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1 INLEDNING 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Mörbylånga kommun utfört en 

naturvärdesinventering samt fördjupad fågelinventering av utvalda delar av 

Färjestaden centrum, Mörbylånga kommun, Kalmar län. Rapporten planeras 

att utgöra underlag vid Mörbylånga kommuns detaljplanarbete för 

Färjestaden centrum. Naturvärdesinventeringen genomfördes vid tre olika 

tillfällen under månaderna juni, juli och augusti 2020 av Julia Odéhn. 

Fågelinventeringen utfördes av Mats Waern i maj och juli.  

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. Denna rapport innehåller bedömningar och 

rekommendationer ur naturhänseende.  

1.1 METODIK OCH OMFATTNING 

Inventeringen har utgått från metoden beskriven i SIS standard (SIS 

199000:2014a och b) med följande tillägg: 

8.6 Detaljerad redovisning av artförekomst 

8.3 Naturvärdesklass 4  

8.7 Fördjupad artinventering av fåglar  

Metodiken som använts under beskrivs mer ingående i bilaga 1. Metodiken 

för den fördjupade artinventeringen av fågel beskrivs nedan. 

 

Naturinventeringen 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 med detaljeringsgrad detalj d.v.s. 

minsta obligatoriska karteringsenhet motsvarar en yta av 10 m2. 

Inventeringen inkluderade systematisk naturvärdesbedömning samt 

klassificering av områden med avseende på naturvärden som 

identifierats vid fältbesöket. I uppdraget kartlades även påträffade 

naturvårdarter och grova, eller på annat sätt särskilt skyddsvärda, 

träd inom området. 

 

Fågelinventeringen omfattade inhämtande av inrapporterade fynd av 

rödlistade fågelarter i Artportalen mellan åren 2000 och 2020 samt en 

inventering i fält. 
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Fågelinventeringen hade som syfte att inventera samtliga rödlistade 

fågelarter och samtliga fågelarter upptagna i bilaga 1 till fågeldirektivet.  

Fältinventeringen utfördes som en linjetaxering inom de fem angivna 

delområdena. Områdena promenerades i långsamt tempo och samtliga 

sedda och hörda fågelarter noterades. 

 

1.2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Inventeringsområdet är kustnära och ligger på Ölands västra sida i de 

centrala delarna av Färjestaden, figur 1. I Färjestaden tätort bor drygt 6000 

personer.  

Inventeringsområdet består av fem delområden, som i denna rapport 

benämns A, B, C, D och E, se figurer 2-4. 

 

Figur 1. Översiktskarta över inventeringsområdet och förstudiens avgränsning. 

Område A består till stor del av gräsytor och sandstrand med anslutande 

bebyggelse. Även område B består till stor del av gräsyta men även en smal 

ekskog i söder. Område C och E utgörs av parkmiljö med gräsytor och 

lövträd. Område D är ett dammområde för dagvatten med vasspartier samt 

omkringliggande gräsytor. I område D ingår även en strand mot Kalmarsund. 
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Figur 2. Översiktskarta där avgränsningen på delområde A och B ses. 

 

 

 

Figur 3. Översiktskarta där avgränsningen på delområde C och E ses. 
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Figur 4. Översiktskarta där avgränsningen på delområde D ses. 

 

2 FÖRSTUDIE 

2.1 SKYDDADE OMRÅDEN 

Inventeringsområdet är beläget inom riksintresse för obruten kust.  I övrigt 

finns inga andra skyddade områden inom avgränsningen för förstudien. Det 

finns dock gott om skyddade områden i både nordlig och östlig riktning, inom 

en 5 km radie.  

2.2 REGISTRERADE NATURVÄRDEN 

Inom avgränsningen för förstudien finns äldre ekar registrerade som 

naturminne av Länsstyrelsen i Kalmar län, se figur 5.  
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Figur 5. Äldre ekar utgör ett naturminne inom avgränsningen för förstudien, dessa ekar ligger 
alla utanför inventeringsområdet och bedöms inte påverkas av planläggningen. 

2.3 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. För 

fåglar tillämpas även begreppet skyddsvärda arter, se nedan. 

En sökning av naturvårdsarter genomfördes i Artportalen 2020-06-29 för 

rapporteringsperioden 2000-2020. Utsökningen omfattar avgränsningen för 

förstudien. Ett stort antal naturvårdsarter är registrerade i Artportalen. 

Observera att fåglar presenteras separat. Ett urval av naturvårdsarter 

presenteras i bilaga 5. Nedan presenteras dessa arters ungefärliga position i 

figur 6 samt figur 7. 
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Figur 6. Ett urval av rödlistade arter presenteras i figuren, observera att fyndens positioner 
rapporteras med en fyndradie i Artportalen, storleken på denna radie varierar och fyndens 

positioner är därför ungefärliga.  

 

 

Figur 7. Ett urval av naturvårdsarter (exklusive rödlistade arter) presenteras i figuren. observera 
att fyndens positioner rapporteras med en fyndradie i Artportalen, storleken på denna varierar, 
och fyndens positioner är därför ungefärliga.  
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2.4 TIDIGARE INRAPPORTERADE VÄRDEFULLA 
TRÄD 

Inom avgränsningen för förstudien är, som tidigare nämnts, värdefulla träd 

registrerade som naturminne. I övrigt finns inga fler rapporter av värdefulla 

träd.  

2.5 FÖRSTUDIE FÅGLAR 

Utredningen har fokuserat på skyddsvärda fågelarter.  

Definition av skyddsvärd fågelart 

I princip kan alla fåglar vara skyddsvärda beroende på om arten ligger till 

grund för skydd av områden. Därför kan det i teorin vara obegränsat antal 

arter som ingår i definitionen skyddsvärda. Till skyddsvärda arter räknas 

dock generellt arter som är hotade eller upptagna på EU:s fågeldirektivs 

bilaga 1. Till hotade arter räknas de som rödlistats i kategorierna CR-akut 

hotad, EN - starkt hotad och VU- sårbar. Det är således dessa 

”direktivsarter” och hotade arter som fokus har legat på i detta uppdrag men 

alla rödlistade fågelarter hanteras i denna rapport. Alla fåglar som noterats 

inom området har dock registrerats och återfinns i den kompletta artlistan.   

Fynd i Artportalen 

En sökning av skyddsvärda fågelarter genomfördes i Artportalen 2020-08-24 

för rapporteringsperioden 2000-2020. Fynd som enbart bestar av sträckande 

fåglar presenterar inte i denna rapport. Inom dammområdet (område D) finns 

en stor mängd fynd av skyddsvärda fågelarter och en sammanställning av 

dessa redovisas i bilaga 2. För delområdena A, B, C och E är antalet 

rapporter färre, se bilaga 3.   

3 RESULTAT FÄLTINVENTERING 

Resultatet av naturvärdesinventeringen i fält redovisas nedan. Resultatet är 

uppdelat i tre delar med följande ordning:  

• 3.1 Naturvärdesobjekt  

• 3.2 Fynd av naturvårdsarter och skyddsvärda träd 

• 3.3 Fåglar 

3.1 NATURVÄRDESOBJEKT 

Totalt identifierades två naturvärdesobjekt, båda inom delområde D, se figur 

8. Naturvärdesobjekten beskrivs i detalj nedan.  
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Figur 8. Utritade naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet, naturvärdesobjekten utgör en stor 
del av delområde D.  

 

Objekt 1: Dämmet i Färjestaden  

Naturvärdesklass 3 – Påtagliga naturvärden 

Naturvärden:  Vassbälten, dammar  

Beskrivning:  Objektet är kustnära och består av anlagda dammar 

uppförda för dagvattenrening, i dammarna finns rikligt med vassbälten. 

Fynd i Artportalen visar att en mängd fågelarter använder området som 

rastplats och för födosök, inklusive hotade arter och bilaga 1 arter.  

Med anledning av objektets funktion för fåglar tilldelas det visst artvärde. 

Objektet tilldelas också visst biotopvärde då vassbälten och 

dagvattenrening bland annat är viktiga för att främja den biologiska 

mångfalden i Östersjön då det hindrar kväve och fosfor att komma ut i 

havet. Den sammanlagda bedömningen är att objektet tilldelas 

naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde.  

Naturvårdsarter: Inga naturvårdsarter noterades under fältinventeringen   
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Figur 9. Bild mot nordväst. I bakgrunden av bilden ses delar av den kustnära skog som utgör 
naturvärdesobjekt 2.  

 

Objekt 2: Kustnära skog  

Naturvärdesklass 3 – Påtagliga naturvärden 

Naturvärden:  Grova ekar, kustnära, flerskiktad  

Beskrivning: Objektet består av en kustnära lövskog med bland annat ek.  

Skogen är flerskiktad, lummig och ekarna är grova. I skogsbryn hittades 

den rödlistade arten knippnejlika.  

Objektet tilldelas visst artvärde och visst biotopvärde vilket resulterar att 

objektet klassas till naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde.  

Naturvårdsarter: knippnejlika (VU)  
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Figur 10. Bild mot öst i den norra delen av objektet.  

3.2 FYND AV NATURVÅRDSARTER OCH 
SKYDDSVÄRDA TRÄD  

Fyra naturvårdsarter hittades inom inventeringsområdet, ekoxe, knippnejlika, 

ask och guldlockmossa. För naturvårdsarternas position se figur 11 och 12.  

För knippnejlikans utbredning, där cirka 70 plantor förekommer, se figur 13.  

 

Tabell 1. Nedan presenteras naturvårdsart hittade inom inventeringsområdet. Ask är främst 
hittad inom delområde E. Knippnejlika samt ekoxe är hittad inom delområde D. Guldlockmossa 

inom delområde C.    

Art  Art Naturvård  
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Knippnejlika  Dianthus Armeria Fridlyst, VU 

Ask Fraxinus exelcior EN 

Ekoxe  Lucanus Cervus Fridlyst, Signalart 

Guldlockmossa Homalothecium Sericium Signalart enligt skogsstyrelsen  

 

Inom inventeringsområdet finns skyddsvärda träd, de anses alla vara 

skyddsvärda för att de är grova/äldre, en del av träden har även värden som 

död ved i kronan, är hålträd och/eller uppfyller naturvårdsverkets definition 

för särskilt skyddsvärda träd då de har en stamdiameter som överstiger 1 m. 

Några områden med skyddsvärda träd pekades också ut under 

inventeringen, se figur 13. Jätteträdens positioner finns utritade i figur 14.  

Tabell 2. Nedan presenteras den intervallet av stamdiametern vid brösthöjd hos de olika arter av 
skyddsvärda träd som hittades under fältinventeringen.  

Art Art Beskrivning 

Ask  Fraxinus excelsior Ca 50-100 cm  

Ek Quercus robur  Ca 40-120 cm  

Lönn Acer platanoides Ca 60-180 cm  

Kastanj Castanea Ca 180 cm 

Björk Betula pendula Ca 30-60 cm 

Bok Fagus sylvatica Ca 70-80 cm  

Hassel Corylus avellana Både grova och mindre grova buskar.  

Klibbal Alnus glutinosa Ca 20-60 cm  
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Figur 11. I kartan är naturvårdsarter och skyddsvärda träd utritade, i kartan visas delområde D.  

 

Figur 12. I kartan är naturvårdsarter och skyddsvärda träd utritade, i kartan visas delområde A, 
B, C och E.  
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Figur 13. I kartan finns utritade områden för skyddsvärda träd och område där knippnejlika 
förekommer.  

 

Figur 14. Utritade jätteträd inom inventeringsområdet.  
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3.3 FÅGLAR 

Under inventeringen noterades totalt fem fågelarter upptagna i rödlistan och 

en art i bilaga 1 till fågeldirektivet (se tabell 3). I tabellen framgår i vilka 

delområden respektive art noterats. 

Fiskmås (ett par) och rörsångare (minst fem sjungande fåglar) häckade i 

dammområdet. Hussvala, stare och tornseglare noterades födosöka. 

Myrspov noterades endast förbiflygande. 

Samtliga noterade fågelarter under fältinventeringen redovisas i bilaga 4. 

 

Tabell 3. Noterade fågelarter som är upptagna i rödlistan och/eller Bilaga 1 till Fågeldirektivet, 

med kommentar om förekomst inom inventeringsområdet. Rödlistekategorier som förekommer 

är EN (starkt hotad), VU (sårbar) och NT (nära hotad). 

Art Rödliste- 

kategori 

Bil 1 

Fågeldir 

Delområde/kommentar 

Fiskmås NT  D (häckande i damm) 

Hussvala VU  D 

Myrspov VU x D (sträckande) 

Rörsångare NT  D 

Stare VU  A, B 

Tornseglare EN  D, B födosök 

 

 

4 SAMMANFATTNING OCH 
BEDÖMNINGAR 

Inom inventeringsområdet finns ett antal skyddsvärda träd. Där finns också 

träd som uppfyller Naturvårdsverkets definition för särskilt skyddsvärda träd. 

Under planarbetet bör skyddsvärda träd i den mån det är möjligt sparas för 

att gynna den biologiska mångfalden. Om avverkning, toppkapning eller 

annan kraftig beskärning av ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att 

väsentligt ändra naturmiljön ska åtgärden anmälas för samråd.  

Inom inventeringsområdet pekades två naturvärdesobjekt ut under 

fältinventeringen. Naturvärdesobjekt 1 utgörs av dämmet i Färjestaden och 

bedöms inneha betydelse för fågellivet i området. Naturvärdesobjekt 2 utgörs 

av en flerskiktad kustnära skog och hyser den hotade och fridlysta arten 

knippnejlika.  Den hotade arten luddvicker är också registrerad i Artportalen 

strax utanför naturvärdesobjekt 2. Båda naturvärdesobjekten ligger inom 

område D och tilldelas naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde. Övriga 

delområden hyser skyddsvärda träd men består i övrigt till stor del av 

välklippta ytor. Ur naturvårdssynpunkt skulle ytorna gynnas av att bli lite 
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”vildare” med mindre intensiv skötsel. Det bedöms inte utifrån den biologiska 

mångfalden, förutom att ta hänsyn till skyddsvärda träd, att det behöver 

iakttas någon särskild försiktighet i område A, B, C och E.  

Ett exemplar av den fridlysta signalarten ekoxe hittades död inom delområde 

D. Arten är fridlyst enligt 6 § artskyddsförordningen (2007:845) i hela landet. 

Det är därav förbjudet att ta bort eller skada larver av arten. Larverna levar 

av underjordiska delar av olika lövträd samt mot marken vända delar av döda 

ekstockar. Således bör man vid uppgrävning av rotdelar och vid förflyttning 

av döda ekstockar kontrollera att larver inte skadas. I annat fall måste 

dispens sökas. Inom område D saknas dock förutsättningar för att arten ska 

finnas och fyndet är sannolikt en bytesrest från till exempel en fågel. 

Den fridlysta orkidén Sankt Pers nycklar är rapporterad inom delområde D 

samt knippnejlika. Arterna är fridlysta enligt 8 § artskyddsförordningen Det 

innebär att exemplar av arterna inte får grävas upp eller skadas. Även 

gullviva är rapporterad inom delområde D och är fridlyst enligt 9 § 

artskyddsförordningen i hela landet och innebär att växten inte får grävas 

eller dras upp med rötterna. Det innebär att vid planläggning av område D 

kommer det vara nödvändigt att vid uppgrävning av exemplar beskriva hur 

arternas bevarandestatus påverkas.  

Guldlockmossa hittades på en äldre ask inom delområde C. I samma 

delområde finns ett stort antal grova lövträd. Arten kan lokalt indikera att 

mossfloran har ett värde. Med anledning av att inga andra naturvårdsarter av 

mossor är funna i samband med förstudie eller fältinventering samt att 

området är beläget i en trafikerad tätort med påverkan från avgaser bedöms 

artens signalvärde i det aktuella fallet som lågt. Att det skulle finnas en unik 

mossflora att ta hänsyn till under planarbetet, inom område C, är därför inte 

troligt.  

De hotade arterna, exklusive fåglar, som är registrerade inom eller precis i 

närheten av inventeringsområdet är luddvicker, knippnejlika, sydspärgel och 

kavelhirs. Rödlistan är en bedömning för hur stor risk det är att arten dör ut. 

Om det under planläggningen skulle bli aktuellt att planera för att gynna 

dessa arter skulle lokaler med luddvicker, knippnejlika och kavelhirs 

exempelvis må bra av störning för att förhindra igenväxning. Sydspärgel 

föredrar öppen sandjord och missgynnas också den av att vegetationen 

sluter sig.  

 

Fåglar 

Fågelfaunan var till stor del förväntad utifrån biotoper och ingen skyddsvärd 

fågelart kunde konstateras häcka i något av delområdena.  

Kungsfiskare, rördrom och ängshök, som är observerade inom delområde D, 

är upptagna i fågeldirektivets bilaga 1. Detta innebär att man inte får påverka 

dessa arters bevarandestatus varken på lokal, regional eller nationell nivå. 

Utifrån såväl förstudie som fältinventering är dessa arter så pass ovanliga i 
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området att risk för negativ påverkan på bevarandestatus för dessa arter inte 

behöver beaktas i planarbetet.  

Inom dammområdet (D) häckar bland annat rörsångare som fiskmås. Dessa 

arter är rödlistade enligt kategorin NT (nära hotad), vilket innebär att de inte 

klassificeras som hotade. Från dammområdet (D) finns dock en stor mängd 

inrapporterade fågelfynd och visar att området används för födosök och som 

rastplats av ett flertal skyddsvärda fågelarter, till exempel hussvala, pungmes 

och tornseglare. Området har således ett värde för fågelfaunan och WSPs 

bedömning är att området bör bevaras alternativt utvecklas utifrån bland 

annat ornitologiska värden. Det höga antalet rapporter i Artportalen speglar 

även det faktum att området har ett stort rekreationsvärde. 

För delområdena A, B, C och E bedöms grönytorna har ett generellt värde 

för födosök och till viss del häckningsområde för arter som lever i stadsmiljö 

med gröna inslag. Värdet bedöms dock inte som anmärkningsvärt och är 

jämförbart med liknade miljöer i tätorter. De partier med inslag av ek och 

andra lövträd har ett visst värde. Det bedöms inte som att det utifrån 

fågelfaunan behöver iakttas någon särskild försiktighet i detaljplanearbetet 

för delområdena A, B, C och E.  

 

 

 

REFERENSER 

Webbsidor 

Den samlade bedömningen är att områdets värde för den biologiska 

mångfalden främst utgörs av värden kopplade till fågellivet, värdefulla 

träd och förekomster av naturvårdsarter. För att bevara och främja 

biologiska värden föreslås följande: 

• Spara skyddsvärda träd, till exempel ek, ask och sälg, i största 

möjliga mån. 

• Undvik att klippa gräsytor i största möjliga mån och i stället slå 

den tillskapade ängen i slutet av växtsäsongen, till exempel inom 

område D. 

• Bevara och underhåll den flerskiktade brynmiljö som finns inom 

område D. 

• Bevara eller utveckla dammområdets värden. 

• Skapa faunadepåer inom område D.  

• Använd mager jord på de skyddsvallar som planläggs samt inför 

ängsskötsel på vallarna.  
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BILAGA 1 

Metodik använd vid naturvärdesinventeringen 

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

bedömning av naturvärden enligt standardiserad metod.1 

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

området, bakgrundsmaterial ifrån berörda 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. 

Rödlistade arter, signalarter eller andra värdearter noteras. Naturvärdesbedömningen baseras på att kartlägga 

de 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, det vill säga biologisk mångfald.  

Naturvärdesbedömning innebär att ett geografiskt områdes betydelse för biologisk mångfald bedöms med hjälp 

av bedömningsgrunderna art och biotop, se Figur 1. Naturvärdesbedömning avser den biologiska mångfaldens 

nuvarande tillstånd. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa utan ska sättas i relation till vad som kan 

förväntas i den aktuella biotopen och regionen. 

 

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

naturvärdesklass. Figuren är från SIS Standard Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning.  
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NATURVÄRDESKLASSER 

Inom området förekommande naturtyper 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, där klasserna är: 

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) STOR 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 behöver inte vara av särskild betydelse för att 

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

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

förbättras.  

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 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.  

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. 

Naturvärdesbedömning innebär att ett geografiskt områdes betydelse för biologisk mångfald bedöms med hjälp av 

bedömningsgrunderna art och biotop. Naturvärdesbedömning avser den biologiska mångfaldens nuvarande 

tillstånd. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa utan ska sättas i relation till vad som kan förväntas i den aktuella 

biotopen och regionen. 
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NATURVÅRDSARTER 

Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, rödlistade arter, typiska arter, 

ansvarsarter och signalarter. Förekomst av en eller flera naturvårdsarter kan indikera att ett område har högt 

naturvärde eller så kan förekomsten av en naturvårdsart i sig indikera en särskild betydelse för biologisk 

mångfald. Begreppet naturvårdsarter har lanserats av ArtDatabanken som ett verktyg vid naturvärdes-

bedömning och vid revidering av rödlistan kommer listor på användbara naturvårdsarter tas fram för olika 

biotoper.  

RÖDLISTAN  

Den svenska Rödlistan3 innehåller en bedömning av olika arters risk att dö ut i Sverige. 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 arter som kategoriseras som CR, EN eller 

VU benämns hotade. Kategorin kunskapsbrist omfattar arter där kunskapen är så bristfällig att de inte kan 

placeras i någon kategori, men där tillgängliga data ändå tyder på att de borde vara rödlistade. Rödlistan 

baseras på internationellt vedertagna kriterier från Internationella Naturvårdsunionen (IUCN). 

 

Litteratur 

 
1 SIS, 2014. Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) - Genomförande, 

naturvärdesbedömning och redovisning. SVENSK STANDARD SS 199000:2014. 

2 Indikatorarter – metodutveckling för nationell övervakning av biologisk mångfald i ängs- och betesmarker. 

Rapport 2003:1, Jordbruksverket.  

3 ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala.  

 

 

 

 

 

 



  

  

Bilaga 2 

Alla i Artportalen rapporterade fågelarter (åren 2000-2020) inom dammområdet (D) som är upptagna i rödlistan och/eller 

Bilaga 1 till Fågeldirektivet. Rödlistekategorier som förekommer är CR (akut hotad), EN (starkt hotad), VU (sårbar) och NT 

(nära hotad). 

 

Art Rödliste- 

kategori 

Bil 1 

Fågeldir 

kommentar 

Backsvala VU  Födosökande, rel frekvent 

Björktrast NT  Födosökande, rel frekvent 

Brunand EN  Setts rastande 

Buskskvätta NT  Setts rastande 

Drillsnäppa NT  Setts under häckningstid 

Fiskmås NT  Häckar med ett par 

Gravand NT  Setts rastande 

Gråkråka NT  Setts födosöka 

Gråtrut VU  Setts rasta, regelbundet 

Grönfink EN  Födosökande, frekvent 

Gulsparv NT  Födosökande, frekvent 

Havstrut VU  Setts födosökande 

Hussvala VU  Födosökande, frekvent 

Kricka VU  Setts rasta, rel frekvent 

Kungsfiskare VU x Setts rasta/födosöka 

Pungmes CR  Setts födosöka, två tillfällen 

Rosenfink NT  Setts rasta 

Rödvingetrast NT  Setts rasta 

Rördrom NT x Setts rasta, tre tillfällen 

Rörsångare NT  Årlig häckare med ca 5-10 par  

Skedand NT  Setts rasta, sporadiskt 

Skrattmås NT  Setts rasta, frekvent 

Smådopping NT  Rastar nästan årligen 

Stare VU  Födosökande, frekvent 

Stjärtand  VU  Setts ratsa, sporadiskt 

Strandskata NT  Häckar ev i anslutning 

Sävsparv NT  Häckar sannolikt med några par 

Tofsvipa VU  Setts rasta, sporadiskt 

Tornseglare EN  Födosöker frekvent 

Vinterhämpling VU  Setts födosöka, sporadiskt 

Årta  EN  Setts rasta, sporadiskt 

Ärtsångare  NT  Ev häckfågel 

Ängshök  EN x Ett fynd i maj 2005 

 



  

  

Bilaga 3 

Alla i Artportalen rapporterade fågelarter (åren 2000-2020) inom delområdena A, B, C och E som är upptagna i rödlistan 

och/eller Bilaga 1 till Fågeldirektivet. Rödlistekategorier som förekommer är EN (starkt hotad), VU (sårbar) och NT (nära 

hotad). 

 

Art Rödliste- 

kategori 

Bil 1 

Fågeldir 

kommentar 

Backsvala VU  Ett fynd 

Björktrast NT  Uppgavs häcka Talludden 2017 

Drillsnäppa NT  Enstaka fynd Talludden 

Fiskmås NT  Talludden ej häckning 

Gravand NT  Setts födosöka Talludden 

Gråkråka NT  Setts födosöka Talludden, Skansen 

Gråtrut VU  Setts födosöka Talludden 

Grönfink EN  Födosök Skansen 

Gulsparv NT  Födosökande frekvent 

Havstrut VU  Setts födosökande 

Hussvala VU  Häckar Talludden “under takås” 

Mindre hackspett NT  Ett fynd. Talludden 

Skrattmås NT  Rastar/födosöker frekvent 

Stare VU  Födosöker frekvent 

Stjärtand  VU  Ett fynd. Rastande Talludden 

Strandskata NT  Födosöker frekvent 

 



  

  

Bilaga 4 

Alla noterade fågelarter vid fältinventeringar 2020 inom inventeringsområdet samt redovisning vilka som är upptagna i 

rödlistan och/eller Bilaga 1 till Fågeldirektivet. Rödlistekategorier som förekommer är EN (starkt hotad), VU (sårbar) och NT 

(nära hotad). 

 

Art Rödliste- 

kategori 

Bil 1 

Fågeldir 

Delområde/kommentar 

Blåmes   E 

Bofink   A, C 

Fiskmås NT  D (häckande I damm) 

Gråsparv   A, C 

Gulärla   D 

Hussvala VU  D 

Häger   D 

Hämpling   A 

Kaja   A, B 

Koltrast   C, E 

Lövsångare   B, D 

Myrspov VU x D (sträckande) 

Pilfink   D 

Ringduva   A, B, E 

Rödstjärt   B 

Rörsångare NT  D 

Skata   A 

Stare VU  A, B,  

Steglits   A 

Större hackspett   B 

Sädesärla   A, D 

Talgoxe   C 

Tornseglare EN  D, B födosök 

Trädgårdssångare   B, C 

    

 



Bilaga 5  

Tabellen visar ett urval av naturvårdsarter (exklusive fåglar) inom avgränsningen för förstudien.  

Naturvård Artnamn Artnamn Tidpunkt 

NT Igelkott Erinaceus Europaeus 27 jul 2018 

NT Kösa Apera spica-venti 23 juni 2006 

NT Kavelhirs Setaria veridis 12 aug 2008 

VU Luddvicker Vicia villosa 26 apr 2008 

NT Lundviva Primula elatior 26 apr 2008 

NT Stallört Ononis spinosa subsp. hircina 12 jun 2011 

NT Sydspärgel Spergula arvensis subsp. arvensis 1 jul 2014 

VU Storfryle Luzula sylvatica 31 jul 2019 

EN Ölandskungsljus Verbascum densiflorum 27 jul 2014 

NT Oxtungssvamp Fistulina hepatica 21 okt 2013 

VU, Fridlyst Knippnejlika Dianthus armeria 26 jun 2016 

NT Korallticka Grifola fondosa 21 okt 2013 

EN Stäppbandbi Halictus leucaheneus 23 jul 2006 

NT Guldsandbi Lasioglossum aeratum 23 jul 2006 

VU Lungrot Blitum bonus hericum 25 aug 2008 

VU Gul jätteknäppare Stenagostus rufus 21 jul 2011 

VU Askdvärgbock Tetrops starkii 16 jun 2012 

EN Skuggmätare Dyscia fagaria 22 maj 2014 

Skogstyrelsen signalart Åttafläckig praktbagge Buprestis octoguttata 12 aug 2019 

Skogsstyrelsen signalart Blodvaxskivling Hygrocybe coccinea 6 okt 2017 

Skogsstyrelsen signalart Buskstjärnblomma Stellaria holostea L.  16 maj 2007 

Skogsstyrelsens signalart Tandrot Cardamine bulbifera 5 maj 2012 

ÅGP, EN Klätt Agrostemma githago 14 sep 2015 

ÅGP, EN Stäppsandbi Halictus leucaheneus 23 jul 2006 

Fridlyst Ekoxe Lucanus cervus 16 jun 2016 

Fridlyst, NT Nordfladdermus Epesicus nilssonii 28 jun 2019 

Fridlyst Sankt Pers nycklar Orchis mascula 26 apr 2008 

 


