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Sammanfattning
På uppdrag av Kristianstads kommun har Naturcentrum AB under 2020 utfört en naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard i ett område vid Vä i Kristianstads kommun.
Som tillägg i standarden ingick fördjupad artinventering av de fridlysta växterna backsippa
och hedblomster samt detaljerad angivelse av artförekomst.
Det ca 7 ha stora inventeringsområdet var för 70 år sedan nästan enbart åkermark, men har
idag vuxit igen med lövdungar, tallskog och igenväxningsmarker av olika slag när bruket
upphört. Naturcentrums förstudier visar att specifikt utpekat områdesskydd inte förekommer inom inventeringsområdet. Däremot finns stenmurar i området som kan omfattas av
generellt biotopskydd. Det fanns inga tidigare kända fynd av naturvårdsarter inom inventeringsområdet. Däremot har fridlysta och rödlistade kärlväxter rapporterats från närliggande områden, dels strax söder om inventeringsområdet, på den södra sidan av Matsalavägen, dels strax nordväst om Planeternas väg.
Naturcentrums NVI fältnivå resulterade i avgränsning av totalt elva naturvärdesobjekt,
varav två bedömdes ha högt naturvärde och resterande nio ha påtagligt naturvärde. Dessa
naturvärdesobjekt täcker merparten av inventeringsområdet. Objekten med högt naturvärde avser objekt 1 och 11, vilka är blomrika ruderatmarker i olika successionsstadier,
med förekomst av flera naturvårdsarter.
Totalt 16 rödlistade arter noterades av Naturcentrum under naturvärdesinventeringen på
fältnivå. Bland dessa arter kan särskilt nämnas åkerväddsantennmal och stortapetserarbi.
Dessa arter gynnas av inventeringsområdets solexponerade blomrika och sandiga marker
med födoväxterna åkervädd och väddklint. Av fridlysta arter hittades gullviva, hedblomster
och skogsödla samt bland annat flera rödlistade fågelarter. Ingen av de påträffade fågelarterna är dock nationellt sällsynt. Av signalarter för öppna skyddsvärda marker noterades
bivarg, praktbyxbi och väddsandbi. Rödfläckig blåvinge, puktörne och trift kan nämnas av
övriga naturvårdsarter. Särskilda koncentrationer av artfynd gjordes i objekt med bedömt
höga naturvärden, dvs. objekt 1 och 11. I övriga objekt var både antalet och frekvens av
naturvårdsarter få och låga.
Sammantaget bedöms naturvärdena i området som måttliga. De viktigaste naturvärdena att
beakta bedöms vara förekomsterna av hedblomster samt de två naturvärdesobjekten med
höga naturvärden.
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Uppdrag

Kristianstads kommun detaljplanerar ett markområde vid Vä, sydväst om Kristianstad, och
avser att pröva möjligheten till anläggning av bostäder. För detta ändamål behövs en naturvärdesinventering av området som underlag till fortsatt planläggning. Planområdet/inventeringsområdet ligger mellan Mansdalavägen och Planeternas väg (Figur 1), och är både i
kommunal och i privat ägo.
Det är känt att såväl fridlysta (backsippa, hedblomster) som rödlistade (backtimjan, grådådra) kärlväxter förekommer i nära anslutning till planområdet. Utöver en standardiserad
naturvärdesinventering fanns därför behov av också en fördjupad artinventering av fridlysta och rödlistade kärlväxter.

Figur 1. Planområdet vid Vä är avgränsat med vit linje enligt karta från uppdragsgivaren. Inventeringsområdet utgörs av planområdet.
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Metodik
Inventeringen har utförts enligt Svensk Standard (SS 19 90 00: 2014). Det innebär identifiering av geografiska områden med positiv betydelse för biologisk mångfald, samt bedömning av denna betydelse. Med biologisk mångfald avses; ”mångfald inom arter, mellan arter
och av ekosystem.”

Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt
Områden av positiv betydelse för biologisk mångfald ska avgränsas och beskrivas som naturvärdesobjekt eller landskapsobjekt. Naturvärdesobjekten ska naturvärdesbedömas och
utgöras av en dominerande naturtyp. Landskapsobjekten kan bestå av flera olika naturtyper och behöver inte naturvärdesbedömas.
Naturvärdesobjektens betydelse för biologisk mångfald bedöms enligt en skala i tre naturvärdesklasser (Figur 2). Vid bedömningen görs en sammanvägning av områdenas artvärde
och biotopvärde.
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
Figur 2. Naturvärdesklasserna 1-3.

Förarbete
För att identifiera potentiella naturvärdesobjekt flygbildtolkades hela inventeringsområdet
med hjälp av ortofoto. Relevant information om biologiska bevarandevärden och naturvårdsintressen eftersöktes dessutom från följande källor:
•
•
•
•
•

Länsstyrelsen i Skåne län
Naturvårdsverkets internetsida ”Skyddad natur”
Skogsstyrelsens internetsida ”Skogens pärlor”
Jordbruksverkets internetsida om databasen ”TUVA”
ArtDatabanken. Uttag av rödlistade, fridlysta, Natura 2000 och skyddsklassade arter
perioden 2000-01-01 till 2020-02-06.

Fältinventering
Fältinventering genomfördes i hela inventeringsområdet vid varje besökstillfälle. Utifrån
beprövad kunskap och erfarenhet eftersöktes biotopkvaliteter och arter av betydelse för
biologisk mångfald.

6

Naturvärdesinventering Vä, projekt 2230
Rapport 2020-08-17

Inventeringsområdet har inventerats vid följande tillfällen: 27 april, 29 maj och 22 juli 2020.

Detaljeringsgrad
Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan utföras med olika detaljeringsgrad. Inventeringen genomfördes i detta fall med detaljeringsgrad detalj. Det innebär att redovisningen omfattar naturvärdesobjekt med en yta av 10 m2 eller mer samt linjeformade objekt med en minsta längd av 10 m och 0,5 m bredd.

Tillägg
Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan utföras med olika tillägg.
Vid denna inventering har nedanstående tillägg ingått:
4.5.5 Tillägget detaljerad redovisning av artförekomst vilket innebär att förekomster av
naturvårdsarter redovisas på karta eller med koordinater. Det innebär inte att arterna eftersöks noggrannare, men att varje påträffad förekomst redovisas med större noggrannhet.
4.5.6 Tillägget fördjupad artinventering vilket innebär att specifika arter eller artgrupper
inventerats med den särskilda metodik, vid de tidpunkter och med den särskilda kompetens
som kan krävas för vissa arter/artgrupper. I detta projekt har fördjupad artinventering utförts av de fridlysta kärlväxterna backsippa och hedblomster. Datum för besök valdes för
att täcka in säsongen för optimal blomning av utpekade målarter i fördjupad artinventering
av kärlväxter.

Naturvårdsarter
Med naturvårdsart avses art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig
själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Bland naturvårdsarterna har rödlistade arter och skyddade/fridlysta arter särskild betydelse. Naturvårdsarter kan, men behöver inte, tillhöra en eller flera olika kategorier enligt nedan.
Med rödlistad art menas art som enligt den internationella naturvårdsunionens (IUCN)
kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig population i Sverige utan löper risk att försvinna från landet. Rödlistade arter delas in i olika hotkategorier. NT= Nära hotad, VU =
sårbar, EN = starkt hotad, CR = Akut hotad och RE = nationellt utdöd. Rödlistade arter markeras i rapporten med någon av ovanstående hotkategorier efter artnamnet. Kategorierna
VU, EN och CR räknas som hotade (ArtDatabanken 2020).
Skyddade arter markeras i rapporten med § efter artnamnet. Med skyddad eller fridlyst
avses art som omfattas av förbud enligt 4–9 §§ artskyddsförordningen. När det gäller fåglar,
som samtliga är skyddade, är praxis att särskilt beakta rödlistade arter och arter som redovisas i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv. Stöd för en sådan praxis finns i Naturvårdsverkets handbok (Naturvårdsverket 2009) där följande står att läsa: ”Även om alla fågelarter omfattas
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av skydd enligt förordningen bör arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i
skyddsarbetet.” I handboken listas ett antal fågelarter vars populationer minskat med 50 %
eller mer under perioden 1975–2005 enligt Svensk häckfågeltaxering. Dessa uppgifter bedöms av Naturcentrum som föråldrade och missvisande. De har därför inte beaktats i denna
rapport såvida inte arterna är rödlistade eller redovisas i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv.
Skogsstyrelsen har tagit fram en förteckning över arter som genom sin närvaro indikerar
att ett område har högt naturvärde i skog – signalarter i skog. Art som tillhör denna kategori markeras med S efter artnamnet. Arter som enligt Skogsstyrelsens förteckningar har
lågt signalvärde i den aktuella regionen har inte beaktats vid naturvärdesbedömningen (Nitare 2000; Nitare 2019). Det finns också en motsvarande förteckning över signalarter i
öppna marker i södra Sverige (Larsson 2017), som används som underlag i detta projekt.
Arter som bedöms uppfylla definitionen för naturvårdsart, men som inte tillhör någon av
ovanstående kategorier, markeras med N efter artnamnet. Sådana arter kan vara mindre
allmänna arter eller arter som kan betraktas som indikatorarter, men som inte finns redovisade på officiella listor.

Övrigt om arter
Inventering av arter syftar till att med rimlig säkerhet utgöra underlag för naturvärdesbedömning samt avgränsning av naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. Det innebär att det
kan finnas fler naturvårdsarter, rödlistade arter och skyddade arter utöver de som påträffats och redovisats. För att med större säkerhet konstatera eller utesluta om vissa arter
finns eller inte finns i ett område krävs normalt upprepade, specialiserade, artinriktade och
fördjupade inventeringar.
De under inventeringen påträffade naturvårdsarterna har rapporterats på Artportalen.

Nomenklatur – namnpresentation
Samtliga arter anges med vedertagna svenska namn. För naturvårdsarter presenteras det
vetenskapliga namnet första gången de omnämns i text eller i tabell. Namnen, såväl de
svenska som de vetenskapliga, följer svensk taxonomisk databas. I bildtexter anges både
svenska och vetenskapliga namn.
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Resultat
Inventeringsområdet
Läge

Aktuellt inventeringsområde ligger i den västra delen av samhället Vä sydväst om Kristianstad i Skåne län (Figur 1).

Beskrivning
Området är till sin karaktär varierat, och utgörs av både öppna men igenväxande betesmarker, blomrika sandiga ruderatmarker samt träd- och skogsbevuxna ytor. Den östra delen av
området är redan förberett för anläggning av bostadsområde med vägar. En äldre lagerbyggnad finns kvar, men i övrigt finns ingen bebyggelse inom planområdet. Områdets areal
är ca 7 ha.
Inventeringsområdet angränsas såväl västerut som söderut till betesmarker, dock delvis
igenväxande. Norrut och österut angränsar nyare villakvarter.
Flygbild från perioden 1940–1947 visar att hela inventeringsområdet då var ett öppet odlingslandskap, med enstaka smärre gårdar och vägar (www.kartbild.com). Endast enstaka
träd växte i anslutning till ägogränser. Flygbilder från 1960 och 1975 visar en successiv ökning av trädbärande mark samt annan markanvändning (upplag, ruderatmark) än åkermark.

Resultat av förarbete
Naturinventeringar
Inga nationella inventeringar av olika naturtyper (skog, äng & bete, skyddsvärda träd etc)
redovisar objekt från själva området. Däremot pekas värdefulla äng- och betesmarker ut
väster och norr om inventeringsområdet (Figur 3).

Naturvårdsarter
Det finns inga fynd av naturvårdsarter uppgivna från inventeringsområdet under perioden
2000–2020. Däremot finns aktuella uppgifter om naturvårdsarterna backsippa (VU, §), hedblomster (VU, §), grådådra (NT), backtimjan (NT) och kösa (NT) på olika sandiga betes- och
ruderatmarker i anslutning till inventeringsområdet (Figur 4).
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Figur 3. Förekomst av ängs- och betesmarksobjekt (bruna ytor) i anslutning till inventeringsområdet.

Figur 4. Rapporterade fynd av backsippa och hedblomster, båda hotade och fridlysta, i anslutning till inventeringsområdet (Artdatabanken 2020-02-06). Några enstaka fynd av nära hotade
växter (NT) i närheten av området visas inte.
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Gällande områdesskydd
Inga kända områdesskydd, som naturreservat, är kända från området. Det kan dock nämnas
att inventeringsområdet ligger inom Vattenrikets biosfärområde utsett av FN:s organ
UNESCO.

Resultat av fältinventering
Naturvärdesobjekt
Inventeringen resulterade i 11 avgränsade naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet
(Figur 2). Inget objekt bedömdes ha högsta naturvärde (klass 1). Två objekt bedömdes ha
högt naturvärde (klass 2) och resterande nio objekt ha påtagligt naturvärde (klass 3). För
några av klass 3-objekten ligger värdena i den nedre delen av denna klass, och uppfyller
precis kvalitéer för denna klassning. Totalt sett har alltså stora delar av inventeringsområdet bedömts ha påtagligt till högt naturvärde. Endast ett utfyllnadsområde och en ung björkskog i den västra delen samt ett par smärre barrdungar i den östra delen har bedömts ha
lägre naturvärden än påtagligt naturvärde.
Objekten med högt naturvärde avser dels en öppen men igenväxande betesmark vid den
gamla lagerbyggnaden, dels en sandig ruderatmark i den centrala delen av inventeringsområdet.

Figur 5. De 11 identifierade naturvärdesobjekten inom inventeringsområdet 2020.
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Naturvårdsarter
I samband med Naturcentrums inventeringar under 2020 hittades totalt 16 rödlistade arter
inom inventeringsområdet (Tabell 1, Figur 6). Samtliga dessa fynd gjordes inom de avgränsade naturvärdesobjekten. Stortapetserarbi visade sig förekomma frekvent inom området,
särskilt i objekt 1 där väddklint och även sandklint nyttjades vid födosök. I övrigt kan särskilt nämnas flera arter av rödlistade fjärilar, som bland annat bastardsvärmare och åkerväddsantennmal, vilka födosöker på trift, väddklint eller åkervädd.

Figur 6. Naturcentrums fynd av rödlistade arter inom inventeringsområdet 2020. Rödlistade
fåglar anges i Figur 7.
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Figur 7. Naturcentrums fynd av fridlysta arter inom inventeringsområdet 2020. Hotkategori för
de arter som också är rödlistade framgår efter artnamn. Av fridlysta fåglar ingår endast de naturvårdsarter (rödlistade arter, arter i EU:s fågeldirektiv eller i övrigt naturvårdsintressanta arter) som påträffades.
Av fridlysta arter enligt Artskyddsförordningen hittades två förekomster av hedblomster
på den igenväxande ruderatmarken, i objekt 11, två förekomster av gullviva i objekt 5 och
en skogsödla i objekt 1 (Figur 7). Backsippa däremot, med flera förekomster i närliggande
landskap, eftersöktes men hittades inte. Samtliga fåglar är fridlysta. Någon fördjupad inventering av fåglar ingick inte i uppdraget, men särskilt rödlistade arter, arter listade i bilaga 1
i EU:s Fågeldirektiv och i övrigt naturvårdsintressanta arter noterades när de påträffades
(Tabell 1, Figur 7). Samtliga påträffade rödlistade fåglar får betraktas som ännu tämligen
allmänna om än minskande.
Endast en art, murgröna, hittades som signalart för skyddsvärd skog. Däremot påträffades
flera signalarter för skyddsvärda öppna marker, som bivarg, praktbyxbi och väddsandbi
(Figur 8). Bivarg förekom i en anmärkningsvärt stor sammantagen population uppdelad på
flera stora kolonier, vardera med minst 100 bohål täckande en yta på många kvadratmeter.
Flera av de rödlistade insekterna är också signalarter för öppen mark (Tabell 1), men dessa
redovisas på karta enbart bland de andra rödlistade arterna (Figur 6).
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Slutligen noterades några i övrigt naturvårdsintressanta arter, som pukvete, mandelblom,
trift och rödfläckig blåvinge (Figur 8). Sammanlagt hittades alltså 28 naturvårdsarter under
inventeringen 2020 (Tabell 1).

Figur 8. Naturcentrums fynd av signalarter och övriga naturvårdsarter inom inventeringsområdet 2020.
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Tabell 1. Påträffade naturvårdsarter inom inventeringsområdet vid fältinventeringen under
2020. För förklaring till angivna kategorier, se sidorna 7–8.
Organismgrupp
Kärlväxter

Svenskt namn
Hedblomster
Ask
Skogsalm
Murgröna
Gullviva
Pukvete

Steklar

Mandelblom
Trift
Stortapetserarbi
Hedsidenbi
Praktbyxbi
Väddsandbi
Bivarg

Fjärilar

Fåglar

Kräldjur

Åkerväddantennmal
Sexfläckig bastardsvärmare
Mindre bastardsvärmare
Ängsmetallvinge
Mindre purpurmätare
Mindre blåvinge
Rödfläckig blåvinge
Stare
Grönfink
Gulsparv
Kråka
Gröngöling
Ärtsångare
Hämpling
Skogsödla

Vetenskapligt namn

Kategori

Funnen i objekt

VU, §

11

EN
CR
S
§

2, 3, 5, 7, 9
3, 7, 5, 10, 11
10
5

N

1

N
N

11
11

Megachile lagopoda

NT, S

1, 11

Colletes foediens
Dasypoda hirtipes
Andrena hattorfiana
Philantheus triangulum
Nemophora metallica
Zygaena filipendulae

NT
S
S

11
1
11

S

1, 4

NT, S

11

NT, S

11

Zygaena viciae

NT, S

11

Adscita statices

NT, S

11

Lythria cruentaria

NT, S

1

Cupido minus

NT, S

11

Aricia agestis

N

1, 4, 11

Sturnus vulgaris
Carduelis chloris
Emberiza citrinella
Corvus corone
Picus viridis
Sylvia curruca
Carduelis cannabina
Lacerta vivipara

VU, §
EN, §
NT, §
NT, §
N, §
NT, §
N, §
§

10
5
1
1
10
3
1
1

Helichrysum arenarium
Fraxinus excelsior
Ulmus glabra
Hedera helix
Primula veris
Melampyrum arvense
Saxifraga granulata
Armeria maritima
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Bilaga 1. Redovisning av naturvärdesobjekt
Objekt ID: 1 Ruderatmark i öster

Area: 1,3 ha
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – klass 2
Dominerande naturtyp: Sandmiljö
Biotoper: Ruderatmark, bryn
Natura 2000-naturtyp: Nej
Beskrivning: Öppen sandig till grusig ruderatmark med en hög artrikedom av
blommande växter. Blåeld, väddklint, sandklint, oxtunga, fältmalört, blåmunkar
och tjärblomster är bara några vanliga högvuxna arter, men även gullusern,
sandvita, åkertistel, rölleka, vit sötväppling, kanadabinka, gråbo, nattljus och
kungsljus kan nämnas. Skatnäva, harklöver, knytling och fingerörter är några
exempel på mer småvuxna växter. Förekomster av sand- och grusblottor finns
på spridda platser i objektet. Rikt insektsliv, både art- och antalsmässigt. Gott
om fjärilar och bin, sväv- och blomflugor m.m. Stora kolonier av bivarg samt
riklig förekomst av stortapetserarbi. Ruderatmarken är stadd i igenväxning,
särskilt av den invasiva växten sandklint. Några spridda tätvuxna unga talldungar och en asfalterad cirkelformad väg finns kring en liten plantering av
hagtorn mitt i objektet. Nämnda talldungar och planteringsytan med omgivande hårdgjorda vägytor ingår dock inte i själva naturvärdesobjektet. Trots
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detta kan naturvärdet i objektet totalt sett bedömas vara högt, som följd av
blomrikedom, förekomst av sand- och grusmarker samt de funna naturvårdsarterna.
Biotopkvalitéer: Blomrikedom, många nektar- och pollenproducerande växter, solexponerade sandiga marker, vindskyddade bryn
Naturvårdsarter: Gulsparv NT, §, kråka NT, §, stortapetserarbi NT, mindre
purpurmätare NT, rödfläckig blåvinge N, hämpling N, §, bivarg S, pukvete N,
skogsödla §
Tidigare uppgifter: Inga kända.
Områdesskydd: Nej.
Kommentar:
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Objekt ID: 2 Ekskog kring stenmur

Area: 0,4 ha
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – klass 3
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Ekskog, bryn
Natura 2000-naturtyp: Nej
Beskrivning: Lågvuxen ung till medelåldrig ekskog kring stenmur. Ställvis rikliga inslag av fågelbär och uppslag av ung tall. Ekarna är vidkroniga och är troligen senvuxna. Objektet bildar en blomrik brynzon mot öppen ruderatmark
söderut. Förekomst av en enstaka lite äldre och grövre vidkronig ek. Ingen eller
mycket lite död ved. Objekt med naturvärde som precis uppfyller kvalitéerna
för klass 3.
Biotopkvalitéer: Grov vidkronig ek, senvuxen ung ek på sandig mark, solbelysta blomrika bryn, stenmur
Naturvårdsarter: Ask EN (enbart unga plantor)
Tidigare uppgifter: Inga kända.
Områdesskydd: Nej, men den skogstäckta stenmuren kan omfattas av generellt biotopskydd.
Kommentar:
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Objekt ID: 3 Askbryn i norr

Area: 0,2 ha
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – klass 3
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Lövskogsbryn
Natura 2000-naturtyp: Nej
Beskrivning: Lågvuxet lövskogsbryn som vetter mot väster. Blandade lövträd, men mest ask, skogslönn, fågelbär och ek. Träden är överlag unga till medelåldriga, men någon ask är äldre. Täta snår av slån gör det till ett svårgenomträngligt område som även bäddar in en stenmur (synlig längst i norr). Inslag finns av hagtorn och rosor. Liten förekomst av död ved, men enstaka döda
klena lövträd påträffades. Objektet är värdefullt som en viktig brynmiljö för
främst insekter och fåglar samt för förekomsten av ädellövträd.
Biotopkvalitéer: Grov ask, död klen ask, solbelysta blomrika bryn, nektar- och
pollenproducerande växter som hagtorn och slån, stenmur
Naturvårdsarter: Ask EN, skogsalm CR, ärtsångare NT, §
Tidigare uppgifter: Inga kända.
Områdesskydd: Nej, men stenmuren (eller del därav) kan omfattas av generellt biotopskydd.
Kommentar:
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Objekt ID: 4 Ruderatmark i norr

Area: 0,5 ha
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – klass 3
Dominerande naturtyp: Igenväxningsmark
Biotoper: Ruderatmark, buskar
Natura 2000-naturtyp:
Beskrivning: Öppen sandig-grusig ruderatmark med en hög artrikedom av
blommande växter: Blåeld, väddklint, sandklint, sandvita, sommargyllen, lusern, vit sötväppling och tjärblomster är bara några nämnda vanliga högvuxna
arter. Skatnäva, klöver, knytling och fingerörter är exempel på några småvuxna.
Stora ytor är också beväxta med mer trivialt högt gräs och gråbo etc. Förekomst
av spridda sandblottor, block och enstaka lågvuxna ekar och buskar. Rikt insektsliv. Gott om fjärilar och bin. Potential finns för rödlistade arter. Ruderatmarken är stadd i igenväxning och artinnehållet kommer förändras inom kort.
Biotopkvalitéer: Blomrikedom, många nektar- och pollenproducerande växter, solexponerade sandiga marker, stenmur
Naturvårdsarter: Rödfläckig blåvinge N, bivarg S
Tidigare uppgifter: Inga kända.
Områdesskydd: Gränsmuren i norr kan omfattas av generellt biotopskydd.
Kommentar:
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Objekt ID: 5 Trädridå i mitten

Area: 0,1 ha
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – klass 3
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Bryn, blandskog
Natura 2000-naturtyp: Nej
Beskrivning: Trädridå med blandade trädslag från medelåldriga stammar av
ask och alm, via hästkastanj, rönn och skogslönn till gran och tall. Buskskikt av
snöbär, liguster, hagtorn, skogstry och uppväxande lövträd. Även fältskiktet är
artrikt med mycket kirskål, storrams och stinknäva, men även krollilja, pingstlilja och aftonstjärna samt andra förvildade växter vid ett tidigare torpställe.
Enstaka klena trädstammar i smärre högar. Även ett torrträd och grov låga av
tall samt rötskadade sälgar.
Biotopkvalitéer: Blomrikedom (träd, buskar, örter), faunadepå, grov tallåga,
rötskadad sälg, solexponerade bryn
Naturvårdsarter: Skogsalm CR, ask EN, grönfink EN, §, gullviva §
Tidigare uppgifter: Inga kända.
Områdesskydd: Nej.
Kommentar:
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Objekt ID: 6 Igenväxande buskmark

Area: 0,6 ha
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – klass 3
Dominerande naturtyp: Igenväxningsmark
Biotoper: Slånbuskage, ekskog
Natura 2000-naturtyp: Nej
Beskrivning: Igenväxande tidigare öppen mark, som var åkermark förr. Ung
till medelåldrig vidkronig ek dominerar. Där trädskiktet inte är slutet finns olikstora gläntor med antingen högt gräs eller täckande slånbuskage med inslag av
blommande björnbär, hagtorn och rosor. Förekomst av spridda stenblock och
en stenmur längst i öster. Ingen död ved noterad. Objektet uppfyller precis kraven för klass 3.
Biotopkvalitéer: Blommande buskar, solöppna gläntor, stenmur
Naturvårdsarter: Inga noterade.
Tidigare uppgifter: Inga kända.
Områdesskydd: Nej, men stenmuren kan omfattas av generellt biotopskydd.
Kommentar:
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Objekt ID: 7 Lövträd vid fägata

Area: 0,3 ha
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – klass 3
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Lövskog
Natura 2000-naturtyp: Nej
Beskrivning: Igenväxande mark kring grovblockiga stenmurar som omgärdar
en gammal fägata. Riklig förekomst av ek, även rötskadade stammar och håligheter. Även inslag av medelåldriga björkar och askar. Gott om blommande buskar, som hagtorn, hassel, liguster och rosor. Inslag finns också av sälg. Stora
grova block finns i stenmurarna.
Biotopkvalitéer: Rötskadade ekar, stenmurar med grova block, solexponerade
bryn, sälgtorrträd
Naturvårdsarter: Ask EN, skogsalm CR
Tidigare uppgifter: Inga kända.
Områdesskydd: Nej, men de skogstäckta stenmurarna kan omfattas av generellt biotopskydd.
Kommentar:
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Objekt ID: 8 Igenväxande betesmark i väster

Area: 0,2 ha
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – klass 3
Dominerande naturtyp: Äng och betesmark
Biotoper: Igenväxande betesmark
Natura 2000-naturtyp:
Beskrivning: Västvänd igenväxande betesmark med sedan länge upphörd
hävd. Ytan domineras av högvuxet gräs (knylhavre), åkertistel och täta unga
slånbuskage samt spridda solitära unga ekar och hällar. Objektet ansluter till
trafikerad mark i den västra delen. Brynzoner med ek finns i östra delen av objektet.
Biotopkvalitéer: Solbelysta blomrika bryn, slånbuskage, hällar, block
Naturvårdsarter: Inga noterade.
Tidigare uppgifter: Inga kända.
Områdesskydd: Nej.
Kommentar:
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Objekt ID: 9 Sälg utmed stenmur i väster

Area: 0,3 ha
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – klass 3
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Lövskog
Natura 2000-naturtyp: Nej
Beskrivning: Igenväxande lövskog kring grovblockig stenmur. Riklig förekomst av sälg, ask, fågelbär och ek. Gott om rötskadade stammar och döda torrträd.
Biotopkvalitéer: Sälg, stenmur med grova block, bryn, insektsangrepp på sälg
Naturvårdsarter: Ask EN
Tidigare uppgifter: Inga kända.
Områdesskydd: Nej, men den skogstäckta stenmuren kan omfattas av generellt biotopskydd.
Kommentar:
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Objekt ID: 10 Tallskog

Area: 0,3 ha
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – klass 3
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Tallskog
Natura 2000-naturtyp: Nej
Beskrivning: Högvuxen ca 70-årig tallskog med enstaka spridda inslag av vårtbjörk och ek. Rikligt med ung skogsalm i buskskiktet, främst i den norra delen.
Enstaka tallar är rötskadade. Obefintligt med död ved så när som på en lövfaunadepå med lövved. Ställvis gott om murgröna på mark och stammar. Förekomst av ett par hålbyggande fåglar.
Biotopkvalitéer: Rötskadad tall.
Naturvårdsarter: Skogsalm CR, murgröna S, stare VU, §, gröngöling §
Tidigare uppgifter: Inga kända.
Områdesskydd: Nej.
Kommentar:
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Objekt ID: 11 Igenväxningsmark i söder

Area: 0,8 ha
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – klass 2
Dominerande naturtyp: Igenväxningsmark
Biotoper: Igenväxande ruderatmark
Natura 2000-naturtyp: Nej
Beskrivning: Igenväxande men helt solexponerad öppen och intill nyligen upplagsplats (ruderatmark), förr åkermark. Högt gräs växer över stora ytor, men
det finns även gott om blomrika partier, bland annat med väddklint, åkervädd,
stånds, mandelblom och trift. Skatnäva dominerar i sandblottor, där även gul
fetknopp växer. Inslag finns av johannesört, åkertistel och vårtörel. Två förekomster av hedblomster noterades. Art- och antalsrik insektsfauna, särskilt av
bin och fjärilar, och flera naturvårdsarter påträffades. Objektet ansluter till väg
i söder. Brynzoner med slån finns i den östra delen mot stenmuren.
Biotopkvalitéer: Solbelysta blomrika bryn, ställvis blomrik mark, många viktiga nektar- och pollenproducerande växter, sandblottor, grov rötskadad sälg,
torrträd av ask, stenmur
Naturvårdsarter: Hedblomster VU, §, mandelblom N, trift N, mindre blåvinge
NT, rödfläckig blåvinge N, åkerväddsantennmal VU, sexfläckig bastardsvärmare
NT, mindre bastardsvärmare NT, ängsmetallvinge NT, stortapetserarbi NT,
väddsandbi S, hedsidenbi NT
Tidigare uppgifter: Inga kända.
Områdesskydd: Inga utpekade, men stenmurar i söder och öster kan omfattas
av generellt biotopskydd.
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Kommentar:
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Bilaga 2. Foton av naturvårdsarter

Foto 1. Hedsidenbi (NT) Colletes fodiens födosökande på hedblomster
Helichrysum arenarium (VU, §) i objekt 11.

Foto 2. Mindre bastardsvärmare (NT) Zygaena viciae födosökande på väddklint i
objekt 11.
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Foto 3. Åkerväddsantennmal (NT) Nemophora metallica födosökande på åkervädd
i objekt 11.

Foto 4. Ängsmetallvinge (NT) Adscita statices födosökande på trift i objekt 11.
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