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1 INLEDNING 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Mörbylånga kommun utfört en 

naturvärdesinventering av Ventlinge 7:62 m.fl, Mörbylånga kommun, Kalmar 

län. En fältinventering genomfördes den 9 juni 2021 och 19 augusti 2021 av 

Göran Holm och Simon Selberg. Rapporten har granskats av Göran Holm.  

Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de 

geografiska områden i landskapet som är av betydelse för biologisk 

mångfald samt att dokumentera och bedöma vilka naturvärden dessa 

områden har. Identifierade områden och sammanställning av befintlig 

information redovisas i rapporten. 

Syftet med undersökningen är att belysa naturvärdena i området samt att 

utreda om registrerade naturvärden i området kan utgöra hinder mot 

exploatering. Denna rapport innehåller bedömningar och rekommendationer 

ur naturhänseende. Det är viktigt att poängtera att naturvärdesbedömningen 

inte är några ställningstaganden av utredningsområdets lämplighet för en 

exploatering.  

1.1 METODIK OCH OMFATTNING 

Inventeringen har utgått från metoden beskriven i SIS standard (SIS 

199000:2014a och b) med följande tillägg: Naturvärdesklass 4, detaljerad 

redovisning av artförekomst. Vidare har rödlistade dagfjärilar beaktats 

specifikt under inventeringen. För dessa används också en specifik 

inventeringsmetodik från NILS-inventeringen (se bilaga 2). Vid denna 

metodik nyttjades en slinga 5m i diameter som gicks under stadig takt genom 

hela inventeringsområdet under korrekta väderförhållanden (soligt, varmt och 

vindhastighet mindre än 8 m/s). Alla arter av dagfjärilar noterades under 

inventeringen, och under den övriga naturvärdesinventeringen. Två fältbesök 

gjordes för att täcka in flygtider för tidigare rapporterade rödlistade fjärilsarter 

från området (mer specifikt grönfläckig vitfjärils båda generationer). 

Metodiken som använts beskrivs mer ingående i Bilaga 1. 

 

Naturinventeringen och naturvärdesbedömningen omfattade: 

• Inventering av befintlig information rörande riksintressen, Natura 

2000-områden, områdets eventuella skyddsvärda biotoper, 

rödlistade arter, naturreservat, nyckelbiotoper, m.m. Denna 

information har bland annat hämtats in från Länsstyrelsen i Kalmar 

län, ArtDatabanken och Skogsstyrelsen. 

 

• En naturvärdesinventering i fält på detaljnivå detalj (genomförd den 

9 juni 2021 och den 19 augusti 2021). Inventeringen inkluderade 

systematisk naturvärdesbedömning samt klassificering av områden 

med avseende på naturvärden som identifierats vid fältbesöket.  
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1.2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Inventeringsområdet är ca 21 ha stort och är uppdelat i två delar. Den norra 

delen utgörs av en damm med kringliggande ruderatmark och torräng vid ett 

industriområde. Delar av dammen kantas av tät vegetation i form av fläder, 

Salix sp. och poppel. Här växer en rik trivialflora med ryssgubbe, gul 

fetknopp, gråfibbla, ängshavrerot, syrisk krassling, väddklint, käringtand, 

luddlosta, sandsenap samt förvildade trädgårdsarter som tysk iris. Ett fåtal 

buskar av stenros, salix och oxel växer här, men inte nog för att bilda något 

slags busk- eller trädskikt. Strandzonen består av slät sten och är i det 

närmaste fri från växtlighet bortsett från enstaka strandkål. Norra delen av 

det norra området utgörs av en golfbana med ruff och green. Ruffen har 

likvärdig ruderatt flora, men även med spridda förekomster av blåeld och lin. 

Ett större havtornsbuskage ligger nära havet. Här finns även blötare 

sankmark bredvid industriområdet. 

Den södra delen utgörs mestadels av en klippt gräsmatta med spridda 

förekomster av gul fetknopp, gråfibbla och silverarv. Även här består 

strandzonen av slät sten. Utstickaren i öster utgörs i väster av en övervuxen 

trädgårdsliknande yta med högt gräs, spireor, syrener och andra förrrymda 

trädgårdsarter. I öster övergår området till en mer alvarliknande biotop, under 

igenväxning, med torr kalkgräsmark och flera stora en- och syrenbuskar. 

Denna del ingår också i Stora Alvarets riksintresse för naturvård. 

 

Figur 1. Översiktskarta över inventeringsområdet med omnejd. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 SKYDDADE OMRÅDEN 

 

Figur 2. Skyddade områden och andra områden av intresse kring inventeringsområdet. 

2.1.1 Riksintressen 

Inom inventeringsområdets östra del ligger ett riksintresse för naturvård, 

Stora Alvaret. 

2.1.2 Natura 2000-områden 

Cirka 400 m öster om inventeringsområdena ligger två Natura-2000 områden 

skyddade av både Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet. Båda 

skyddar Stora Alvaret och överlappar till stor del det ovan nämnda 

riksintresset. 

2.1.3 Vattenskyddsområden 

Cirka 400 m öster om inventeringsområdet finns ett vattenskyddsområde 

upprättat av Mörbylånga kommun år 2015. Vattenskyddsområdet syftar till att 

skydda grundvattentäkten från att försämras eller förstöras ur ett 

multigenerationellt perspektiv. 
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2.1.4 Naturreservat 

Cirka 1 km söder om inventeringsområdena ligger naturreservatet Ottenby 

rev. Naturreservatet är främst marint och syftar till att skydda viktiga 

revmiljöer, sand- och grusbankar, laguner och andra marina biotoper och 

strandbiotoper. Även det rika fågellivet vid Ölands södra udde inkluderas i 

reservatets skyddande syfte. 

2.2 TIDIGARE INVENTERINGAR  

2.2.1 Inventeringar av Jordbruksverket 

Kring inventeringsområdena ligger ett par ytor inventerade i Ängs- och 

betesmarksinventeringen. Objekt C51-JBY direkt norrut är en golfbana utan 

inventerade arter. Resten är betes- och alvarmarker med varierande 

beteshävd med många naturvårdsarter som backtimjan, sankt pers nycklar 

samt adam och eva inventerade. 

2.3 REGISTRERADE NATURVÄRDEN 

Inga naturvärden registrerade av Skogsstyrelsen finns i 

inventeringsområdets närhet. 

2.4 TIDIGARE FYND AV NATURVÅRDSARTER 

Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, 

rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Dessa indikerar 

att ett område har högt naturvärde eller i sig själv är av särskild betydelse för 

biologisk mångfald. För mer information om naturvårdsarter, se Bilaga 1. 

En sökning av naturvårdsarter genomfördes i Artportalen 2021-04-12 för 

rapporteringsperioden 2000-2021 inom en ca 100 meters radie av de båda 

inventeringsområdena. 134 naturvårdsarter fanns rapporterade, varav 102 

rödlistade, 109 fridlysta, 24 från Fågeldirektivets bilaga 1, två av 

Skogsstyrelsens signalarter, två från Art- och habitatsdirektivets bilagor 2 & 4 

och en från Art- och habitatsdirektivets bilaga 5. En stor mängd av dessa 

arter är fåglar varav stora majoriteten inte häckar i området. Mitt i det norra 

inventeringsområdet finns en damm som för en del flyttfåglar nyttjas som 

rastplats eller övervintringsplats. Det är också vid denna damm de flesta av 

fågelarterna är rapporterade. Endast en rödlistad dagfjäril finns rapporterad, 

grönfläckig vitfjäril. 
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Figur 3. Resultat från utsökningen i Artportalen. Sökområdet markerat i rött, fyndlokaler i gula 
prickar. Blåa prickar markerar plats där många fyndlokaler överlappar varandra. 

 

Tabell 1. Fågelarter registrerade i Artportalen. 

Art Antal obs. Rödlistestatus Skyddstatus 

Alfågel 257 NT F 

Backsvala 173 VU F 

Bergand 408 EN F 

Berglärka 1 VU F 

Bivråk 5 LC F, FD Bil 1 

Björktrast 53 NT F 

Blå kärrhök 25 NT F 

Blåhake 15 LC F, FD Bil 1 

Bläsand 318 VU F 

Brun glada 3 EN F 

Brun kärrhök 31 LC F, FD Bil 1 

Brunand 2005 EN F 

Brushane 3 VU F 

Buskskvätta 15 NT F 
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Drillsnäppa 95 NT F 

Duvhök 25 NT F 

Dvärgmås 25 LC F, FD Bil 1 

Ejder 304 EN F 

Entita 1 NT F 

Fiskgjuse 17 LC F, FD Bil 1 

Fiskmås 322 NT F 

Fisktärna 70 LC F, FD Bil 1 

Fjällvråk 23 NT F 

Gravand 141 NT F 

Gråkråka 24 NT F 

Gråtrut 499 VU F 

Grönbena 7 LC F, FD Bil 1 

Grönfink 228 EN F 

Grönsångare 4 NT F 

Gulhämpling 1 VU F 

Gulsparv 48 NT F 

Halsbandsflugsnappare 6 LC F, FD Bil 1 

Havstrut 221 VU F 

Havsörn 95 NT F 

Hornuggla 1 NT F 

Hussvala 133 VU F 

Härfågel 2 RE F 

Höksångare 2 VU F 

Jorduggla 36 LC F, FD Bil 1 

Kentsk tärna 50 NT F 

Kricka 85 VU F 

Kråka 79 NT F 

Kungsfiskare 156 VU F 

Kungsörn 1 NT F 

Kustlabb 14 NT F 

Kustlabb 8 NT F 

Lappsparv 3 VU F 

Ljungpipare 13 LC F, FD Bil 1 

Mindre flugsnappare 3 LC F, FD Bil 1 

Mindre hackspett 9 NT F 

Mindre sångsvan 12 LC F, FD Bil 1 

Myrspov 3 VU F 

Pilgrimsfalk 17 NT F 

Pungmes 2 CR F 

Rapphöna 15 NT F 
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Rosenfink 13 NT F 

Roskarl 8 EN F 

Röd glada 9 LC F, FD Bil 1 

Rödstrupig piplärka 6 VU F 

Rödvingetrast 36 NT F 

Rördrom 2 NT F 

Rörsångare 203 NT F 

Salskrake 315 LC F, FD Bil 1 

Silvertärna 75 LC F, FD Bil 1 

Skedand 130 NT F 

Skrattmås 450 NT F 

Skräntärna 18 NT F 

Skärfläcka 28 LC F, FD Bil 1 

Smalnäbbad simsnäppa 1 LC F, FD Bil 1 

Smådopping 1380 NT F 

Småfläckig sumphöna 2 VU F 

Smålom 175 NT F 

Småtärna 39 NT F 

Stare 138 VU F 

Stenfalk 9 NT F 

Stjärtand 42 VU F 

Storlom 152 LC F, FD Bil 1 

Storspov 39 EN F 

Strandskata 167 NT F 

Svart rödstjärt 1470 NT F 

Svarthakedopping 52 LC F, FD Bil 1 

Svartsnäppa 4 NT F 

Svarttärna 4 VU F 

Svartvit flugsnappare 8 NT F 

Svärta 186 VU F 

Sångsvan 53 LC F, FD Bil 1 

Sävsparv 117 NT F 

Tajgablåstjärt 1 EN F 

Tajgasädgås 1 VU F 

Tobisgrissla 123 NT F 

Tofslärka 1 RE F 

Tofsvipa 27 VU F 

Tornseglare 74 EN F 

Trana 33 LC F, FD Bil 1 

Trastsångare 1 NT F 

Tretåig mås 3 EN F 
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Trädlärka 43 LC F, FD Bil 1 

Törnskata 34 LC F, FD Bil 1 

Vinterhämpling 269 VU F 

Vitkindad gås 181 LC F, FD Bil 1 

Årta 19 EN F 

Ängshök 1 EN F 

Ärtsångare 54 NT F 

Östersjötrut 70 VU F 

 

Tabell 2. Kärlväxtarter registrerade i Artportalen. 

Art Antal obs. Rödlistestatus Skyddstatus 

Backfingerört 1 NT 
 

Bolmört 4 NT 
 

Etternässla 3 NT 
 

Klippnejlika 27 NT 
 

Klofibbla 1 NT 
 

Kråkkrassing 1 VU 
 

Skogsalm 1 CR 
 

Snödroppe 8 LC AHD Bil 5 

Vanlig klofibbla 1 NT 
 

Ålgräs 1 VU 
 

Östersjömålla 4 EN 
 

 

Tabell 3. Leddjursarter registrerade i Artportalen.  

Art Antal obs. Rödlistestatus Skyddstatus 

Bokoxe 1 LC Signalart 

Bredbrämad 

bastardsvärmare 

2 NT 
 

Grågult kapuschongfly 1 VU 
 

Grönfläckig vitfjäril 39 EN 
 

Kalkfly 1 NT 
 

Myrbogråsugga 1 NT 
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Sexfläckig 

bastardsvärmare 

3 NT 
 

Storkägelbi 1 CR 
 

Stortapetserarbi 6 NT 
 

Större 

backglimssäckmal 

1 VU 
 

Vickerglasvinge 1 NT 
 

Åkerväddsvecklare 1 NT 
 

 

Tabell 4. Övriga arter registrerade i Artportalen. 

Art Antal obs. Rödlistestatus Skyddstatus 

Dvärgpipistrell 1 LC F 4 §, AHD Bil 
2, 4 

Huggorm 1 LC F 6 § 

Svart jordtunga 2 LC Signalart 

Utter 4 NT AHD Bil 2, 4 

Vanlig padda 1 LC F 6 § 

Vanlig snok 2 LC F 6 § 

Ätlig groda 1 LC F 6 § 

 

2.5 TIDIGARE INRAPPORTERADE VÄRDEFULLA 
TRÄD 

Inga värdefulla träd finns rapporterade inom inventeringsområdet. 
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3 RESULTAT

En fältinventering genomfördes den 9 juni 2021 och den 19 augusti 2021 av 

Simon Selberg och Göran Holm. Resultatet av naturvärdesinventeringen i

fält redovisas nedan. Resultatet är uppdelat i tre delar med följande ordning:

• 3.1 Naturvärdesobjekt (fyra objekt)

• 3.2 Fynd av naturvårdsarter (sex arter)

• 3.3 Fynd av dagfjärilar (sex arter)

3.1 NATURVÄRDESOBJEKT 

Totalt identifierades fyra naturvärdesobjekt (Figur 4). Naturvärdesobjekten 

beskrivs i detalj nedan. 

 

Figur 4. Karta över inventerade naturvärdesobjekt. 
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Objekt 1: Grund sjö (3,3 ha) 

Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde 

Beskrivning: Damm, den så kallade Västra Grönhögendammen, med 

omkringliggande växtlighet som vid inventeringstillfället hade häckande 

fågelarter som vigg, skrattmås, skäggdopping, sothöna, snatterand och 

ärtsångare. Utsökningen på Artportalen vittnar också om att dammen 

sannolikt tjänar som rastplats och övervintringsplats för fåglar. I det 

närliggande industriområdet häckar också flera andra rödlistade fågelarter 

(gråtrut, östersjötrut etc) vilka säkerligen brukar dammen. Strandkanten är 

bevuxen med salixarter som är bärande då de blommar under våren och 

är en viktig födokälla för tidiga humlor, bin och fjärilar. I nordväst växer en 

rad popplar vid ett upplag av död ved. Området runt vattensamlingen är 

ruderatmark med rik flora av triviala arter och inslag av trädgårdsarter. 

Objektet bedöms ha högt biotopvärde kopplat till sin gynnsamma funktion 

som häckningsplats, rastplats och övervintringsplats för fåglar samt 

strukturer som bärande buskage, örtrik mark och död ved. Artvärdet 

bedöms som visst på grund av få funna naturvårdsarter. Sammantaget ger 

detta högt naturvärde. 

Biotopvärden: Viktig damm för fågelliv, bärande växtlighet, död ved. 

Naturvårdsarter: ÄrtsångareNT. 

Foto: 
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Objekt 2: Våtmark (0,4 ha) 

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde 

Beskrivning: Mindre våtmark med vass och bredkaveldun. Flera 

trollsländor och dagsländor flyger omkring över vassen. Stora salixbuskar 

omger våtmarken. Bland annat sävsångare noterades som häckfågel i 

denna miljö. 

Objektet bedöms ha visst biotopvärde kopplat till gynnsamma strukturer 

som bärande buskar och våtmark som agerar refug i ett annars torrt 

område. Artvärdet bedöms som obetydligt på grund av inga funna 

naturvårdsarter. Sammantaget ger detta visst naturvärde. 

Biotopvärden: Bärande buskar, våtmark. 

Naturvårdsarter: Inga. 

Foto: 
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Objekt 3: Infrastruktur och bebyggd mark (0,08 ha) 

Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde 

Beskrivning: Stenruin av kalksten. Mellan de höga stenmurarna bildas ett 

varmt mikroklimat. Detta ger förutsättningar och livsmiljöer för kräldjur, 

fåglar, insekter och mer värme- och torrkrävande växtarter. Mycket 

fetknopp växte på muren, och stora bestånd av korta fibblor växte mellan 

murarna. Flera hål finns också i stenmurarna som små djur kan använda 

som skydd. På ruinens norra sida växer ett stort björnbärsbuskage. 

Objektet bedöms ha påtagligt biotopvärde kopplat till gynnsamma 

strukturer som stenmurar, nektarrika örter, bärande buskar och mängd av 

nischer. Artvärdet bedöms som obetydligt på grund av att inga 

naturvårdsarter hittades. Sammantaget ger detta påtagligt naturvärde. 

Biotopvärden: Stenmurar, örtrikedom, bärande buskar och flera 

ekologiska nischer. 

Naturvårdsarter: Inga. 

Foto: 
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Objekt 4: Äng och betesmark (2,3 ha) 

Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde 

Beskrivning: Gräsmark, på sina håll alvarliknande. Måttlig örtflora med 

blåeld, ölandssolvända, axveronika, fårsvingel, isop och backtimjan. Flera 

stora syrener, enbärsbuskar och fläderbuskar bildar ett buskskikt. Dessa 

buskar ger vindskydd och livsmiljöer åt fågelarter och skapar mikroklimat 

åt bl.a. fjärilar. Rik förekomst av axveronika och backtimjan som är 

rödlistade, men vanliga på Öland. Objektet ligger delvis inom Stora 

Alvarets riksintresse för naturvård. Ytan är under igenväxning då den inte 

hävdas och buskarna breder ut sig. 

Objektet bedöms ha påtagligt biotopvärde kopplat till gynnsamma 

strukturer som bärande buskar och kalkrik mark. Artvärdet bedöms som 

visst på grund av fynd av axveronika backtimjan och gullviva. 

Sammantaget ger detta påtagligt naturvärde. 

Biotopvärden: Bärande buskar, kalkrik mark. 

Naturvårdsarter: AxveronikaNT, backtimjanNT, gullvivaFridlyst. 

Foto: 
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3.2 FYND AV NATURVÅRDSARTER 

Totalt hittades fem naturvårdsarter, samtliga rödlistade i kategorin nära 

hotad, NT, som innebär att arten har en minskande population men ännu inte 

bedömts som hotad (Figur 5, Tabell 5). 

 

Figur 5. Karta över funna naturvårdsarter. 

 

Tabell 5. Lista över funna naturvårdsarter. 

Artgrupp Art Antal Rödlistestatus Skyddstatus 

Fåglar Rapphöna 2 individer NT  

Fåglar Ärtsångare 1 individ NT  

Kärlväxter Axveronika 141 plantor NT  

Kärlväxter Backtimjan 20 kuddar NT  

Kärlväxter Gullviva 100+ 

plantor 

LC F (9 §) 

Insekter Ängsnätfjäril 1 individ NT  
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3.3 FYND AV DAGFJÄRILAR 

Totalt under inventeringen observerades fem olika dagfjärilsarter, varav en 

rödlistad; ängsnätfjäril. Rovfjäril, kålfjäril och puktörneblåvinge var vanligt 

förekommande i det norra inventeringsområdet och i östra delen av det 

södra inventeringsområdet. Mindre guldvinge och storfläckig pärlemorfjäril 

observerades söder om Objekt 4 (Figur 6). 

 

Figur 6. Karta över funna dagfjärilsarter. Punkter representerar exakta platser där fjärilarna sågs. 
Polygoner anger de generella områdena där vissa fjärilsarter sågs i stor utsträckning. 

 

Tabell 6. Lista över funna dagfjärilsarter. 

Art Antal Rödlistestatus 

Kålfjäril 100+ LC 

Mindre guldvinge 1 LC 

Puktörneblåvinge 100+ LC 

Rovfjäril 100+ LC 

Storfläckig pärlemorfjäril 1 LC 

Ängsnätfjäril 1 NT 
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4 BEDÖMNINGAR 

Den norra delen av inventeringsområdet utgörs främst av en ruderatmark 

med en måttligt rik trivialflora som hyser en stor mängd fjärilar och andra 

pollinerande insekter. Jämfört med övriga sådana blomrika områden på 

södra Öland, exempelvis Stora Alvaret, blir värdet på denna ruderatmark inte 

lika hög. I inventeringsområdets södra halva var merparten av ytan klippt 

gräsmatta, vägyta och stenig strand och bedömdes därför ej hysa några 

naturvärden. 

Dammen i inventeringsområdets norra del har bedömts vara en viktig lokal 

för fågellivet och har främst därför bedömts ha högt naturvärde. Öster om 

denna ligger en liten våtmark med bredkaveldun och vass som ger en lokal 

livsmiljö åt våtmarksgynnade arter. I söder finns en ruin av kalksten som 

skapar en varm och skyddad miljö. 

I sydöstra delen finns en alvarliknande mark. På just denna del verkar dock 

ingen pågende hävd ske då området inte är inhägnat och buskarna breder ut 

sig. På sikt finns risken att marken täcks helt av buskage och örtrikedomen 

får förlorad. Här fanns också rikliga mängder av två rödlistade arter, 

axveronika och backtimjan. Dessa är dock relativt vanliga på Öland, varpå 

de inte bedöms bidra till högre artvärde än visst. Norr om denna yta finns en 

yta som klipps av gräsklippare där det förekommer mängder av axveronika 

och backtimja, som uppenbarligen trivs bättre på marker utan konkurrens av 

högväxande gräs och buskar. 

Bortsett från en observation av ängsnätfjäril, som är rödlistad, noterades 

främst vanligt förekommande arter som kålfjäril, rovfjäril och 

puktörneblåvinge under fjärilsinventeringen. Dessa är vanliga arter på 

ruderatmark. Fjärilsobservationerna var färre i inventeringsområdets södra 

del. Grönfläckig vitfjäril, som rapporterats i Artportalen inom 

inventeringsområdet eftersöktes specifikt men kunde ej konstateras 

närvarande varken under första eller andra fältbesöket. Arten reproducerar 

som närmast på Gotland och rapporterna i Artportalen bedöms utgöras av 

tillfälliga migranter. 
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4.1 SAMLAD BEDÖMNING 

  

Den samlade bedömningen är att naturvärdena som bedömts 

under inventeringen är knutna till dammen, våtmarken, ruinen och 

den alvarliknande buskmarken i sydost. Dammen bedömdes ha 

naturvärdesklass 2-högt naturvärde och övriga naturvärdesklass 3 

(påtagliga naturvärden) eller 4 (vissa naturvärden). Relativt stora 

områden med ruderatmark har bedömts ha låga- eller sakna 

naturvärden. 
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BILAGA 1. 

Metodik använd vid naturvärdesinventeringen 

Undersökningen omfattar en allmän inventering av bakgrundsinformation, fältbesök och en systematisk 

bedömning av naturvärden enligt standardiserad metod, SIS 19000:2014 (SIS 2014a och b). Med naturvärde 

avses i denna standard endast betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesbedömning innebär att ett 

geografiskt områdes betydelse för biologisk mångfald bedöms med hjälp av bedömningsgrunderna art och 

biotop (Figur 1). Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt. Naturvärdesbedömning avser den 

biologiska mångfaldens nuvarande tillstånd. Geografiska områden som i sitt nuvarande tillstånd inte bidrar till 

sådan mångfald har lågt naturvärde. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa utan ska sättas i relation till vad 

som kan förväntas i den aktuella biotopen och regionen. En naturvärdesinventering enligt standarden omfattar 

varken konsekvensbedömning eller bedömning av känslighet mot exploatering. 

I den allmänna inventeringen av bakgrundsinformation ingår inventering av befintliga data som beskriver 

området, bakgrundsmaterial från berörda myndigheter, kontakter med myndigheter och informationssök i 

öppna databaser. Aktuellt område inventeras översiktligt i fält med avseende på förkommande naturtyper och 

markanvändning. Den systematiska naturvärdesbedömningen syftar till att uppskatta underlaget för biologisk 

mångfald. Naturvärdesbedömningen baseras på att mäta egenskaper i naturen – strukturer, åldersfördelning, 

avdöende, topografi, bördighet, kulturpåverkan, m.m. – som är av betydelse för mängden kärlväxter, mossor, 

lavar, vedlevande svampar, fåglar, insekter och övriga djur d.v.s. biologisk mångfald. Bedömningsgrunden art 

omfattar naturvårdsarter (rödlistade arter, signalarter eller andra värdearter) och artrikedom noterad i fält samt 

uppgifter om tidigare fynd som bedöms fortfarande kan finnas kvar. Obetydliga artförekomster som bedöms 

sakna betydelse för naturvärdesbedömningen, kan exempelvis vara små och kvalitetsmässigt dåliga 

artförekomster utan egentlig betydelse för biologisk mångfald eller avse djur som vanligtvis rör sig över stora 

områden och som bedöms vara på en viss plats där de inte regelmässigt uppehåller sig. Noteras bör att i det 

fall ytterligare naturvårdsarter av betydande förekomst skulle observeras vid fördjupad artinventering kan 

bedömningen av naturvärdesobjektets artvärde och ev. naturvärdesklass komma att behöva höjas. 

 

Figur 1. Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive bedömningsgrund biotop leder till en viss 

naturvärdesklass. Figuren är tagen ur SIS standard 199000 (SIS 2014a). 
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Naturvärdesklasser 

Naturtyper som förekommer inom området klassas på en gemensam skala utifrån naturvärde. Ett 

naturvärdesobjekts betydelse för biologisk mångfald, det vill säga graden av naturvärde, bedöms enligt en 

fastställd skala i olika naturvärdesklasser (se klassindelning i faktaruta nedan). Områden som ingår i 

inventeringsområdet men inte har avgränsats till naturvärdesklass, uppfyller antingen inte kriteriet för att utgöra 

ett naturvärdesobjekt eller är mindre än minsta karteringsenhet. 

Utöver naturvärdesobjekt kan även landskapsobjekt identifieras. Dessa är geografiska områden där 

landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan karaktär än de ingående 

naturvärdesobjektens betydelse. Landskapsobjekt kan innehålla ett eller flera naturvärdesobjekt, men även 

avgränsas utan ingående naturvärdesobjekt. De behöver inte naturvärdesklassas. 

 

Högsta naturvärde – (Naturvärdesklass 1) Störst positiv betydelse för biologisk mångfald 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på nationell eller global nivå. 

 

Högt naturvärde – (Naturvärdesklass 2) Störst positiv betydelse för biologisk mångfald  

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional eller nationell nivå.  

Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- 

och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–3, 

ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens 

klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i 

naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. Detta förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde. 

 

Påtagligt naturvärde – (Naturvärdesklass 3) Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald  

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass inte behöver vara av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse 

att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 

förbättras.  

Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och 

betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens 

klass 3, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten. 

 

Visst naturvärde – (Naturvärdesklass 4) Viss positiv betydelse för biologisk mångfald  

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass inte behöver 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.  

Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4 

motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre 

naturvärdesklass.  

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns 

biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, till exempel äldre produktionsskog med 

flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas. 
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Naturvårdsarter 

Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, rödlistade arter, ansvarsarter och 

signalarter. Dessa indikerar att ett område har högt naturvärde eller i sig självt är av särskild betydelse för 

biologisk mångfald. Naturvårdsarter har lanserats av Artdatabanken som ett verktyg vid naturvärdesbedömning 

och särskild utsökning av naturvårdsarter kan göras i Artdatabankens databas Analysportalen. 

Artportalen är del av Analysportalen och är en oberoende samlingsplats för fynd av arter som finansieras av 

Artdatabanken och Naturvårdsverket. Den enskilde rapportören bestämmer själv vad som skall rapporteras. 

Alla fynd publiceras först och kvalitetsgranskas i efterhand. Huvuddelen av fynduppgifterna i Artportalen ligger 

öppet för fri visning, dock har ett fåtal arter bedömts vara så känsliga att de exakta lokaluppgifterna inte visas 

fritt på nätet, t.ex. häckningsplatser för rovfåglar och sällsynta orkidéer.  

Rödlistade arter 

Rödlistan (Artdatabanken 2020) är en redovisning av arters risk att dö ut från 

ett område. De arter som uppfyller kriterierna för någon av kategorierna 

Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära 

hotad (NT) eller Kunskapsbrist (DD) benämns rödlistade. De rödlistade arter 

som kategoriseras som CR, EN eller VU benämns hotade. Kategorin 

Kunskapsbrist omfattar arter där kunskapen är så dålig att de inte kan 

placeras i någon kategori. Rödlistan baseras på internationellt vedertagna 

kriterierna från Internationella Naturvårdsunionen (IUCN).  

Fridlysta arter 

Regeringen fridlyser växt- och djurarter genom att ange dessa i 

Artskyddsförordningens bilagor. De växt- och djurarter som är markerade 

med ett N i bilaga 1 till Artskyddsförordningen har fridlysts för att uppfylla 

kraven i EU:s habitatdirektiv. I bilaga 2 till Artskyddsförordningen anges alla 

övriga arter som är fridlysta i hela landet, i ett län eller i en del av ett län. 

Alla vilda fåglar, samt alla grod- och kräldjur i Sverige är fridlysta enligt Artskyddsförordningen 4 §. Det innebär 

bland annat att det är förbjudet att avsiktligt störa dem, särskilt under parnings-, uppfödnings-, övervintrings- 

och flyttningsperioder samt att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet 

gäller alla levnadsstadier hos djuren. Arter som omfattas av fågeldirektivets bilaga 1 eller arter som inte har 

gynnsam bevarandestatus ska ges särskild uppmärksamhet vid tillämpning av förbud mot att störa fåglarna.  

För att kunna få dispens från Artskyddsförordningen får inte en arts bevarandestatus på lång sikt påverkas 

negativt, genom en negativ påverkan på artens naturliga utbredning eller populationsnivå. En arts 

bevarandestatus anses gynnsam när: 

1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en 
livskraftig del av sin livsmiljö,  

2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att 
minska inom en överskådlig framtid, och  

3. det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att artens 
populationer ska bibehållas på lång sikt. 

För arter som omfattas av Artskyddsförordningen behöver en särskild dispensansökan göras hos 
Länsstyrelsen. 
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Instruktion för fjärilsinventering inom det gemensamma 
delprogrammet Övervakning av dagflygande storfjärilar 
(Länsstyrelsernas) – Version 2012 
 
Karl-Olof Bergman och Nicklas Jansson 
 
Inventeringsinstruktionen nedan följer i stort metodiken i NILS (Nationell 
Inventering av Landskapet i Sverige) för att det ska bli möjlighet att slå samman 
material från den inventeringen med regionala data. Inventeringen består av raka 
transekter inom ett ängs- och betesmarksområde samt en slinga genom 
omgivande potentiellt fjärilsrika marker. Slingan följer samma metodik som den 
nationella fjärilsövervakning som Naturvårdsverket drog igång 2010 (skillnaden 
beskrivs nedan). 

Fjärilsinventering 

Vid fjärilsinventeringen går inventeraren längs transekterna och slingorna i stadig 
takt (2 minuter/100 meter) och noterar alla individer (antalet individer räknas 
alltså) som han/hon ser inom fem meter åt vardera hållet och fem meter framför 
sig (vid transekterna) men 2,5 meter åt vardera hållet vid slingorna (Obs.! Nytt 
from 2010). Fjärilsinventeringen genomförs i soligt väder (>17oC) och när det 
inte blåser för mycket. 
 
Om en fjäril behöver fångas för artbestämning så avbryts inventeringen och 
återupptas sedan igen från samma plats som den avbröts. Fjärilar som man sett 
alltför flyktigt i transekten för en säker artbestämning förs om möjligt till grupp, 
t.ex. vitfjäril, pärlemorfjäril, blåvinge. I efterhand fördelas de oidentifierade arterna 
efter den funna artfördelningen för gruppen i området. Gå gärna en extra sväng i 
objektet om du inte hittat några arter som den obestämda individen kan hänföras 
till. Målet är att alla individer ska sättas upp till art men om inte det går så sätts 
den till grupp. 
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Inventeringsområdet längs transekterna sträcker sig fem meter åt sidorna och framåt 
medan slingan endast halva bredden. 
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Bilaga 2.



 

Kriterier för inventering 

Fjärilar är känsliga för väderförhållanden och tid under säsongen. Kriterierna för 
när man kan inventera är alltså ganska stränga. De tre fjärilsinventeringarna ska 
överensstämma med flygtiderna för olika arter, och styrs därför efter olika arters 
flygtider. 
 
Följande kriterier används: 

• Temperatur över 17°C 

• Vindstyrka under frisk vind (8,0-13,8 m/s) d.v.s. då mindre lövträd börjar 
svaja; grenar rör sig och vågor med kammar bildas på större sjöar. En 
bedömning får dock göras från fall till fall då vissa områden är vindskyddade 
och andra mera vindutsatta.  

• Fjärilar inventeras i huvudsak bara när det är soligt. Vid varmt väder (>25 °C) 
kan de dock vara aktiva även i mulet väder. Här får inventeraren göra en 
bedömning om aktiviteten är tillräckligt god för inventering. 

• Fjärilar inventeras bara när daggen eller eventuellt regn har torkat upp och i 
huvudsak mellan klockan 9:00 och 16:30. Inventeraren gör en bedömning om 
aktiviteten är tillräckligt god för inventering. 

Spännande arter som ses före och efter man gått transekterna ska inte 
antecknas i kolumnerna men kan gärna noteras på övrigt. 

Om man måste avbryta inventeringen pga av regn så kan man återuppta 
inventeringen inom några dagar. 
Anteckna gärna tidsåtgång för transekter resp. slingan och i vilken ordning ni 
tagit transekter och segment då det är en fördel om man vid omdrevet (om 5 år) 
kan göra så likt som möjligt. 

 

Inventeringstidpunkt 

Fjärilsinventeringen görs på samma sätt vid tre tillfällen under säsongen.  
 
Tabell 1. Ungefärliga tidpunkter för fjärilsinventering (titta gärna på Artportalen för att se 
när dessa arter dyker upp just det aktuella året). 

 Exempel på arter under perioden 

Fjärilar, 1:a inv. 

Vårarter 

Smultronvisslare, skogsvisslare, aurorafjäril, skogs-/ängsvitvinge, 
prydlig pärlemorfjäril 

Fjärilar 2:a inv. 

Midsommararter 

Brunfläckig pärlemorfjäril, ängssmygare, silverblåvinge, violettkantad 
guldvinge 

Fjärilar, 3:e inv. 

Högsommararter 

Luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril, sexfläckig bastardsvärmare, 
silverstreckad pärlemorfjäril, ängspärlemorfjäril 

 



 
Exempel på transektutlägg vinkelrätt emot ängs- och betesmarksobjektets längdriktning. 
Transekterna går i nord-sydlig eller öst-västlig riktning beroende på minsta avstånd i 
resp. riktning.  

 

Potentiella fjärilshabitat utanför äng- och betesmarksområdet 

För att hitta en större andel av förekommande fjärilsarter inventeras även 
potentiella fjärilsmiljöer utanför ängs- och betesmarksobjektet. En slinga i 
omgivande miljöer läggs oftast ut av inventeraren. Exempel på lämpliga biotoper 
är: bryn, vägren, dikesren, hygge, kärr, mosse, vall, trädgård, hällmark, 
sandbiotop, kraftledningsgata, strand. Vi är inte i behov att få in mer data från 
betesmark (då vi får det från transekterna) så denna miljö kan undvikas i slingan 
till fördel för de andra biotoptyperna. Slingan anpassas efter de lokala fjärils-
habitat som finns tillgängliga. Lämplig längd på slingan är 1500-2000 m. Slingan 
ritas in på en karta och delas upp i tydliga segment som numreras efter ovan 
biotoptyper (se de 15 typerna på fältblankett). Siffran för biotoptypen antecknas 
ovan kolumnerna för artnoteringar. Ett segment = en kolumn och om flera 
segment med samma biotoptyp så hålls dessa isär i var sina kolumner. 
 

  



 
 
Exempel på utlägg av slinga (uppdelad i segment efter biotoptyper) i omgivande habitat 
utanför ängs- och betesmarksobjektet. Man kan även med fördel på kartan numrera 
segmenten och ange start och slutpunkt. 

 

Vegetationshöjd (ej i slingorna) 

Vid inventering av fjärilar görs bedömningen av vegetationshöjd för att 
representera hävdpåverkan för varje transekt (10 m bredd). Bedömningen avser 
procentandel av ytan längs med varje transekt, av betespräglad vegetation inom 
tre olika höjdklasser. I den betespräglade vegetationen ingår t.ex. inte täta 
skogsdungar eller stora hällmarker (om större än 100 m2) där vegetation saknas. 
I det fallet blir summan av de tre klasserna alltså mindre än 100%.  
 
Bedömningen av vegetationshöjd motsvarar den man får med en betesmätare. 
Den har en skiva som är 30*30 cm och väger 430 g som sänks ned på 
vegetationen. Det är alltså en slags medelhöjd som avses, där enstaka 
uppstickande blad eller blomställningar inte påverkar mätningen. 
 



 
 
Exempel på hur vegetationshöjd uppskattas längs en transekt. 

Blomrikedom (ej i slingorna) 

Blomrikedom avser den vertikala täckningen av nektarbärande blommor (normalt 
de skyltande delarna av blomhuvuden eller blomkorgar) av örter och ris i 
fältskiktet samt av buskar. Täckningen anges i promille (Exempel: En blomma 
med diametern 3,6 cm har en yta av 10cm2 och är 1‰ av 1m2). Bedömningen 
avser ett genomsnitt längs hela transekten (10 m bredd). Om fler än 10 st vädd, 
tistel eller klintblommor finns på transekten anges dess andel i % av den totala 
blomrikedomen. Exempel: Om den totala blomrikedomen är 10‰  och 1/3 av 
dessa utgörs av vädd, tistel eller klintblommor så anges 30% på fältblanketten. 

 

Exempel på blomstorlekar som motsvarar 1; 0,5 samt 0,05 ‰ (20 blommor på 1‰) av 
en kvadratmeter. 

 

Arbetsgång 

1. Uppsök startpunkten för första transekten utifrån fältkartan. Transekterna 
kan tas i valfri ordning. Registrera starttid och ungefärlig temperatur. 

27% >15 cm 5-15 cm >5 cm 21% 52% 

3,6 cm 
diameter=1‰ 2,5 cm 

diameter=0,5‰ 

0,8 cm  
diameter=0,05‰ 



2. Följ transekten i nord-sydlig eller öst-västlig riktning (se fältkarta) med 
hjälp av syftkompass,  

3. Registrera alla individer du träffar på längs transekten. 

4. Registrera vegetationshöjder i de tre klasserna för varje transekt. 

5. Registrera den genomsnittliga blomrikedomen för varje transekt. 

6. Registrera djurslaget/slagen som betar om det finns betesdjur. 

7. Börja inventera slingan och notera alla fjärilsindivider per slingsegment 
(om två segment med samma biotop så hålls deras resultat isär i varsin 
kollumn). Slingsegment anges med nummer och habitat på fältblanketten. 
Vegetationshöjd och blomrikedom behöver inte registreras. 

 

Man får gärna ta kontakt med markägare eller brukaren till marken och informera 
om resultatet men man ska inte predika om hur marken skulle kunna skötas 
bättre, då detta påverkar så att våra övervakade områden till att bli bättre skötta 
än genomsnittet i länet. Detta kan tyckas lite märkligt men risken är då att svaret 
vi får inte är representativt. Tanken med våra inventeringar är ju att få svaret på 
hur det går för fjärilarna i länet och om vi ser brister så ska informationen gå ut 
brett till alla brukare, så att skötseln kan förbättras på alla marker. 

  

Redovisningen kan antingen ske genom att de förtryckta blanketterna skickas in 
tillsammans med kartan där man markerar sin slinga och delar upp den i 
segment efter ”fjärilsbiotoper” eller att man matar in i excel och skickar in datat till 
undertecknad senast 1 oktober.  

 

För frågor på ovan kontakta: 

 

Nicklas Jansson 

Naturvårdsenheten 

Länsstyrelsen Östergötland 

581 86 Linköping 

013-196067 

nicklas.jansson@lansstyrelsen.se 
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