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DOKUMENTINFORMATION 

Naturvärdesinventering av Furuhuset 1:5 m.fl., Kristianstads kommun, Skåne 

län 

 

Följande personer har medverkat: 

Erik Fridolf – Förstudie, inventering 

Hanna Bengtsson – inventering, bedömningar och rapportering 

Erik Fridolf – Kvalitetsgranskning 

Mathias Öster - Kvalitetsgranskning 

 

Omslagsbild: översiktsbild av en grönvit nattviol i inventeringsområdet.  

Samtliga foton i rapporten är tagna av WSP om inte annat anges.  
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1 INLEDNING 
WSP Sverige AB har på uppdrag av Soltech Energy Solutions 1988 AB utfört 

en naturvärdesinventering av Furuhuset 1:5 m.fl., Kristianstads kommun, 

Skåne län. Fältinventeringar genomfördes 15 juni och 4 juli 2022 av Erik 

Fridolf och Hanna Bengtsson. Rapporten har granskats av Erik Fridolf och 

Mathias Öster.  

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. 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) och har utförts med följande tillägg: 

• 4.5.2 Naturvärdesklass 4 

• 4.5.3 Generellt biotopskydd 

• 4.5.5 Detaljerad redovisning av artförekomst 

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 Skåne, 

ArtDatabanken och Skogsstyrelsen. 

• Naturvärdesinventeringar i fält med detaljeringsgrad medel 

genomfördes 2022-06-15 och 2022-07-04. Inventeringen 

inkluderade systematisk naturvärdesbedömning samt klassificering 

av områden med avseende på naturvärden som identifierats vid 

fältbesöket.  

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Furuhuset solpark, Kristianstad Erik Fridolf och Hanna Bengtsson  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10339135 2022-10-17  

10339135 •  Furuhuset solpark, Kristianstad  | 6   

1.2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Inventeringsområdet är ca 54 ha stort och är beläget söder om Kristianstads 

tätort, se Figur 1. Ca 30 ha av inventeringsområdet består av inhägnad 

betesmark som betas av kor, se figur 2. Betesmarken består till störst del av 

stora ytor öppen mark, men längst i norr och söder även av trädklädd och 

skogsliknande mark. Den norra delen av betesmarken består av alsumpskog 

som tidigare avverkats, och i södra delen skog med främst tall och björk. I 

västra delen av inventeringsområdet finns ca 20 ha planterad tallskog med 

lika ålder och få inslag av andra arter. Stora delar av skogen är otillgänglig 

då de domineras av meterhöga och ogenomträngliga björnbärssnår. 

Ledningsgator går genom inventeringsområdet.  

 

Figur 1. Inventeringsområdets placering i landskapet. 

  



 

 
 
 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Furuhuset solpark, Kristianstad Erik Fridolf och Hanna Bengtsson  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10339135 2022-10-17  

10339135 •  Furuhuset solpark, Kristianstad  | 7   

 

Figur 2. Översiktskarta över inventeringsområdet. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 SKYDDADE OMRÅDEN 

Inga skyddade områden sammanfaller med inventeringsområdet. Precis norr 

om inventeringsområdet finns Natura 2000-området Norra Mosslunda 

(SE0420047), vilket till stor del sammanfaller med naturreservatet Mosslunda 

(2049319), se figur 3. 

2.2 TIDIGARE INVENTERINGAR  

Delar av ett objekt från ängs- och betesmarksinveteringen sammanfaller med 

norra delen av inventeringsområdet (figur 4). Objektet (262-FVH) omfattar tre 

naturtyper; 6230 – Staggräsmarker, 6270 – Silikatgräsmarker och 6410 – 

Fuktängar. Enligt objektsbeskrivningen var, vid fältbesöket 2003-09-29, 

hävden bra. Flertalet signalarter noterades inom objektet, däribland bockrot, 

darrgräs, gulmåra, hirsstarr och knägräs.  
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Figur 3. Utpekade områdesskydd. 

 

 

Figur 4. Objekt från ängs- och betesmarksinventeringen. 
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2.3 REGISTRERADE NATURVÄRDEN 

Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike sammanfaller med 

inventeringsområdet. 

Norra delen av inventeringsområdet sammanfaller med riksintresse för 

naturvård (figur 5). 

 

Figur 5. Riksintresse för naturvård. 

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 2022-05-13 för 

rapporteringsperioden 1997–2022. Totalt har sex naturvårdsarter tidigare 

dokumenterats inom inventeringsområdet (Figur 6 och tabell 1). Inom 200 m 

från inventeringsområdet har nio naturvårdsarter tidigare dokumenterats 

(Tabell 2). 
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Figur 6. Förekomst av naturvårdsarter under perioden 1997–2022, enligt Artportalen (sökning 
2022-05-13). 

 

Tabell 1. Naturvårdsarter noterade inom inventeringsområdet under perioden 1997–2022, enligt 
Artportalen (sökning 2022-05-13). 

Art 
 

År Naturvård 

Backsippa Pulsatilla vulgaris 2001 Fridlyst, VU 

Fläcknycklar Dactylorhiza maculata 2001 Fridlyst 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 2001 Fridlyst 

Vanlig backsippa Pulsatilla vulgaris subsp. Vulgaris 2001, 2010, 2022 Fridlyst, VU 

Äkta ängsnycklar Dactylorhiza incarnata var. Incarnata 2000, 2001 Fridlyst 

Ängsnattviol Platanthera bifolia subsp. Bifolia 2001 Fridlyst, NT 

 

Tabell 2. Naturvårdsarter noterade inom 200 m buffer från inventeringsområdet under perioden 
1997–2022, enligt Artportalen (sökning 2022-05-13). 

Art 
 

År Naturvård 

Desmeknopp Adoxa moschatellia 2001 NT 

Grådådra Alyssum alyssoides 2013, 2019 NT 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 2001 Fridlyst 

Hedblomster Helichrysum arenarium 2001, 2019 Fridlyst, VU 

Hårdyngbagge Trichonotulus scrofa 1999 VU 

Kopparödla Anguis fragilis 2019 Fridlyst 

Krokhorndyvel Onthophagus fracticornis 1999 NT 

Rakhorndyvel Onthophagus nuchicornis 1999 NT 

Småvänderot Valerianan dioica 2001 VU 
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2.5 TIDIGARE INRAPPORTERADE VÄRDEFULLA 
TRÄD 

Inga skyddsvärda träd är kända från inventeringsområdet enligt Artportalen 

(sökning 2022-05-18). 

3 RESULTAT 

Fältinventeringar genomfördes den 15 juni och den 4 juni 2022 av Erik Fridolf 

och Hanna Bengtsson. Resultatet av naturvärdesinventeringen i fält 

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

• 3.1 Naturvärdesobjekt (6 objekt)  

• 3.2 Fynd av rödlistade och fridlysta arter (5 arter)  

• 3.3 Biotopskyddade objekt (2 typer av objekt) 

3.1 NATURVÄRDESOBJEKT 

Totalt identifierades sex naturvärdesobjekt (se Figur 7). Samtliga utpekade 

objekt finns inom betesmark, där värdena är som högst i betesmarkens 

nordvästra del. Tallskogen i inventeringsområdets västra del, samt största 

delen av den trädklädda betesmarken i sydöst har inte tilldelats naturvärde 

då vare sig biotop- eller artvärdena i dessa områden når upp till visst 

naturvärde. Utpekade naturvärdesobjekt beskrivs i detalj nedan. 

 

Figur 7. Identifierade naturvärdesobjekt från fältinventeringen. 
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Objekt 1: Skog och träd, 2,6 ha 

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde 

Beskrivning: Alsumpskog inom betesmark med tydliga gångar efter 

betesdjur. En stenmur går genom västra delen av objektet och en 

ledningsgata korsar objektet. Det förekommer också större stenblock inom 

objektet. Al växer antingen i knippen eller ensamma och de grövsta 

stammarna är ca 20 cm i diameter. Skogen avverkades i början av 2000-

talet och spår från avverkning finns i form av stubbar. Stor förekomst av 

klen död ved och lågor. Större björklåga med bohål från fågel förekommer. 

Noterade arter är vitsippa, al, trubbhagtorn, blekbalsamin, svalört, nävor, 

harsyra, älggräs, snärjmåra, rönn, humleblomster, smörblomma, 

bäckveronika, björnbär och kabbeleka. I Artportalen har arterna 

fläcknycklar, ängsnattviol och grönvit nattviol rapporterats 2001. Det är 

dock troligt att arterna i stället noterats i betesmarken intill objektet, då de 

är mer knutna till öppen mark och har rapporterats med 100 m 

noggrannhet. Arterna kunde inte hittas inom objektet och bedöms inte 

finnas där.   

Biotopvärdet bedöms som visst på grund av områdets hydrologi. Artvärdet 

bedöms som obetydligt då inga naturvårdsarter noterats under 

inventeringen och för att blekbalsamin som klassas att ha mycket hög risk 

för att bli invasiv noterades. Sammantaget ger det visst naturvärde. 

Biotopvärden: Sumpskog med viss förekomst av död ved och stenblock. 

Naturvårdsarter: - 

Foto: 
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Objekt 2: Äng och betesmark, 4,4 ha 

Naturvärdesklass 2 – Högt naturvärde 

Beskrivning: Betesmark som betas av kor. Stora stenblock 

förekommer i objektet som också genomkorsas och omringas av 

stenmurar. Blottad sand och jord förekommer sparsamt. Hävden är en 

aning sämre i norr, nära alsumpskogen (objekt 1) och i mellersta delen 

av objektet. Uppslag av björk, salix och björnbär förekommer i dessa 

delar och marken är aningen friskare i söder. Enligt ängs- och 

betesmarksinventeringen består ytan delvis av naturtyperna fuktängar 

(6410), torra hedar (4030) och silikatgräsmarker (6270). Noterade arter 

är svartkämpar, ärenpris, en, humleblomster, vattenmåra, kamäxing, 

darrgräs, gåsört, salix, björnbär, älggräs, tistel, gökärt, blodrot, 

ängsringspinnare, teveronika, gråfibblor, gulmåra, fågelbär, backsippa, 

röllika, tjärblomster, jungfrulin, vårbrodd, ängssyra, bergsyra, ljung, 

stare, rosor, grönvit nattviol, ängsnycklar och vaxskivling. Backsippa har 

även rapporterats i Artportalen 2001. 

Biotopvärdet bedöms som påtagligt då bete och stenstrukturer 

förekommer, samt att den höga arttätheten och de spridda 

naturvårdsarterna tyder på kontinuitet i hävden. Det förekommer dock 

även uppslag av arter som bidrar till viss igenväxning. Artvärdet bedöms 

som påtagligt då flera naturvårdsarter förekommer och artrikedomen är 

stor. Sammantaget ger det högt naturvärde. 

Biotopvärden: Artrik betesmark med stenstrukturer och sandblottor. 

Naturvårdsarter: Grönvit nattviol (fridlyst, signalart), ängsnycklar 

(fridlyst, signalart, typisk art), backsippa (VU, fridlyst, signalart, typisk 

art), darrgräs (signalart, typisk art), jungfrulin (signalart, typisk art), 

blodrot (signalart, typisk art), svartkämpar (typisk art), gulmåra 

(signalart). 
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Foto: 
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Objekt 3: Äng och betesmark, 4,1 ha 

Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde 

Beskrivning: Liknande strukturer som objekt 2 med stenblock och 

stenmurar, men med sämre hävd och uppslag av björk, björnbär och 

rosor. Solitära enar och björkar förekommer. Noterade arter är 

smörblommor, ärenpris, darrgräs, kamäxing, blodrot, vitmåra, vitklöver, 

svartkämpar, gulmåra, jungfrulin, gråfibbla, ljung, gåsört, humleblomster, 

käringtand, fyrkantig johannesört, grässtjärnblomma, teveronika och 

grönvit nattviol. I Artportalen har arten äkta ängsnycklar rapporterats 

senast 2001 inom objektet. Arten gick inte att återfinna på platsen, men 

bedöms kunna finnas inom objektet.  

Biotopvärdet bedöms som visst då området betas och har strukturer som 

stenblock, men hävden är till stor del sämre än i objekt 2 och det 

förekommer uppslag av arter som bidrar till igenväxning. Artvärdet bedöms 

som påtagligt då artrikedomen är relativt hög och det förekommer flera 

naturvårdsarter. Sammantaget ger det påtagligt naturvärde.  

Biotopvärden: Artrik betesmark med stenmurar och solitära träd. 

Naturvårdsarter: Darrgräs (signalart), gulmåra (signalart), jungfrulin 

(signalart), blodrot (signalart), grönvit nattviol (fridlyst, signalart). 

Artportalen: äkta ängsnycklar (fridlyst). 

Foto: 
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Objekt 4: Äng och betesmark, 0,5 ha 

Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde 

Beskrivning: Del av betesmark med liknande struktur som objekt 2 och 3, 

men med mycket uppslag av björnbär, hagtorn, björk, älggräs och rosor. 

Mindre ekar förekommer och markvegetationen domineras av högre gräs. 

Objektet består av färre blommande örter än omgivande objekt 5 och 2, 

med störst förekomst av smörblomma. Darrgräs finns mitt i området. 

Övriga noterade arter är ärenpris, svartkämpar och grässtjärnblomma. 

Buskskvätta noterades. 

Biotopvärdet bedöms som visst då området betas och har strukturer som 

stenblock, men hävden är sämre än kringliggande objekt och det 

förekommer uppslag av arter som bidrar till igenväxning. Artvärdet bedöms 

som visst i den lägre skalan, då området inte är lika artrikt som 

kringliggande objekt, men signalarten darrgräs förekommer relativt rikligt. 

Sammantaget ger det påtagligt naturvärde.  

Biotopvärden: Betesmark med stenstrukturer. 

Naturvårdsarter: Darrgräs (signalart), buskskvätta (NT). 

Foto: 
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Objekt 5: Äng och betesmark, 12,2 ha 

Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde 

Beskrivning: Betesmark som betas av kor och omgärdas av stenmurar. I 

objektet finns även stora stenblock och enstaka solitära björkar och enar 

som betats nedtill. Fläckvis är det torrt och med öppna sandblottor som 

kan skapa livsmiljöer för insekter. Uppslag av björnbär i vissa av kanterna, 

men i stort sett bra betestryck på största delen av objektet. Arter som 

noterades är harris, ärenpris, teveronika, tusensköna, gråfibbla, trådklöver, 

svartkämpar, grässtjärnblomma, fältveronika, lomme, revsmörblomma, 

humleblomster, vitklöver, sandnarv, maskros, sparvnäva, ängssyra, ljung, 

gullusern, rosor, stor sommarvicker, gåsört, daggkåpa, ängsbräsma, 

revfingerört, hagtorn, harklöver, käringtand, kamäxing och skatnäva.  

Biotopvärdet bedöms som påtagligt då områdets betestryck är bra och det 

förekommer positiva biotopstrukturer så som stenblock och murar, samt 

träd och enar. Artvärdet bedöms som visst då artrikedomen är stor och det 

förekommer en signalart. Sammantaget ger det påtagligt naturvärde.  

Biotopvärden: Betesmark med stenstrukturer, träd, buskar och 

sandblottor. 

Naturvårdsarter: Ängsbräsma (signalart). 

Foto: 
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Objekt 6: Äng och betesmark, 0,3 ha 

Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde 

Beskrivning: Öppen gräsyta med träd i kanterna, främst ung björk, inom 

trädklädd betesmark. Vegetationen domineras av högt gräs, vilket tyder på 

lågt betestryck. Objektet gränsar till en stenmur. Noterade arter är stor 

blåklocka, fyrkantig johannesört, hundkex, smällglim, gulmåra och 

åkervädd. Högt gräs dominerar ytan. Mycket aktivitet av insekter inom ytan 

och ängsblombock, bredbrämad bastardsvärmare och ängsmetallvinge 

noterades.  

Biotopvärdet bedöms som visst då området ingår i en betesmark och är en 

öppen yta med blommande arter, i en annars trädklädd betesmark, 

betestrycket verkar dock vara relativt lågt på platsen. Artvärdet bedöms 

som visst då det förekommer flera naturvårdsarter inom ytan. 

Sammantaget ger det påtagligt naturvärde. 

Biotopvärden: Öppen yta i trädklädd betesmark, insektsvärden.  

Naturvårdsarter: Gulmåra (signalart), stor blåklocka (signalart), 

bredbrämad bastardsvärmare (NT, typisk art), ängsmetallvinge (NT, typisk 

art). 

Foto: 
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3.2 FYND AV RÖDLISTADE OCH FRIDLYSTA ARTER 

Under fältinventeringen noterades fem fridlysta eller rödlistade arter, figur 8. 

De fridlysta arterna som noterades är ängsnycklar, grönvit nattviol och 

backsippa. Backsippa är även rödlistad som sårbar (VU). Dessa tre arter 

noterades i norra delen av inventeringsområdet, inom naturvärdesobjekt 2. 

Grönvit nattviol noterades även inom naturvärdesobjekt 3. Totalt noterades 

sju plantor av ängsnycklar (nära varandra), nio plantor av grönvit nattviol och 

sex plantor av backsippa.  

De andra rödlistade arterna som noterades är insektsarterna bredbrämad 

bastardsvärmare och ängsmetallvinge, som båda är rödlistade som nära 

hotad (NT). Dessa arter noterades i södra delen av inventeringsområdet, 

inom naturvärdesobjekt 6.  

 

Figur 8. Rödlistade och fridlysta arter som noterades under fältinventeringen. 

3.3 BIOTOPSKYDDADE OBJEKT 

Flera stenmurar och två odlingsrösen som omfattas av det generella 

biotopskyddet, då de gränsar till eller finns inom betesmark eller åkermark, 

noterades inom investeringsområdet. De stenmurar och odlingsrösen som 

omfattas av det generella biotopskyddet visas i figur 9. Flera av stenmurarna 

finns inom trädklädd mark, men då marken är inhägnad som betesmark och 

det antas finnas pågående bete bedöms även dessa stenmurar omfattas av 

biotopskyddsbestämmelserna.  

Stenmurarna är som mest upp mot 1,5 m höga och 1,5 m breda. 

Stenblocken är ca 20 cm till 50 cm stora. Det långsträckta odlingsröset som 
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förekommer i nordvästra delen av inventeringsområdet består av ca 70 cm 

stora stenblock som ligger utspridda på marken och till stor del är överväxta. 

Odlingsröset i södra delen av inventeringsområdet är stort, upp mot 3 m 

högt, och består av stenblock av storlekar från ca 10 cm till 1 m. 

 

Figur 9. Biotopskyddade objekt som noterades under fältinventeringen. 

4 BEDÖMNINGAR 
All öppen yta i betesmarkerna inom inventeringsområdet har tilldelats 

påtagligt eller högt naturvärde då de både har värdefulla biotopvärden och 

artvärden. Artvärdena är störst i naturvärdesobjekt 2 och 3 där flera 

naturvårdsarter noterats. Inom naturvärdesobjekt 2 har flera plantor av de 

fridlysta arterna backsippa, ängsnycklar och grönvit nattviol noterades inom 

objektets nordöstra del. Att dessa arter förekommer så rikligt visar på 

objektets höga naturvärde. Även ängs- och betesmarksinventeringen som 

genomfördes i området 2003 kunde visa på höga värden i denna del av 

betesmarken samt naturvärdesobjekt 3.  

I naturvärdesobjekt 3 är dock betestrycket sämre än i objekt 2, och 

biotopvärdet har därför bedömts som visst, likt naturvärdesobjekt 4 och 6. 

Betestrycket är som högst i naturvärdesobjekt 5, som därför tilldelats 

påtagligt biotopvärde. Skogen i nordöstra hörnet av inventeringsområdet, 

naturvärdesobjekt 1, har tilldelats visst naturvärde då den ingår i 

betesmarken men inga naturvårdsarter kunde hittas.  

I södra delen av inventeringsområdet, kring naturvärdesobjekt 6, finns 

trädklädd betesmark. Området här är inhägnat för bete, men samtidigt är 
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krontäckningen hög och området har en skogskaraktär med främst yngre tall 

och björk. Det är också tätt av buskage i vissa delar och uppslag av björnbär 

och brännässlor. Markfloran är gles och trivial, vilket tillsammans med den 

skoglika karaktären gör att inget naturvärde tilldelats. Inte heller tallskogen i 

västra delen av inventeringsområdet har tilldelats naturvärde, då skogen är 

jämngammal med få värden och stora delar av skogen är igenvuxen med 

höga björnbärssnår. Björnbärssnåren har även brett ut sig i ledningsgatan 

som gränsar till betesmarken, i mitten av inventeringsområdet. 

Eftersom inventeringsområdet till stor del har naturvärden rekommenderas 

att det planeras för både skydds- och kompensationsåtgärder i de fall då 

naturvärdesobjekt riskerar att påverkas negativt. Skogen i södra och västra 

delen av inventeringsområdet, som inte tilldelats naturvärde, bedöms inte 

vara lika känslig och därför mer lämpad för eventuell etablering av solpark. 

De fridlysta arterna som noterats får inte får plockas, grävas upp eller på 

annat sätt tas bort eller skadas. För att utföra åtgärder som kan påverka de 

fridlysta arterna krävs dispens som söks hos Länsstyrelsen. Hänsyn bör tas 

till de rödlistade insektsarterna som noterats, till exempel genom att bevara 

deras livsmiljö eller kompensera med att tillföra nya livsmiljöer. 

Inom betesmarken samt i kanterna vid tallskogen förekommer flera 

stenmurar och två odlingsrösen som omfattas av 

biotopskyddsbestämmelserna. Stenmurar och odlingsrösen skapar miljöer i 

landskapet som är gynnsamma för framför allt smådjur så som kräldjur, 

särskilt om de är solbelysta. Vid risk för påverkan på dessa behöver dispens 

sökas hos Länsstyrelsen. 

5 SAMLAD BEDÖMNING 

  

Sex naturvärdesobjekt har avgränsats inom inventeringsområdet, 

varav ett med högt naturvärde, fyra med påtagligt naturvärde och 

ett med visst naturvärde. Nordvästra delen av betesmarken 

bedöms ha högt naturvärde då det finns tecken på hävdkontinuitet 

och det förekommer flera fridlysta arter. Vid planering av arbete 

inom området behöver man särskilt beakta de områden som 

tilldelats högt och påtagligt naturvärde. 

Biotopskyddade stenmurar, odlingsrösen och fridlysta arter 

förekommer i inventeringsområdet och kräver dispens i de fall de 

riskerar att påverkas.  
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 http://ams.corp.pbwan.net/projects/10339135/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/Naturvärdesinventering/Bilaga 1 Metodik NVI.docx 

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 naturvärdesbedömning 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). 

FRIDLYSNING 

Fridlysning innebär att det är förbjudet att plocka, fånga, döda, eller på annat sätt samla in eller skada vissa växter och 

djur. Cirka 585 av de cirka 50 000 kända växt- och djurarterna i Sverige är fridlysta i hela landet. Alla orkidéer, 

groddjur, kräldjur, fladdermöss och vilda fåglar är fridlysta. Ytterligare 43 växt- och djurarter är fridlysta i vissa län. De 

regler som anger vilka arter som är fridlysta finns i artskyddsförordningen (2007:845). Samtliga växt- och djurarter 

som är fridlysta i hela landeteller i ett län finns förtecknade i Artskyddsförordningensbilaga 1 och 2 på 

Naturvårdsverkets webbplats.4 

SIGNALARTER OCH TYPISKA ARTER 

Signalarter är arter vars förekomst ofta indikerar höga naturvärden och goda förutsättningar för en hög biologisk 

mångfald. Typiska arter är indikatorarter vars förekomst indikerar gynnsamt tillstånd för en viss Natura 2000-naturtyp. 
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