade arter och arter med högt eller mycket högt 

indikatorvärde finns listade i tabell 2. En fullständig förteckning av noterade 

naturvårdsarter och information om vad arterna indikerar finns i bilaga 2.  

I området har 26 naturvårdsarter (se faktaruta) påträffats i samband med 

naturvärdesinventeringen. 25 stycken i landmiljöerna (bilaga 2), och en i vattenmiljöerna 

(tabell 3). Ytterligare åtta arter som förväntas finnas i dessa miljöer som påträffades 

presenteras i tabell 4. Flera fågelarter noterades under inventeringen eller finns noterade 

från området i databasen Artportalen (tabell 5) men som inte bedöms häcka inom 

utredningsområdet. 

Naturvårdsart 
En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändå är någorlunda allmänt 
förekommande. Genom sin förekomst signalerar 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, typiska arter (arter som indikerar gynnsam bevarandestatus i naturtyper listade 
i habitatdirektivet), skogliga signalarter (utpekade i Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventeringsmetodik), Ängs- och betesmarksarter (utpekade i Jordbruksverkets 
Ängs- och betesmarksmetodik), samt Ekologigruppens egna indikatorarter. Naturvårdsarter 
innefattar även enligt Artskyddsförordningen skyddade arter  

Naturvårdsarterna delas av Ekologigruppen in i olika indikatorartskategorier med klasserna 
mycket högt, högt, viss och ringa. Arter med mycket högt indikatorvärde är antingen ovanliga 
rödlistade eller hotade arter, eller arter som i sig gör att området är skyddsvärt. Ringa 
indikatorvärde används för arter som är naturvårdsarter på grund av rödlistning men som är så 
vanliga att de inte indikerar särskilt artrika förhållanden. 
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Landmiljöer 

Tabell 2. Naturvårdsarter. Tabellen innefattar skyddade arter, rödlistade arter och arter som indikerar värdefull 

natur. Rödlistkategorier (R.K.): NT - Nära hotad, VU - Sårbar, EN–Starkt hotad, CR -Akut hotad. I bilaga 2 finns en 

tabell med alla påträffade naturvårdsarter. 

  

Vattenmiljöerna 

Tabell 3. Naturvårdsarter som noterades under naturvärdesinventeringen och som rapporterats in i artportalen.  

Namn Förekomst Abundans Indikator-

värde 

Arttyp Skyddsstatus Rödlistekategori 

Axslinga (Myriophyllum 

spicatum) 

Objekt 24 Enstaka Visst Typisk art x Ingen 

 

Övriga limniska arter 

Tabell 4. Då naturlig artsammansättning är viktigt vid bedömning av limniska miljöer redovisas dessa nedan. 

Namn Förekomst Abundans Indikatorvärde 

Bladvass (Phragmites australis) 17,19,21,22,23,24 Rikligt Visst 

Gul näckros (Nuphar lutea) 17,18,21,22,23,24 Måttligt Visst 

Vit näckros (Nymphaea alba) 17 Enstaka Visst 

Hårslinga (Myriophyllum 

alterniflorum) 

20,21,22,24 Måttligt Visst 

Igelknopp (Sparganium sp) 21 Måttligt Visst 

Vattenklöver (Menyanthes trifoliata) 23,24 Enstaka Visst 

Topplösa (Lysimachia thyrsiflora) 21,22 Måttligt Visst 

Stor näckmossa (Fontinalis 

antipyretica) 

21,22 Enstaka Visst 

 

Svenskt namn Skydd RK Förekomst Källa Indikator-
värde 

Blåsippa 8 § Artskyddsförordningen LC Objekt: 4, 6, 9, 12 Ekologigruppen 
2019 

Visst 

Liljekonvalj 9 § Artskyddsförordningen LC Objekt: 4, 6, 9, 12, 13 

 

Ekologigruppen 
2019 

Ringa 

Ekticka – NT Objekt: 10 Ekologigruppen 
2019 

Mycket högt 

Slåtterfibbla – VU Objekt: 6 Ekologigruppen 
2019 

Mycket högt 

Svinrot – – Objekt: 4, 6,12, 13 Ekologigruppen 
2019 

Mycket högt 

Svartfläckig 
glanssmygare 

– – Objekt: 12 Ekologigruppen 
2019 

Mycket högt 

Jungfrulin – – Objekt: 2 Ekologigruppen 
2019 

Högt 
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Fåglar 

Tabell 5. Skyddade fåglar som observerades under inventeringen och som rapporterats in till Artportalen 2000–

2018. FD=Fågeldirektivets bilaga1 (faktaruta, bilaga 1). 

Namn Skyddsstatus Rödlistekategori, FD Källa 

Fiskgjuse Fridlyst enligt AFS § 4 FD Ekologigruppen 2019 

Fisktärna Fridlyst enligt AFS § 4 FD Ekologigruppen 2019 

Storlom Fridlyst enligt AFS § 4 FD Ekologigruppen 2019 

Havsörn Fridlyst enligt AFS § 4 Nära hotad (NT), FD Artportalen 2005, 2008 

Gråtrut  Fridlyst enligt AFS § 4 Sårbar (VU) Ekologigruppen 2019, 

Artportalen 2019 

Tornseglare Fridlyst enligt AFS § 4 Sårbar (VU) Ekologigruppen 2019 

Drillsnäppa Fridlyst enligt AFS § 4 Typisk art Ekologigruppen 2019 

 

Fisk 

Förutom de arter som observerats under fältbesöket (abborre och mört) så finns även 

både gädda (Esox lucius) och gös (Sander lucioperca) inom inventeringsområdet. Båda 

arterna är typiska för naturtypen Naturligt näringsrika sjöar (3150).  

Skyddade arter 
I området förekommer två arter, blåsippa och liljekonvalj (tabell 2) som är skyddade 

enligt svensk lag, i § 8 respektive § 9 artskyddsförordningen (faktaruta). Förekomsterna 

av arterna redovisas nedan. 

Blåsippa, (Hepatica nobilis). Blåsippa har påträffats inom flera objekt; 4, 6, 9, 12. Arten är 

framför allt en signalart när den förekommer i äldre barrskog och signalerar då 

förekomst av kalkrik skogsmark, vilket är en ovanlig och skyddsvärd naturtyp. 

Artskyddsförordningen 

Artskyddsförordningen ger ett skydd för alla vilda fåglar och ett antal djur och växter som finns 

uppräknade i artskyddsförordningens bilagor. 

Olika arter har olika skydd beroende på i vilken § i artskyddsförordningen som arten är skyddad. 

Skyddet är utformat som ett strikt skydd, d.v.s. det finns ingen rimlighetsavvägning mellan 

nödvändigheten av projektet och behovet av att skydda arten. I prejudikat finns dock 

bedömningar att det inte är enstaka individer som är skyddade utan snarare den lokala 

populationen.  

Artskyddsförordningen uttrycker att en arts ”gynnsamma bevarandestatus inte får försvåras” i 

det ingår att den lokala populationen inte får påverkas. Det är ofta svårt att avgränsa lokal 

population och få rättsfall finns. Ekologigruppen utgår i våra bedömningar från att lokal 

population är en delpopulation där det finns tydliga spridningshinder till andra förekomster av 

arten. Exempelvis kan en groddjurspopulation omgiven av bebyggelse och vägar betraktas som 

en lokal population. För andra arter som t.ex. flyttfåglar där spridningen inte är ett problem kan 

den lokala populationen utgöras av ett helt landskap eller kanske hela landet.  

Om ett projekt eller en plan bedöms påverka lokal population är det inte möjligt att söka 

dispens, istället måste skyddsåtgärder vidtas så att populationen inte påverkas. Om detta görs 

rätt, behövs inte längre dispensen. Målet med skyddsåtgärderna blir alltså att göra dispensen 

onödig. Skyddsåtgärder kan ha karaktären av kompensationsåtgärder där ett näraliggande 

område iordningställs så att numerären av arten inte minskar. Ytterligare en omständighet gäller 

för arter skyddade enligt 4§, för dessa får inte livsmiljön minska, oavsett om lokal population 

 

 

Fågeldirektivet (rådets 

direktiv 79/409/EEG) 

omfattar alla vilda 

fågelarter som 

förekommer naturligt 

inom EU och gäller för 

fåglar samt deras ägg, 

bon och livsmiljöer. 

Syftet är att återskapa 

arternas populationer 

på en nivå ”som svarar 

mot ekologiska, 

vetenskapliga och 

kulturella behov”. Det 

ska ske genom åtgärder 

riktade mot arterna och 

deras livsmiljöer 

(Naturvårdsverket 

2009). 
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Signalvärdet inom det inventerade området bedöms vara visst, eftersom arten indikerar 

förekomst av basiska mineral i jordarna i utredningsområdet. Dispens från fridlysning 

söks i samband med att planen vinner laga kraft. 

Liljekonvalj, Convallaria majalis (objekt 4, 6, 9, 12, 13) som har flera förekomster i 

området är skyddade enligt § 9 i artskyddsförordningen. Enlig förordningen är det 

förbjudet att gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna, och plocka eller på 

annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller andra kommersiella ändamål. 

Rödlistade arter 

Två rödlistade arter noterades från området vid denna inventering (tabell 2). Ekticka 

tillhör hotkategorin nära hotad (NT) och slåtterfibbla tillhör kategori sårbar (VU).   

Ekticka (Phellinus robusus) (nära hotad, NT) påträffades med flera fruktkroppar på en 

gammal ek i objekt 10 (figur 7). Ekticka är en parasit på stammar men även grenar, av 

levande oftast äldre eller senvuxna ekar. Arten påträffas i löv- och blandskog och 

hagmark och missgynnas när gamla ekar avverkas. Ekticka förekommer på flera lokaler i 

Flens kommun och i Södermanlands län.    

Slåtterfibbla (Hyopchaeris maculata) är rödlistad i kategori sårbar (VU). Arten påträffades i 

objekt 6 som utgörs av en barrskog. Slåtterfibblan är inte är typisk för naturtypen, utan 

indikerar att området sannolikt betats tidigare. Arten förekommer på flera platser i Flens 

kommun. 

 

Figur 7. Bilden visar en ekticka, rödlistad i kategori NT-nära hotad, som noterades med flera fruktkroppar på en 
äldre ek i objekt 10. Arten påträffas ofta på gamla ekar. Bilden är inte från det inventerade området. 

 

Övriga intressanta naturvårdsarter 

Förutom de rödlistade arterna påträffades flera arter som är klassade som signalarter. 

(tabell 2). Svinrot (figur 8) och jungfrulin är knutna till öppna, välhävdade betesmarker. 

Svartfläckig glanssmygare påträffas ofta i mindre gläntor i frisk till fuktig, tät barr-

blandskog. 

Rödlistan - 

Rödlistkategorier  

Rödlistan för Sverige 

utarbetas av 

ArtDatabanken. 

Rödlistan anger 

olika arters risk att 

dö ut från Sverige. 

Arterna listas i olika 

rödlistkategorier 

beroende på artens 

status. Det finns sju 

kategorier: 

(RE) försvunnen, 

(CR) akut hotad, 

(EN) starkt hotad, 

(VU) sårbar, (NT) 

nära hotad, (LC) 

livskraftig, (DD) 

kunskapsbrist. 
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Övriga fåglar 
I samband med inventeringen observerades fiskgjuse, storlom, fisktärna, drillsnäppa, 

gråtrut och tornseglare (tabell 5). Flera rapporter på naturvårdsarter av fåglar finns 

rapporterat på Artportalen (2000–2019). Bedömningen är att fågelarterna inte häckar 

inom utredningsområdet men att flera av arterna kan utnyttja vattenmiljöerna för 

födosökande. Samtliga fåglar omfattas av artskyddsförordningen men särskilt fokus läggs 

på arter upptagna i förordningens bilagor (fågeldirektivets arter) och rödlistade arter  

Naturvårdsträd 
Inom planområdet förekommer enstaka gamla ekar som faller under definitionen för 

skyddsvärda träd, dessa förekommer inom delområde 2 och 3. Om träden är 200 år eller 

äldre är de skyddade, man bör då ha samråd med länsstyrelsen om de ska avverkas 

(Naturvårdsverket 2016). Vid inventeringen har ingen provborrning av gamla träd gjorts 

vilket är nödvändigt för att fastställa deras ålder 

Figur 8. Under ekbladen skymtar blad och blomkorgar av naturvårdsarten svinrot, som påträffades i objekt 4, 6, 

12 och 13. 

Skyddsvärda träd 
Med särskilt skyddsvärda träd avses följande (Naturvårdsverket 2004) 

• Jätteträd; träd ≥ 1 meter i diameter. 

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

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

Ekologigruppen (2017) har kompletterat denna klass med två ytterligare klasser: 

• Skyddsvärda träd; exempelvis gamla träd (för tall gäller över 150 år), träd med förekomster 
rödlistade arter, eller hålträd som inte är grova 

• Värdefulla träd; utgörs främst av träd som kan utgöra ersättare till skyddsvärda och särskilt 
skyddsvärda träd. Exempel på värdefulla träd är nästan gamla träd (för tall gäller över 100 år), 
grova träd samt träd med förekomster naturvårdsarter som inte är rödlistade 
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Ekologisk känslighet 

Förenklat sett kan man säga att ett områdes naturvärden beror på hur länge en miljö har 

fått bestå. Utifrån detta resonemang går det att översätta ungefär hur lång tid det tar för 

ett område att utveckla de olika naturvärdesklasserna i en naturvärdesbedömning (figur 

9).   

Generellt kan sägas att områden med lägre naturvärden inom området kan återskapas 

inom andra delar av området. Utveckling av höga naturvärden förutsätter dessutom en 

väl fungerande grön infrastruktur. Om arter inte kan sprida sig så utvecklas inte 

mångfalden i samma med tiden som illustreras i figur 9.  

Värdefulla och grova träd som finns inom utredningsområdet utgör en viktig bas för den 

nya/tillkommande grönstrukturen om delar av området i ett senare skede skulle 

bebyggas. Lägre naturvärden som går förlorade vid en eventuell bebyggelse kan 

kompenseras för genom att skapa nya, likartade naturmiljöer i den nya stadsstrukturen 

eller i intilliggande områden. Högre naturvärden, särskilt sådana värden som är knutna 

till exempelvis gamla träd och skogsmiljöer med lång kontinuitet går som regel inte att 

återskapa eller kompensera för och bör inte bebyggas. Dessa miljöer är mycket känsliga 

för ingrepp och uppkommen skada på naturvärdena bedöms vara irreversibel.  

 

Figur 9. Schematisk beskrivning av hur miljöns kontinuitet över tid och naturvärde 

Miljöer med ekar 

Ekmiljöer med gamla träd är känsliga för avverkning, eftersom det tar väldigt lång tid 

(flera hundra år) att återfå likande värden. Därför bör dessa miljöer inte exploateras och 

därmed förstöra potentiellt oersättliga värden. I det inventerade området gäller detta 

framförallt objekt 12 där förekomsten av nästan gamla och gamla ekar är god. Träden på 

platsen har dock stått i ett mer öppet landskap tidigare och har därför utvecklat värden 

och förekomster av rödlistade arter som är knutna till ljusöppna miljöer. Detta innebär 

att de ekologiska värdena knutna till platsens ekar också är känsliga för beskuggning.  

▪ Syftet med detaljplanen är bland annat att anlägga en gång- och cykelväg runt halvön. 

Inom flera områden finns värdefulla ekar och det rekommenderas att undvika att ta 

ner dessa. Gång- och cykelvägen bör så långt det är möjligt att anläggas går på 

befintliga gångvägar och stigar, eller i mindre känsliga områden.  

▪ Gamla, spärrgreniga ekar är känsliga för bebyggelse intill träden om bebyggelsen 

skuggar dessa. 

▪ Arter som sprider sig till och från gamla ekar kräver en viss fri yta framför ekarna. Det 

kan gälla både fladdermöss eller eklevande insekter.  

▪ Gamla träd och ersättningsträd till dessa måste finnas kontinuerligt inom områdena för 

att värdena ska kunna finnas kvar över tid.  

▪ Trädens rotsystem kan också skadas av bebyggelse eller grävarbeten intill träden.  

Miljöer med barrträd 

Inom utredningsområdet finns miljöer med äldre barrträd, framförallt i objekt 6. 

Barrträdsmiljöer är generellt känsliga för avverkning. Inom objektet är förekomsten av 

gammal tall riklig och vissa tallar i utredningsområdet skulle klassas som särskilt 

skyddsvärda (Naturvårdsverket 2004).  
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Vid exploatering är det av stor vikt att behålla kontinuitet av träd i olika åldrar samt 

behålla yngre träd som tillåts att bli gamla på sikt för att säkerställa bevarande av 

naturvärden i området. 

Efter att områdena har exploaterats finns hot för de kvarvarande, lämnade miljöerna. Ett 

högre besökstryck från besökare i området kan komma att leda till slitage på ytliga rötter 

som kan komma att skada träd. Även nyrekrytering av träd kan hämmas av ett ökat 

tramp/besökstryck i området.  

▪ Syftet med detaljplanen är att fastställa markanvändningen, bland annat ska en gång- 

och cykelväg anläggas runt halvön. Rekommendation är att anlägga gång- och 

cykelvägen så långt det går på befintliga gångvägar och stigar. Framförallt i objekt 6 är 

förekomsten av värdefulla träd, främst tallar, stor och dessa bör bevaras så långt de 

går. 

▪ Gamla, solbelysta tallar är känsliga för bebyggelse intill träden om bebyggelsen skuggar 

dessa.  

▪ Gamla träd och ersättningsträd till dessa måste finnas kontinuerligt inom områdena för 

att värdena ska kunna finnas kvar.  

▪ Tallars rotsystem kan också skadas av bebyggelse som anläggs intill träden. Tallar har 

ofta ytliga rotsystem som sträcker sig långt ut från trädet. 

Limniska miljöer 

▪ Syftet med detaljplanen är bland annat att flera bryggor ska samordnas till två stycken. 

Stora delar av den inventerade sträckan har en hög naturlighet där den mänskliga 

påverkan är låg. Två badplatser finns samt enstaka båt- och badbryggor. För bibehålla 

och låta naturvärdena utvecklas bör de stora sammanhängande vassarna lämnas 

orörda, framförallt de grunda vikarna. Dessa miljöer erbjuder lämplig habitat för både 

fisk, fåglar och bottenfauna. Vid ingrepp, till exempel muddring, pålning eller liknande 

kan dessa miljöer påverkas negativt. Vassen och bältena med näckros utgör bland 

annat lek- och uppväxtmiljöer för fisk, både rovfisk och karpfisk (ex. mört, sarv och 

sutare). Viktigt att tänka på är att båttrafik kan ha en negativ påverkan på grunda 

områden, både en direkt störning på fågelfaunan och vattenvegetationen. Båttrafik bör 

därför undvikas i framförallt vikarna.  

Invasiva arter 
Inga invasiva limniska arter noterades under fältbesöket, och inga arter finns 

inrapporterade i artportalen.  
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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.  

Ny bebyggelse bör utformas på ett sätt så att biologisk mångfald har förutsättningar att 

finnas kvar och att spridning av arter fortsättningsvis är möjlig. I det inventerade 

området finns höga naturvärden i form av skyddsvärda träd, skyddade och rödlistade 

arter och naturtyper som är regionalt sällsynta. Dessa miljöer och arter har utvecklats 

under lång tid och är svåra att återskapa.  

Efter att områdena har exploaterats finns hot för de kvarvarande, lämnade miljöerna. Ett 

högre besökstryck från boende i området kan komma att leda till slitage på ytliga rötter 

som kan komma att skada träd. Även nyrekrytering av träd kan hämmas av ett ökat 

tramp/besökstryck i området. Vegetations- och lavfloran kan missgynnas i 

hällmarkstallskogar med tunt jordtäcke.   

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

mångfalden.  

▪  Bevara områden av högt naturvärde, klass 2. För att gynna biologisk mångfald i    

området bör delområden som har högt naturvärde (objekt 6) undantas från eventuell 

exploatering. En skyddszon bör helst lämnas runt det. 

▪ Ta stor hänsyn till områden med påtagligt naturvärde, klass 3 i planeringen. 

Områden med påtagligt värde, klass 3, bör sparas i så stor utsträckning som möjligt. 

Eventuell exploatering inom dessa områden bör göras med stor försiktighet. 

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.  

▪ Bryggorna bör byggas vid redan befintliga bryggor för att göra så lite skada 

som möjligt. De grunda vikarna och större vassarna (objekt 17, 21, 22 och 24) bör 

skyddas från exploatering.  

▪ Visa hänsyn i områden med rödlistade arter och naturvårdsarter med mycket 

högt indikatorvärde Förekomster av rödlistade arter och arter med högsta 

indikatorvärde bör i möjligaste mån skyddas från exploatering och hänsyn bör tas till 

förekomsterna vid skötsel av området.  

▪ Kartera skyddsvärda träd i områden som planeras för exploatering så att träden 

bevaras genom god planering. Anpassa bebyggelse så att värdefulla träd i möjligaste 

mån sparas och skyddas i planen. Undvik att kompaktera jorden under trädens kronor 

under byggtiden då rotsystemen annars kan skadas. 

▪ Undvik att påverka strandzonerna (miljöerna närmast vattnet) i och med 

anläggande av den planerade gång- och cykelvägen.  

▪ Död ved och faunadepåer. Träd som tas ner kan placeras ut på lämpliga platser, så 

kallade faunadepåer, till exempel i miljöer som inte bebyggs. Tillförande av död ved 

skapar förutsättningar och gynnsamma miljöer för exempelvis vedlevande insekter, 

vedsvampar och hackspettar.  

▪ Skyddsvärda ekar och tallar inom området kan friställas från omgivande träd för    

att skapa öppna, solbelysta miljöer. Ek och tall som står öppet och solbelysta är viktiga 

livsmiljöer för flera vedlevande insekter som t.ex. brun guldbagge och reliktbock.  
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Övriga anpassningar under anläggningstiden 

Ny bebyggelse, anslutningsvägar och andra ytor bör planeras så att intrång i naturmark 

som ska vara kvar i området minimeras och skyddsvärda träd och miljöer kan sparas. 

Nedtagna större trädstammar av tall och ek, bör företrädesvis sparas i området och 

placeras ut på plats eller i närområdet, i form av så kallade faunadepåer. Död ved är en 

värdefull resurs som gynnar många arter. 

Byggandet av bryggor bör förläggas utanför fåglarnas häckningstider (1 maj-30 juli) och 

fiskarnas lektider (1 mars-1 juli).  

Förslag till ytterligare utredningar 
Följande kompletterande utredningar föreslås: 

▪     Inmätning av skyddsvärda träd 

▪ Utreda 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. Först presenteras naturvärden påträffade i 

terrestra miljöer, därefter i de limniska miljöerna. 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 lista över påträffade och kända 

naturvårdsarter, skyddade arter och rödlistade arter. Mer information om de påträffade 

arternas ekologi finns i bilaga 2.  

Naturvärdesklass 

En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet 

för bedömningsgrund art och biotop (se beskrivning i bilaga 3, 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 3, Metodbeskrivning). 

 



Objektskatalog 8056_NVI Orrestaö_Flen_20190625

Biotop: Videvegetation (100 %)
Beskrivning:
Tät, sluten strandskog med främst viden, samt inslag av klibbal, som troligtvis är vattenhållande vissa delar av året.
Näringspåverkat markskikt med bla svärdslilja, topplösa och vitmossor. God förekomst av död, mossanlupen ved i olika
nerbrytningsstadier skapar lämpliga miljöer för vedsvampar. Svårtillgängligt område. De täta snåren och buskagen utgör
sannolikt lämpliga miljöer för fåglar, tex sävsparv  och sångare, och för insekter.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 20-40 år
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Självgallrat

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Okänt

Naturvärdesklass

Limnisk strand

Videvegetation (100%)

Strandskyddsområde

Inventerare Fingal Gyllang

1. Videskog

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Kråkklöver (Comarum typisk art

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Tämligen allmänt (5
-15 m3/ ha)Lågor Triviallövlåga Mossfäll, klenlågor, fuktig

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Viss osäkerhet gällande artvärde eftersom området är
svårt att söka igenom. Påtagligt biotopvärde motiveras med tät, fuktig strandskog med god förekomst av död ved.

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: 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.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Fingal Gyllangpalustre) Flera
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Biotop: Koloniområde (100 %)
Beskrivning:
Koloniområde med välskötta trädgårdar och stor förekomst av nektarbärande växter. Mindre partier, och vägkanter, utgörs av
blomsterrika ängsmarker med bl a prästkrage, käringtand, jungfrulin och god förekomst av humlor, bin och fjärilar, bl a
silverblåvinge. Enstaka gamla och nästan gamla ekar förekommer i området, varav en grov med en ålder runt 200 år.

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Park och trädgård

Koloniområde (100%)

Strandskyddsområde

Inventerare Fingal Gyllang

2. Koloniområde

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Tämligen allmän
(11-50/ ha)Värdefulla träd Nästan gammal ek Vidkronig

Sällsynt (<1 ha)Värdefulla träd Gammal ek Grov

Sällsynt (<1 ha)Geologi Storblockigt

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal ek

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. Visst artvärde motiveras av förekomst av flera arter kärlväxter
som bedömdes vara vilda, och  fjärilar, humlor och bin. Visst biotopvärde motiveras med gamla ekar och stor förekomst av
nektarbärande växter.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
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 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
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Fingal GyllangJungfrulin (Polygala vulgaris) HögtFlera typisk art, ängs- och
betesart

Fingal GyllangKäringtand (Lotus
corniculatus) VisstFlera typisk art

Fingal GyllangLiten blåklocka (Campanula
rotundifolia) VisstEnstaka typisk art, ängs- och

betesart

Fingal GyllangPrästkrage (Leucanthemum
vulgare) VisstFlera typisk art, ängs- och

betesart

Fingal GyllangStor blåklocka (Campanula
persicifolia) VisstEnstaka typisk art, ängs- och

betesart

Fingal GyllangVitmåra (Galium boreale) VisstFlera brynart
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Biotop: Fuktängar (100 %)
Beskrivning:
Näringspåverkad strandäng med bland annat starrar, svärdslilja, strandlysing och kråkklöver, här och var igenvuxet med viden,
älggräs och nässlor. Mellan de igenväxande partierna förekommer bryggor och maskinklippta gräsmattor. Enstaka äldre björk
och poppel, samt en grov ek förekommer i objektet. Förvildade trädgårdsväxter från koloniområdet har spritt sig ut. Mindre
partier utgörs av mer lågvuxnen vegetation och verkar ha påverkats av varierande vattenstånd och is. God förekomst av
trollsländor i de våtare partierna.

Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 120-150 år
Markfuktighet: Frisk

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Förekommer

Naturvärdesklass

Äng och betesmark

Fuktängar (100%)

Strandskyddsområde

Inventerare Fingal Gyllang

3. Igenväxande Strandäng

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal

glasbjörk

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal ek Grov, vidkronig, jätteträd (>100 cm

dbh)

Sällsynt (<1 ha)Värdefulla träd Gammal balsampoppel

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Visst biotopvärde motiveras av enstaka äldre träd och av
mindre partier av strandäng som påverkas av vattenfluktuationer.

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: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning



Objektskatalog 8056_NVI Orrestaö_Flen_20190625

Skyddade arter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Skyddsstatus

Fingal GyllangSvärdslilja (Iris pseudacorus) Enstaka AFS: § 8

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Fingal GyllangGåsört (Argentina anserina) VisstFlera ängs- och betesart

Fingal GyllangKråkklöver (Comarum
palustre) Flera typisk art
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Beskrivning:
Objekt mellan koloniområde och vattnet med förekomst av nästan gammal ek, enstaka gammal tall, samt ung asp och björk.
De gamla tallarna bedöms vara ca 150 år. Friskt markskikt med bla blåsippa, gökärt, svinrot samt mer näringspåverkade
partier med kirskål och klöver. Mot stranden visst inslag av klibbal och viden.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 120-150 år
Påverkan/Naturlighet: Luckigt trädskikt, Tvåskiktat

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Förekommer

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga (100%)

Strandskyddsområde

Inventerare Fingal Gyllang

4. Blandskog med ek och tall

Skyddade arter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Skyddsstatus

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal ek

Sällsynt (<1 ha)Värdefulla träd Nästan gammal ek Hålträd mulm, insektshål, gångar

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde.  Visst artvärde motiveras av flera naturvårdsarter, bland annat
svinrot som har högt signalvärde. De äldre träden och närheten till vatten motiverar visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
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
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Fingal GyllangBlåsippa (Hepatica nobilis) VisstFlera AFS: § 8

Fingal GyllangLiljekonvalj (Convallaria
majalis) RingaEnstaka AFS: § 9

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Fingal GyllangBergslok (Melica nutans) RingaEnstaka typisk art

Fingal GyllangBlåsippa (Hepatica nobilis) VisstFlera typisk art, signalart skog,
skyddad art, brynart

Fingal GyllangGulvial (Lathyrus pratensis) RingaEnstaka Ekologigruppens
naturvårdsart

Fingal GyllangGökärt (Lathyrus linifolius) VisstFlera typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Fingal GyllangLiljekonvalj (Convallaria
majalis) RingaEnstaka typisk art, skyddad art

Fingal GyllangSmultron (Fragaria vesca) Flera Ekologigruppens
naturvårdsart

Fingal GyllangSvinrot (Scorzonera humilis) Mycket högtFlera typisk art, ängs- och
betesart

Fingal GyllangVispstarr (Carex digitata) Flera typisk art



Objektskatalog 8056_NVI Orrestaö_Flen_20190625

Biotop: Buskmark (100 %)
Beskrivning:
Objektet utgörs av ett slyuppslag som är tätt och slutet av björk, viden och ek med inslag av förvildade trädgårdsväxter. Ställvis
mer öppet och näringspåverkat med bland annat nässlor, kirskål och renfana. Delar av objektet utgörs av en plats för
trädgårdsavfall från koloniområdet. Gott om nektarbärande växter vilket är gynnsamt för många insekter. I samband med
inventeringen observerades rikligt med fjärilar, humlor, bin etc. som rörde sig i området.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 5-20 år
Markfuktighet: Frisk

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Igenväxningsmark

Buskmark (100%)

Strandskyddsområde

Inventerare Fingal Gyllang

5. Igenväxningsmark vid koloniområde

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Fingal GyllangBålgeting (Vespa crabro) VisstEnstaka Ekologigruppens
naturvårdsart

Fingal GyllangGulvial (Lathyrus pratensis) RingaEnstaka Ekologigruppens
naturvårdsart

Fingal GyllangPrästkrage (Leucanthemum
vulgare) VisstEnstaka typisk art, ängs- och

betesart

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Visst biotopvärde motiveras av god förekomst av
nektarbärande växter.

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
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Biotop: Taiga (100 %) Barrskog med ädellövinslag (100%)
Beskrivning:
Gles, kuperad barrblandskog med främst tall där flera är gamla och med en beståndsålder på ca 150 år. Även inslag av flera
nästan gammal gran och ek, samt uppslag av ung ek, björk och rönn. Markskiktet är ställvis blockigt med fläckvis god
förekomst av blåsippa och liljekonvalj. På andra ställen dominerar blåbärsris och ljung. Flera stigar löper genom objektet.
Objektet angränsar i väster mot sjön Orrhammaren. Död ved förekommer endast sparsamt. Kärlväxter som bockrot, svinrot
och slåtterfibbla tyder på att delar av området sannolikt utnyttjats som betesmark tidigare.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 120-150 år
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Olikåldrigt, Flerskiktat, Luckigt trädskikt

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Förekommer

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga (100%)

Strandskyddsområde

Inventerare Fingal Gyllang

6. Barrblandskog med ekinslag

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal tall Döende träd

Sällsynt (<1 m3/ha)Torrträd och högstubbar Björk Vedsvamprik

Tämligen allmän
(11-50/ ha)Värdefulla träd Gammal tall

Tämligen allmän
(11-50/ ha)Värdefulla träd Nästan gammal tall

Enstaka till sparsam

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Påtagligt artvärde motiveras med flera naturvårdsarter,
bland annat den hotade arten slåtterfibbla och svinrot, en naturvårdsart med högt indikatorvärde. Sannolikt kan arter knutna till
gammal tall förekomma, t ex vedlevande insekter eller vedsvampar. Påtagligt biotopvärde motiveras med stor förekomst av
gammal tall.

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.
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

Områdesbeskrivning
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Skyddade arter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Skyddsstatus

Fingal GyllangBlåsippa (Hepatica nobilis) VisstEnstaka AFS: § 8

Fingal GyllangLiljekonvalj (Convallaria
majalis) RingaFlera AFS: § 9

Rödlistade arter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Rödlistekategori

Fingal GyllangSlåtterfibbla (Hypochaeris
maculata) HögtEnstaka Sårbar (VU)

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Fingal GyllangBergslok (Melica nutans) RingaEnstaka typisk art

Fingal GyllangBlåsippa (Hepatica nobilis) VisstEnstaka typisk art, signalart skog,
skyddad art, brynart

Fingal GyllangBockrot (Pimpinella saxifraga) VisstEnstaka typisk art, ängs- och
betesart

Fingal GyllangGråfibbla (Pilosella
officinarum) VisstFlera brynart

Fingal GyllangGökärt (Lathyrus linifolius) VisstFlera typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Fingal GyllangLiljekonvalj (Convallaria
majalis) RingaFlera typisk art, skyddad art

Fingal GyllangSlåtterfibbla (Hypochaeris
maculata) HögtEnstaka

typisk art, signalart skog,
ängs- och betesart,
rödlistad art

Fingal GyllangStor blåklocka (Campanula
persicifolia) VisstEnstaka typisk art, ängs- och

betesart

Fingal GyllangSvinrot (Scorzonera humilis) Mycket högtFlera typisk art, ängs- och
betesart

Fingal GyllangVitmåra (Galium boreale) VisstFlera brynart

(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal tall Döende träd

Tämligen allmän
(11-50/ ha)Värdefulla träd Nästan gammal ek

Sällsynt (<1 ha)Värdefulla träd Gammal tall Uppsprucken bark, pansarbark

Sällsynt (<1 ha)Värdefulla träd Nästan gammal gran Döende träd

Naturvårdsarter
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Biotop: Park (100 %)
Beskrivning:
En öppen, maskinhävdad gräsyta som också verkar utnyttjas som campingplats, en volleybollplan samt enstaka öppna
sandytor. Mindre områden med t ex rosbuskar, spireor och förvildade trädgårdsväxter förekommer i området vilket kan vara av
nytta för nektarsökande insekter. Bland annat en liten hällmark omgärdad av den öppna gräsmattan med enstaka, yngre,
vidkroniga ekar, asp och uppslag av björk, ek och asp. Fina solexponerade brynmiljöer med hagtorn och schersminbuskar.
Blomrikt med bland annat blodnäva, vicker och praktlysing.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 40-70 år
Markfuktighet: Frisk

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Park och trädgård

Park (100%)

Strandskyddsområde

Inventerare Fingal Gyllang

7. Öppen, hävdad gräsmatta

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Fingal GyllangBlodnäva (Geranium
sanguineum) VisstEnstaka brynart

Fingal GyllangGråfibbla (Pilosella
officinarum) VisstFlera brynart

Fingal GyllangGulvial (Lathyrus pratensis) RingaFlera Ekologigruppens
naturvårdsart

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Påverkat område med visst naturvärde som motiveras med
förekomst av mindre områden med god förekomst av nektarbärande växter och enstaka naturvårdsarter som blodnäva. Dessa
miljöer utgör små artrika öar i den annars öppna miljön.

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
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Fingal GyllangGökärt (Lathyrus linifolius) VisstEnstaka typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Fingal GyllangKäringtand (Lotus
corniculatus) VisstEnstaka typisk art

Fingal GyllangSmultron (Fragaria vesca) Flera Ekologigruppens
naturvårdsart

Fingal GyllangÄrenpris (Veronica officinalis) RingaEnstaka ängs- och betesart, brynart
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Biotop: Taiga (100 %) Barrskog med ädellövinslag (30%), Blandskog (70%)
Beskrivning:
Mindre område med gammal tall och nästan gammal ek mellan två badplatser. Kuperat objekt med mycket block som saknar
död ved. Ekarna bedöms vara lämpliga efterträdare till äldre ekar i området. Objektet angränsar till vatten i öster.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 120-150 år
Markfuktighet: Torr

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Förekommer

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga (100%)

Strandskyddsområde

Inventerare Fingal Gyllang

9. Mindre ek och tallområde

Skyddade arter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Skyddsstatus

Fingal GyllangBlåsippa (Hepatica nobilis) VisstEnstaka AFS: § 8

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal ek

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Visst biotopvärde motiveras av förekomst av värdefulla träd.

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
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Fingal GyllangLiljekonvalj (Convallaria
majalis) RingaFlera AFS: § 9

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Fingal GyllangBlåsippa (Hepatica nobilis) VisstEnstaka typisk art, signalart skog,
skyddad art, brynart

Fingal GyllangGökärt (Lathyrus linifolius) VisstFlera typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Fingal GyllangLiljekonvalj (Convallaria
majalis) RingaFlera typisk art, skyddad art



Objektskatalog 8056_NVI Orrestaö_Flen_20190625

Biotop: Park (100 %)
Beskrivning:
Badplats med anlagd sandstrand, gungor och bänkar. Ovanför stranden där stranden övergår i gräsmatta förekommer tre ekar,
varav en hyser den rödlistade arten ekticka.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 120-150 år
Markfuktighet: Torr

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Park och trädgård

Park (100%)

Strandskyddsområde

Inventerare Fingal Gyllang

10. Strand med ekar

Rödlistade arter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Rödlistekategori

Fingal GyllangEkticka (Phellinus robustus) Mycket högtEnstaka Nära hotad (NT)

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal ek Vidkronig

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. Visst artvärde motiveras av förekomst av den rödlistade arten
ekticka. Ekarna i objektet motiverar biotopvärdet.

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 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
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Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Fingal GyllangBålgeting (Vespa crabro) VisstEnstaka Ekologigruppens
naturvårdsart

Fingal GyllangEkticka (Phellinus robustus) Mycket högtEnstaka typisk art, rödlistad art

Fingal GyllangGåsört (Argentina anserina) VisstFlera ängs- och betesart
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Biotop: Obestämd ekskog  (100 %)
Beskrivning:
Gles ekbacke med enstaka gammal ek och flera nästan gamla ekar, samt uppslag av ek- och björksly. Beståndsålder
uppskattas till 100-150 år. Örtrikt  bitvis blockigt markskikt med t ex blåsippa, vitsippa, skogsnäva och gökärt. Buskskikt utgörs
av bland annat skogskornell och skogstry. Flera av ekarna står öppet och solexponerat mot gräsyta och börjar breda ut sig.
Ekarna bedöms utgöra lämpliga efterträdare och kommer inom snar framtid hysa höga naturvärden. Objektet saknar i princip
död ved vilket drar ner biotopvärdet.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 100-120 år
Markfuktighet: Torr

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Förekommer

Naturvärdesklass

Skog och träd, ädellövskog

Obestämd ekskog  (100%)

Strandskyddsområde

Inventerare Fingal Gyllang

12. Ekbacke

Skyddade arter

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal ek

Tämligen allmän
(11-50/ ha)Värdefulla träd Nästan gammal ek

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde. Visst artvärde motiveras med förekomst av svinrot och fjärilen
svartfläckig glanssmygare, samt god förekomst av blåsippa. Den goda förekomsten av nästan gammal ek motiverar visst
biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
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 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.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Skyddsstatus

Fingal GyllangBlåsippa (Hepatica nobilis) VisstFlera AFS: § 8

Fingal GyllangLiljekonvalj (Convallaria
majalis) RingaFlera AFS: § 9

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Fingal GyllangBlåsippa (Hepatica nobilis) VisstFlera typisk art, signalart skog,
skyddad art, brynart

Fingal GyllangGulvial (Lathyrus pratensis) RingaFlera Ekologigruppens
naturvårdsart

Fingal GyllangGökärt (Lathyrus linifolius) VisstFlera typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Fingal GyllangKnippfryle (Luzula campestris) VisstEnstaka typisk art, ängs- och
betesart

Fingal GyllangLiljekonvalj (Convallaria
majalis) RingaFlera typisk art, skyddad art

Fingal GyllangSmultron (Fragaria vesca) Flera Ekologigruppens
naturvårdsart

Fingal Gyllang
Svartfläckig
glanssmygare
(Carterocephalus silvicola)

Mycket högtEnstaka Ekologigruppens
naturvårdsart

Fingal GyllangSvinrot (Scorzonera humilis) Mycket högtFlera typisk art, ängs- och
betesart

Fingal GyllangÄrenpris (Veronica officinalis) RingaFlera ängs- och betesart, brynart
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Biotop: Taiga (100 %) Blandskog med ädellövinslag (100%)
Beskrivning:

Område nära vattnet med omväxlande täta buskage med viden, förvildade trädgårdsbuskar som kaprifol, och unga
triviallövträd av asp, al och björk. Inslag av nästan gammal ek. De täta videsnåren kan utgöra lämpliga miljöer för flera
fågelarter och tjäna som skydd. Området verkar användas för att tippa löv och trädgårdsavfall i och flera arter trädgårdsväxter
som blåklint och akleja förekommer. Två äldre tallar förekommer i objektet. Utanför stranden ligger en liten ö med främst alsly
men med en gammal värdefull tall. Tallarna i objektet bedöms vara mellan 150 och 200 år. Död ved förekommer i endast i små
mängder och då som klen ved.

Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 100-120 år

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Förekommer

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga (100%)

Strandskyddsområde

Inventerare Fingal Gyllang

13. Igenväxningsskog med ek och tall

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal ek

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal tall

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. Visst artvärde motiveras av förekomst av svinrot. De gamla
tallarna, de nästan gamla ekarna, videsnåren och närheten till vatten motiverar biotopvärdet.

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 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

Områdesbeskrivning
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Skyddade arter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Skyddsstatus

Fingal GyllangLiljekonvalj (Convallaria
majalis) RingaFlera AFS: § 9

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Fingal GyllangGökärt (Lathyrus linifolius) VisstFlera typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Fingal GyllangLiljekonvalj (Convallaria
majalis) RingaFlera typisk art, skyddad art

Fingal GyllangPrästkrage (Leucanthemum
vulgare) VisstEnstaka typisk art, ängs- och

betesart

Fingal GyllangSmultron (Fragaria vesca) Flera Ekologigruppens
naturvårdsart

Fingal GyllangSvinrot (Scorzonera humilis) Mycket högtFlera typisk art, ängs- och
betesart

Naturvårdsarter



Objektskatalog 8056_NVI Orrestaö_Flen_20190625

Biotop: Park (100 %)
Beskrivning:
Badplats med omväxlande sand och gräsytor, ett café och bänkar. I objektet finns flera nästan gamla, vidkroniga ekar, enstaka
tall och björk. Tallarna bedöms vara runt 150 år och ekarna lite yngre. Ett område som är påverkat och där värdet ligger i de
äldre träden.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 120-150 år
Markfuktighet: Torr

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Park och trädgård

Park (100%)

Strandskyddsområde

Inventerare Fingal Gyllang

14. Strand med gamla ekar

Övriga naturvårdsarter

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal ek Vidkronig

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal tall Vidkronig

Sällsynt (<1 ha)Värdefulla träd Nästan gammal ek Hålträd, hålträd mulm

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Visst biotopvärde motiveras med förekomst av nästan gamla
ekar och gammal tall.

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
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KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Fingal GyllangGråfibbla (Pilosella
officinarum) VisstFlera brynart
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Biotop: Taiga (100 %) Blandskog med ädellövinslag (30%), Blandskog (70%)
Beskrivning:
Ett mindre, slutet objekt med enstaka ekar varav en är nästan gammal, knäckepil och poppel. Även inslag av björk och viden.
Näringspåverkat markskikt med bla älggräs och förvildade trädgårdsväxter. Objektet verkar utnyttjas som deponi för
trädgårdsavfall. Endast sparsamt med död ved.
Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 70-100 år
Markfuktighet: Frisk

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Obestämd ädellövskog (100%)

Strandskyddsområde

Inventerare Fingal Gyllang

15. Ek och triviallövträd

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Fingal GyllangGulvial (Lathyrus pratensis) RingaFlera Ekologigruppens
naturvårdsart

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Sällsynt (<1 ha)Värdefulla träd Gammal knäckepil

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Visst biotopvärde motiveras av förekomst av enstaka gamla
träd.

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
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Fingal GyllangKäringtand (Lotus
corniculatus) VisstEnstaka typisk art

Fingal GyllangÄngsruta (Thalictrum flavum) HögtFlera typisk art
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Biotop: Koloniområde (100 %)
Beskrivning:
Tre äldre ekar vid stranden på tomtmark. Delar av objektet utgörs av tät videvegetation. Osäkert om objektet är tomtmark eller
allmän mark.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndsålder: 120-150 år
Markfuktighet: Frisk

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Park och trädgård

Koloniområde (100%)

Strandskyddsområde

Inventerare Fingal Gyllang

16. Strand med ekar

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Fingal GyllangKäringtand (Lotus
corniculatus) VisstEnstaka typisk art

Fingal GyllangPrästkrage (Leucanthemum
vulgare) VisstEnstaka typisk art, ängs- och

betesart

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal ek Grov, djupa barksprickor

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. De äldre ekarna i området motiverar visst naturvärde.

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
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Beskrivning av naturvärdesobjekt i vattenmiljön 

Objekt 17 

 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Naturtypsgrupp Grund sjö 

Naturtyp Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation 

Beskrivning Objekt ett utgörs av en liten grund vik. Objektet är mycket vegetationsrik där bladvass, säv 
och gul näckros dominerade. Djupet varierande mellan ett par decimeter ut till 1,5–2,0 
meter. Bottensubstratet dominerades av grov, - och findetritus med inslag av finsediment. 
Närmiljön består av blandskog där al och vide dominerade på södra sidan och tall på norra 
sidan. Objektet är relativt opåverkad av mänsklig aktivitet, förutom en brygga på norra 
sidan av viken, naturligheten är således hög i objektet 

Bedömningsgrund Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde. 

Bedömningsgrund 

art/biotop 

Naturlighet i objektet bedöms som hög. En brygga finns i den norra delen av viken. 
Objektet dominerades av bladvass, säv och näckrosor vilket skapar viktiga miljöer för både 
fisk, insekter och fåglar. Den grunda viken utgör troligtvis viktiga lek, uppväxt och 
födosöksmiljöer för fisk. Stora delar av bottensubstratet bestod av grov, och findetritus 
som i sin tur utgör föda för bottenfauna som snäckor (Viviparus sp). Inga rödlistade arter 
noterades. Arter som noterades var bladvass, gul och vit näckros och säv samt enstaka 
exemplar av spetsig målarmussla och allmän dammussla.  
På grund av låg påverkansgrad och förekomst av värdefulla biotoper som 
sammanhängande bladvassbälte bedöms biotopvärdet till påtagligt. Objektet har en 
naturlig artsammasättning och artvärdet bedöms till visst. 
 

Rödlistade arter Saknas 

 

Övriga naturvårdsarter Gul näckros (Ekologigruppens naturvårdsart), säv (Ekologigruppens naturvårdsart)  
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Objekt 18 

 

 

Naturvärdesklass Visst naturvärde - naturvärdesklass 4 

Naturtypsgrupp Grund sjö 

Naturtyp Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation 

Beskrivning Objektet utgörs av en mindre badstrand. Vattendjupet är grunt och varierar mellan 20–50 
cm. Bottensubstratet består av sand. Vegetationen var mycket sparsam, enstaka 
näckrosor och säv noterades. Enstaka spetsig målarmussla och dammsnäckor noterades. 
Kantzonen utgörs av blandskog där al och vide dominerade. I objektet finns även en liten 
ö med vide och en gammal tall.  
 

Bedömningsgrund Området bedöms ha ett lågt artvärde och visst biotopvärde. 

Bedömningsgrund 

art/biotop 

Naturlighet i objektet bedöms som mycket låg. Objektet är utfyllt med sand och stora 
delar av kantzonen utgörs av en badstrand. Inga naturvårdsarter eller rödlistade arter 
noterades. I objektet fanns inga strukturer och endast enstaka näckrosor noterades. Ett 
exemplar av spetsig målarmussla noterades. Under fältbesöket sågs även stim av abborre 
och mört. Objektet har en hög påverkansgrad och saknar viktiga strukturer (vegetation, 
död ved, sten), men då vattnet inte är försurat eller påverkat i någon större grad bedöms 
biotopvärdet till visst. Objektet var mycket artfattigt och artvärdet bedöms till lågt. 
 

Rödlistade arter Saknas 

 

Övriga naturvårdsarter Säv (Ekologigruppens naturvårdsart) 
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Objekt 19 

 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Naturtypsgrupp Grund sjö 

Naturtyp Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation 

Beskrivning Objekt tre utgörs av en kort sträcka där säv dominerade. Bottensubstratet dominerades 
av grov, - och findetritus, sten och grus. Kantzonen bestod av vide och enstaka träd.  
 

Bedömningsgrund Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde. 

Bedömningsgrund 

art/biotop 

Naturlighet i objektet bedöms som hög. Objektet dominerades av säv med inslag av 
bladvass. Stora delar av bottensubstratet bestod av grov, och findetritus samt sten och 
grus. Inga naturvårdsarter eller rödlistade arter noterades. Arter som noterades var säv, 
bladvass, stora mängder dammsnäckor. Även en del dagsländor fanns i bottensubstratet 
som i sin tur utgör föda för både fisk och annan bottenfauna.    
 
På grund av låg påverkansgrad och förekomst av värdefulla biotoper som 
sammanhängande sävbälten bedöms biotopvärdet till påtagligt. Objektet har en naturlig 
artsammasättning och artvärdet bedöms till visst. 
 

Rödlistade arter Saknas 

 

Övriga naturvårdsarter Säv (Ekologigruppens naturvårdsart) 
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Objekt 20 

 

Naturvärdesklass Visst naturvärde - naturvärdesklass 4 

Naturtypsgrupp Grund sjö 

Naturtyp Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation 

Beskrivning Objektet utgörs av en badstrand. Vattendjupet är grunt och varierar mellan 20–50 cm. 
Bottensubstratet bestod av sand. Vegetationen var mycket sparsam förutom enstaka 
platser där det fanns hårslinga. Enstaka spetsig målarmussla och dammsnäckor noterades. 
Kantzonen saknas och utgörs av sandstrand. I objektet fanns tre badbryggor. 

Bedömningsgrund Området bedöms ha ett lågt artvärde och visst biotopvärde. 

Bedömningsgrund 

art/biotop 

Naturlighet i objektet bedöms som mycket låg. Objektet är utfyllt med sand och stora 
delar av kantzonen utgörs av en badstrand. Tre bryggor finns i objektet.  Inga 
naturvårdsarter eller rödlistade arter noterades. I objektet fanns inga strukturer och 
endast enstaka områden med hårslinga noterades. Objektet har en hög påverkansgrad 
och saknar viktiga strukturer (vegetation, död ved, sten). Då vattnet inte är försurat eller 
påverkat i någon större grad bedöms biotopvärdet till visst. Objektet var mycket artfattigt 
och artvärdet bedöms till obetydligt.  

Rödlistade arter Saknas 

 

Övriga naturvårdsarter Saknas 
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Objekt 21 

 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Naturtypsgrupp Grund sjö 

Naturtyp Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation 

Beskrivning Objektet utgörs av en vegetationsrik sträcka där bladvass, säv och vasstarr dominerade. 
Djupet varierande mellan ett par centimeter ut till 2,0 meter.  
Bottensubstratet dominerades av grov, - och findetritus samt grus och sten. Närmiljön 
består av blandskog där al och vide dominerade.  

Bedömningsgrund Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde. 

Bedömningsgrund 

art/biotop 

Naturlighet i objektet bedöms som hög. Objektet dominerades av en smal bård av 
bladvass, säv och vasstarr och igelknopp vilket skapar viktiga miljöer för både fisk och 
insekter. Stora delar av bottensubstratet bestod av grov, och findetritus samt sten och 
grus vilket skapar livsutrymmen för bottenfauna. Under fältbesöket noterades en hel del 
dagsländor och enstaka trollsländslarver. Inga naturvårdsarter eller rödlistade arter 
noterades. Drillsnäppa noterades på stranden. Objektet utgör även en lämplig biotop för 
drillsnäppan. Under fältbesöket sågs även stim av abborre och mört. 
 
På grund av låg påverkansgrad och förekomst av värdefulla biotoper som 
sammanhängande bladvassbälte bedöms biotopvärdet till påtagligt. Objektet har en 
naturlig artsammasättning och artvärdet bedöms till visst. 

Rödlistade arter Saknas 

 

Övriga naturvårdsarter Säv (Ekologigruppens indikatorart), drillsnäppa (tidigare rödlistad), stor näckmossa 

(Ekologigruppens indikatorart) 
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Naturvärdesinventering, 
Orrestaö, Flens kommun  

 

 

Objekt 22 

 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Naturtypsgrupp Grund sjö 

Naturtyp Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation 

Beskrivning Objektet utgörs av en vegetationsrik sträcka där bladvass dominerade med inslag av säv 
och gul näckros. Djupet varierande mellan ett par centimeter ut till 2,0 meter. Vassbården 
är mellan 2–10 meter. Bottensubstratet dominerades av grov, - och findetritus samt med 
inslag av grus och sten. Närmiljön utgörs av blandskog där al och vide dominerar.  

Bedömningsgrund Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde. 

Bedömningsgrund 

art/biotop 

Naturlighet i objektet bedöms som hög. Objektet dominerades av en smal bård av 
bladvass, säv och vasstarr vilket skapar viktiga miljöer för både fisk och insekter. Bitvis 
fanns det även rikligt med hårslingor. Stora delar av bottensubstratet bestod av grov, och 
findetritus samt sten och grus vilket skapar livsutrymmen för bottenfauna. Under 
fältbesöket noterades en hel del larver av dagsländor och stora mängder rödögda 
trollsländor. Inga naturvårdsarter eller rödlistade arter noterades. Delar av vassen kan 
troligtvis nyttjas av fisk, både för lek, födosöksmiljö samt uppväxtmiljö.  
 
På grund av låg påverkansgrad och förekomst av värdefulla biotoper som 
sammanhängande bladvassbälte bedöms biotopvärdet till påtagligt. Objektet har en 
naturlig artsammasättning och artvärdet bedöms till visst. 
 

Rödlistade arter Saknas 

 

Övriga naturvårdsarter Gul näckros (Ekologigruppens naturvårdsart), säv (Ekologigruppens naturvårdsart), stor 

näckmossa (Ekologigruppens indikatorart) 
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Naturvärdesinventering, 

Orrestaö, Flens kommun  

 

 

Objekt 23 

 

Naturvärdesklass Visst naturvärde - naturvärdesklass 3 

Naturtypsgrupp Grund sjö 

Naturtyp Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation 

Beskrivning Objektet utgörs av en sträcka där bladvass dominerade med inslag av gul näckros. I 
objektet fanns även en del bryggor med tillhörande båtar. Djupet varierande mellan ett 
par centimeter ut till 2,0 meter. Bottensubstratet dominerades av grov, - och findetritus 
och lera. Närmiljön utgörs av bryggor och gräsmark. Objektet ligger strax nedanför 
kolonistugorna. 

Bedömningsgrund Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. 

Bedömningsgrund 

art/biotop 

Naturlighet i objektet bedöms som måttlig. Delar av stranden är bebyggd av bryggor. 
Bitvis fanns bladvass. Utanför bladvassen fanns det en del hårslingor. Stora delar av 
bottensubstratet bestod av grov, och findetritus. Under fältbesöket noterades stora 
mängder rödögda trollsländor. Enstaka individer av spetsig målarmussla och allmän 
dammussla noterades. Inga naturvårdsarter eller rödlistade arter noterades.  
 
Objektet har en naturlig artsammasättning och artvärdet bedöms till visst. Trots 
bryggorna finns värdefulla habitat i forma av vass och näckrosor, biotopvärdet bedöms till 
visst.  

Rödlistade arter Saknas 

 

Övriga naturvårdsarter Gul näckros (Ekologigruppens naturvårdsart), 
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Naturvärdesinventering, 
Orrestaö, Flens kommun  

 

 

Objekt 24 

 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Naturtypsgrupp Grund sjö 

Naturtyp Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation 

Beskrivning Objekt ett utgörs av ett vassbälte och en grund vik. Objektet är mycket vegetationsrikt där 
bladvass, säv och gul näckros dominerade. Djupet varierande mellan ett par decimeter ut 
till 1,5–2,0 meter. Bottensubstratet dominerades av grov, - och findetritus med inslag av 
finsediment. Närmiljön utgörs av igenväxta strandängar med vide. Bladvassen täcker stora 
delar av objektet och utgör lämpliga miljöer för fisk, både som lek, uppväxt och 
födosökmiljöer. Vassen utgör även lämpliga miljöer för vasshäckande fåglar. Objektet är 
relativt opåverkad av mänsklig aktivitet, förutom en brygga, naturligheten är således hög i 
objektet.  
 

Bedömningsgrund Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde. 

Bedömningsgrund 

art/biotop 

Naturlighet i objektet bedöms som hög. En brygga finns i objektet. Objektet dominerades 
av bladvass, säv och näckrosor vilket skapar viktiga miljöer för både fisk, insekter och 
fåglar. Den grunda viken utgörs troligtvis även viktiga lek, uppväxt och födosöksmiljöer för 
fisk. Stora delar av bottensubstratet bestod av grov, och findetritus som i sin tur utgör 
föda för bottenfauna som snäckor. I objektet noterades naturvårdsarten axslinga, som är 
en typisk art. 
 
På grund av låg påverkansgrad och förekomst av värdefulla biotoper som 
sammanhängande bladvassbälte bedöms biotopvärdet till påtagligt. Objektet har en 
naturlig artsammasättning och artvärdet bedöms till visst 

Rödlistade arter Saknas 

 

Övriga naturvårdsarter Axslinga (Myriophyllum spicatum) (typisk art), gul näckros (Ekologigruppens 

naturvårdsart), säv (Ekologigruppens naturvårdsart) 
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Bilaga 2. Artkatalog 

Naturvårdsarter funna i området 
Nedan listas de naturvårdsarter som utredningen funnit inom området i tabellform 

(tabell 6). 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 6 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 7.  

Tabell 6. Naturvårdsarter funna i inventeringsområdet, sorterade på indikatorvärde. 

Namn Artgrupp Indikator-

värde 

Naturvårdsarts-

kategori 

Förekomst Frekvens Källa 

Ekticka (Phellinus robustus) Storsvamp

ar 

Mycket 

högt 

Typisk art (9020), 

rödlistad art 

Objekt: 10 Enstaka Ekologigruppen 2019 

Svartfläckig glanssmygare 

(Carterocephalus silvicola) 

Fjärilar Mycket 

högt 

Ekologigruppens 

naturvårdsart 

Objekt: 12 Enstaka Ekologigruppen 2019 

Svinrot (Scorzonera humilis) Kärlväxter Mycket 

högt 

Typisk art (6270, 6410, 

6510, 6530), ängs- och 

betesart 

Objekt: 4, 6, 12, 

13 

Flera Ekologigruppen 2019 

Jungfrulin (Polygala vulgaris) Kärlväxter Högt Typisk art (5130, 6210, 

6230, 6270, 6510, 

6530), ängs- och 

betesart 

Objekt: 2 Flera Ekologigruppen 2019 

Slåtterfibbla (Hypochaeris maculata) Kärlväxter Högt Typisk art (1610, 6230, 

6270, 6510, 6530, 

9060, 9070, 9102), 

signalart skog, ängs- 

och betesart, rödlistad 

art 

Objekt: 6 Enstaka Ekologigruppen 2019 

Ängsruta (Thalictrum flavum) Kärlväxter Högt Typisk art (6410, 6430) Objekt: 15 Flera Ekologigruppen 2019 

Blodnäva (Geranium sanguineum) Kärlväxter Visst Brynart Objekt: 7 Enstaka Ekologigruppen 2019 

Blåsippa (Hepatica nobilis) Kärlväxter Visst Typisk art (8240, 9020, 

9050, 9102, 9170), 

signalart skog, skyddad 

art, brynart 

Objekt: 4, 6, 

9,12 

Flera Ekologigruppen 2019 

Bockrot (Pimpinella saxifraga) Kärlväxter Visst Typisk art (6270), ängs- 

och betesart 

Objekt: 6 Enstaka Ekologigruppen 2019 

Bålgeting (Vespa crabro) Steklar Visst Ekologigruppens 

naturvårdsart 

Objekt: 5, 106, 

7, 14 

Enstaka Ekologigruppen 2019 

Gråfibbla (Pilosella officinarum) Kärlväxter Visst Brynart Objekt: 6,7, 14 Flera Ekologigruppen 2019 

Gåsört (Argentina anserina) Kärlväxter Visst Ängs- och betesart Objekt: 3, 10 Flera Ekologigruppen 2019 

Gökärt (Lathyrus linifolius) Kärlväxter Visst Typisk art (9070), ängs- 

och betesart, brynart 

Objekt: 4, 6, 7, 

9, 12, 13 

Flera Ekologigruppen 2019 

Knippfryle (Luzula campestris) Kärlväxter Visst Typisk art (4030), ängs- 

och betesart 

Objekt: 12 Enstaka Ekologigruppen 2019 

Käringtand (Lotus corniculatus) Kärlväxter Visst Typisk art (2130, 6210) Objekt: 2, 7, 15, 

16 

Flera Ekologigruppen 2019 

Liten blåklocka (Campanula 

rotundifolia) 

Kärlväxter Visst Typisk art (6230, 6270, 

6510, 6530, 9070), 

ängs- och betesart 

Objekt: 2 Enstaka Ekologigruppen 2019 
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Naturvårdsarternas ekologi  
Nedan redovisas naturvårdsarternas ekologiska krav, samt vad de indikerar för 

biologiska värden. 

Tabell 7.  Beskrivning av de funna naturvårdsarternas ekologi och ekologiska krav, sorterade i bokstvavsordning. 

Prästkrage (Leucanthemum vulgare) Kärlväxter Visst Typisk art (6270, 6510, 

6530), ängs- och 

betesart 

Objekt: 2, 5, 13, 

16 

Flera Ekologigruppen 2019 

Smultron (Fragaria vesca) Kärlväxter Visst Typisk art (6270, 6510, 

6530), ängs- och 

betesart 

Objekt: 7 Flera Ekologigruppen 2019 

Stor blåklocka (Campanula 

persicifolia) 

Kärlväxter Visst Typisk art (6270, 

6510), ängs- och 

betesart 

Objekt: 2, 6 Enstaka Ekologigruppen 2019 

Vitmåra (Galium boreale) Kärlväxter Visst Brynart Objekt: 2, 6 Flera Ekologigruppen 2019 

Bergslok (Melica nutans) Kärlväxter Ringa Typisk art (9170, 9190) Objekt: 4, 6 Enstaka Ekologigruppen 2019 

Gulvial (Lathyrus pratensis) Kärlväxter Ringa Ekologigruppens 

naturvårdsart 

Objekt: 4, 5, 12, 

15 

Flera Ekologigruppen 2019 

Liljekonvalj (Convallaria majalis) Kärlväxter Ringa Typisk art (9170, 

9190), skyddad art 

Objekt: 4, 6, 9, 

12, 13 

Flera Ekologigruppen 2019 

Kråkklöver (Comarum palustre) Kärlväxter Ringa  Objekt: 3 Flera Ekologigruppen 2019 

Svärdslilja (Iris pseudachorus) Kärlväxter Ringa  Objekt: 3 Flera Ekologigruppen 2019 

Namn Ekologi och krav på miljö 

Bergslok (Melica nutans) Markkontinuitet 

Blodnäva (Geranium sanguineum) Brynkontinuitet, artrika miljöer 

Blåsippa (Hepatica nobilis) Tillräckligt exponerat, ej för näringsrikt, beståndskontinuitet, kalkhalt, brynkontinuitet, artrika miljöer 

Bockrot (Pimpinella saxifraga) Bra hävd och rätt skötsel 

Bålgeting (Vespa crabro) God tillgång på hålträd med stora hål. 

Ekticka (Phellinus robustus) Död ved, parasit på stammar men även grenar, av levande oftast äldre eller senvuxna ekar. Påträffas i löv- 

och blandskog och hagmark. En väl känd och lätt identifierbar art. Mycel och fruktkroppar kan bli mycket 

långlivade; en fruktkropp från Kinnekulle konstaterades vara 71 år. Fåtal förekomster på varje lokal. 

Huvudsaklig förekomst finns i sydöstra Sverige. Även om ekbeståndet är i växande bedöms total 

population i landet ha minskat p.g.a. framförallt generationsglapp i landets ekbestånd och avsaknad av 

undertryckta och senvuxna träd.  

Gråfibbla (Pilosella officinarum) Hävdkontinuitet, artrika miljöer 

Gulvial (Lathyrus pratensis) Betesgynnad art som också kan förekomma på vägkanter etc. Rik förekomst kan indikera artrikare 

förhållanden.  

Gåsört (Argentina anserina) God hävd 

Gökärt (Lathyrus linifolius) God hävd, hävdkontinuitet, artrika miljöer 

Jungfrulin (Polygala vulgaris) God hävd 

Knippfryle (Luzula campestris) God hävd 

Käringtand (Lotus corniculatus) Störning, hävd, god hävd 

Liljekonvalj (Convallaria majalis) Markkontinuitet 

Liten blåklocka (Campanula 

rotundifolia) 

God hävd 

Prästkrage (Leucanthemum vulgare) God hävd 

Slåtterfibbla (Hypochaeris maculata) Kan möjligen vara stabil i icke betad mark, dvs kan utnyttja naturlig luckighet, god hävd. Slåtterfibbla 

förekommer ganska allmänt upp till mellersta Norrland med endast enstaka lokaler norr därom upp till 

sydostligaste Pite lappmark. Oftast är den dock fåtalig på sina lokaler. Arten har gått tillbaka starkt i 

åtminstone den södra halvan av sitt svenska utbredningsområde. Slåtterfibbla växer i näringsfattiga, gärna 

hävdade, gräsmarker och halvöppna skogar.  

Stor blåklocka (Campanula persicifolia) God hävd 
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Svartfläckig glanssmygare 

(Carterocephalus silvicola) 

Hävdkontinuitet, och tillräcklig storlek och konnektivitet på landskapsnivå 

Svinrot (Scorzonera humilis) Positivt betestryck för blommande arter, god hävd, god hävd 

Vitmåra (Galium boreale) Hävdkontinuitet, artrika miljöer 

Ängsruta (Thalictrum flavum) God hävd/slåtter, ingen hävd, öppenhet 

Ärenpris (Veronica officinalis) Hävdkontinuitet, artrika miljöer 
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Bilaga 3. NVI metodbeskrivning 

Metodik  

SIS naturvärdesinventering 

Metodik för SIS naturvärdesinventering finns beskriven i dokumenten SS 199000 och 

TR 19990–1. Nedan görs en översiktlig beskrivning av metoden, särskilda förhållanden i 

denna inventering och metodik för tillägg inom SIS-inventeringen.  

Förstudie 

Inför fältarbetet gjordes en flygbildstolkning från ortofoto med flygbildsfotodatum 20 

maj 2017. Vid tolkningen gjordes avgränsningar av delområden utifrån strukturer i 

naturmiljön som bedömts vara viktiga för biologisk mångfald. Flygbildstolkningen har 

resulterat i avgränsningar av områden med potentiella naturvärden.  

Befintlig kunskap om området biologiska och geologiska värden har eftersökts i 

databaser. Uppgifter om de källor som genomsökts finns i tabell 8.  

Tabell 8. Tabellen visar vilka källor som använts. 

Källa Sökning 

Artportalen Sökning efter arter 1990–2019 

Eniro Historiska kartor 

SLU Rödlistan 2015 

SGU Jordarts- och berggrundskartor 

Skogsstyrelsen: Skogens pärlor Information om skyddad och värdefull natur 

VISS (VatteninformationSverige) Information av sjöar och vattendrag 

 

Fältinventering SIS land 

Centralt i metodik enligt SIS är bedömning av biotop- och artvärde (se faktaruta) som 

tillsammans ger naturvärdet på naturvärdesobjektet. Vid inventeringen av biotopvärden 

läggs förekomst av ekologiskt värdefulla biotoper och strukturer, som till exempel 

förekomst av opåverkade våtmarker, gamla träd, gammal skog, död ved och hålträd med 

mera. För att kartlägga artvärdet inventeras förekomst av rödlistade arter och andra 

naturvårdsarter. Särskild fokus lades på artgrupperna kärlväxter, lavar, mossor, 

vedsvampar, samt kläckhål efter vedlevande skalbaggar, som är särskilt viktiga i de 

naturtyper som förekommer i området. Även naturvårdsarter av fåglar noterades men 

någon riktad inventering har inte genomförts. Utifrån inventeringsresultatet avgränsas 

naturvärdesobjekt och landskapsobjekt (områden där landskapets betydelse för biologisk 

mångfald är större eller av annan karaktär än de ingående naturvärdesobjektens). En mer 

detaljerad beskrivning av metoden för inventering enligt SIS-standarden finns längre ner 

i bilaga 3. Här framgår också de justeringar som gjorts av SIS bedömningsgrunder för 

exempelvis vanlig förekommande hotade arter som exempelvis ask och kungsfågel.  

Fältbesök genomfördes 14 juni 2019.  

Fältinventering SIS vatten 

För bedömning av naturvärdet för limniska miljöer såsom sjöar finns vissa hållpunkter 

man behöver beakta. Citat från Teknisk Rapport (ftSIS-TR  199 001) enligt SIS-

standard:  

”Vatten och sjöar har nästan alltid betydelse för biologisk mångfald. I ett globalt 

perspektiv är sjöar sällsynta och hotade naturtyper. Sötvatten är dessutom en 

förutsättning för den mesta biologiska mångfald även på land. Mot denna bakgrund har 

alla sjöar normalt minst visst naturvärde såvida de inte är fullständigt exploaterade eller 
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förgiftade av utsläpp. Alla mer eller mindre naturliga sjöar som utsatts för liten till 

måttlig mänsklig påverkan har normalt åtminstone påtagligt naturvärde.  

Grunda sjöar har särskild betydelse för biologisk mångfald bl.a. på grund av hög 

primärproduktion och god syretillgång. Grunda slättsjöar är ofta art- och individrika 

avseende fågel, fisk och vegetation. Särskilt värdefulla är grunda slättsjöar med rik 

vattenvegetation och rikt fågelliv, som normalt har högt naturvärde. Detsamma gäller för 

någorlunda opåverkade grunda områden i större djupa sjöar. Sådana grundområden är 

ofta viktiga som reproduktionsområden och uppväxtmiljöer för t.ex. fisk och fågel.” 

Naturvärden i grunda vattenområden är i hög grad kopplat till faktorer som är av 

betydelse för fisk, fågel och andra organismer. Sammanfattningsvis är dessa faktorer 

(Från Naturvårdsverkets rapport 5257): 

• naturligt bottensubstrat och vegetation är de viktigaste faktorerna för 

artrikedom 

• habitatbildande arter (arter som bildar stommen i en biotop) är viktigast för 

naturvärdet – d.v.s. perenna rotade makrofyter/alger och kransalger fästade på 

klippor, grus eller sandbotten. Habitatbildande och rotade fleråriga växter som 

finns året runt är mer värdefulla än ettåriga växter och fintrådiga alger som inte 

bildar några skyddande vegetationssamhällen för fiskar, fiskyngel och 

evertebrater (”smådjur”). Exempel på värdefulla habitatbildande växter i dessa 

miljöer olika arter av långskottsväxter såsom natar och slingor. 

• undervattensväxter är generellt mer näringsrika än landväxter– t.ex. är 

natearterna viktiga för betande sjöfågel, likaså kransalger. 

Fältbesök 

Fältbesöket genomfördes den 14 juni 2019 av limnologen Björn Averhed. 

Vattenmiljöernas biotop- och artvärde undersöktes från land och båt. Förutom biotop- 

och artvärden bedömdes områdets naturlighet i form av strukturer och processer som 

hör hemma i den aktuella naturtypen. 

Vattenvegetation provtogs med en bottenkratta längs strandlinjen och ut i vattnet. De 

identifierade objekten undersöktes också visuellt genom vattenkikare för att få en bättre 

överblick av bottnarna och för att kunna hitta specifika arter och arter som inte fastnar 

på krattan (på grund av deras ringa storlek). Genom krattning undersöktes även hur 

långt ut och vid vilket djup vegetation växter. Vattenvegetationen växer i den så kallade 

fotiska zonen som utgörs av den botten till vilket tillräckligt solljus når för att växter ska 

kunna fotosyntetisera. Den fotiska zonen används enligt metodiken för 

naturvärdesinventering som avgränsning mellan naturtyperna grund sjö och djup sjö. 

Därför har det ungefärliga djupet vid vilket vegetationen upphör använts till att begränsa 

naturvärdesobjektens utbredning mot objekt på djupare botten. 

Osäkerhet i bedömningen 
Området besöktes under juni. Artvärde är framför allt bedömda med utgångspunkt från 

förekomster av kärlväxter, fåglar, mossor, lavar och vedsvampar. Inventeringsperioden i 

juni medförde att naturvårdsarter bland marksvampar inte kunde inventeras. Risk finns 

att till exempel mindre natearter inte hunnit växa till sig.  
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Naturvärdesinventeringen kan trots detta bedömas som säker, då huvuddelen av 

förekomsten av strukturer och naturvårdsarter kan identifieras och artrikedom kan 

uppskattas.  

Parametrar för naturvärdesbedömning 

Naturvärdesinventeringen utgår i grunden från bedömning av art- respektive 

biotopvärde.  

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. För att göra denna klassning görs först en 

tolkning från flygbilder med hjälp av en tolkningsnyckel för Natura-naturtyperna 

(Ekologigruppen 2015). Därefter kontrolleras biotoptillhörighet i fält.  

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 så skall de biotopkvaliteter med positiv betydelse för 

biologisk mångfald som kan förväntas förekomma i biotopen finns 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 så har Ekologigruppen tillämpat att det krävs att 

kriterierna för biotopkvalitet också uppfylls för att klassning högt biotopvärde ska ske. 

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-

naturtyper 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), Fågeldirektivet, skogliga 

signalarter (utpekade i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringsmetodik), Ängs- och 

betesmarksarter (utpekade i Jordbruksverkets Ängs- och betesmarksmetodik), samt 

Ekologigruppens egna indikatorarter. 

Bedömning av art- och biotopvärde 
Biotop- och artvärde bedöms var för sig på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och 

högt), och sammanvägs till ett helhetsvärde, det vill säga objektets naturvärdesklass. 

Bedömningsgrunden för biotopvärde omfattar två underliggande aspekter; biotopkvalitet samt 

sällsynthet. I aspekten sällsynthet vägs även eventuella hot mot biotopen in.  

I bedömningsgrunden för artvärde ingår fyra aspekter: förekomst av naturvårdsarter (se faktaruta 

nedan), rödlistade arter, hotade arter och artrikedom. 
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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 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 så 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.  

 

Figur 10. Illustration av hur bedömningsgrunderna för art och biotopvärde relaterar till varandra. 
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