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Sammanfattning
Ekologigruppen har på uppdrag av Vingåkers kommun genomfört en
naturvärdesinventering (NVI) i enlighet med SIS-standard (SS 199000:2014),
detaljeringsgrad medel, vid Säfstaholm slottspark och intilliggande områden.
Naturvärdesinventeringen har gjorts över hela planområdet men med fokus på sex av
kommunen utpekade fokusområden.
Målet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden.
Syftet har varit att skapa ett kunskapsunderlag för att kunna beakta ekologiska aspekter i
arbetet med en ny detaljplan.
Inventeringsområdet är 18 hektar stort och utgörs av Säfstaholms slottspark och
närliggande områden (figur 1). Slottsparken utgörs av öppna gräsytor med inslag av flera
mindre dammar och en stor mängd gamla ädellövträd varav flera har en ålder på över
200 år. Gamla ädellövträd förekommer också i den södra delen kring orangeriet. Den
norra delen av utredningsområdet utgörs av en gammal handelsträdgård med flera
övergivna byggnader och igenvuxna planteringar. Lövskogarna norr och söder om
Vingåkersån har tämligen stort inslag av död lövträdsved och spår av bävergnag.
Totalt avgränsades 14 naturvärdesobjekt (figur 1). Fem objekt med höga värden
(naturvärdesklass 2) urskiljdes, fyra objekt bedömdes ha påtagliga värden
(naturvärdesklass 3), och fem objekt bedömdes ha visst värde (naturvärdesklass 4).
Tre av objekten med högt naturvärde (naturvärdesklass 2), utgörs av parkmiljöer med
stora förekomster av gamla ädellövträd och god förekomst av naturvårdsarter. Ett objekt
utgörs av en flerskiktad triviallövskog med stort inslag av död ved av olika trädslag.
ÄvenVingåkersån bedömdes ha högt naturvärde. Ån är delvis uträtad och omgiven av
buskage och strödda triviallövträd. Bottnen är stenig-grusig och den fridlysta och
rödlistade arten tjockskalig målarmussla är funnen ett hundratal meter uppströms och
bedöms även kunna förekomma inom utredningsområdet. Objekt med påtagliga värden
(naturvärdesklass 3) utgörs av dammarna i slottsparken och en sluten fuktig
triviallövskog med inslag av grova pilar och enstaka rödlistade arter.
De objekt som bedömdes ha visst naturvärde (naturvärdesklass 4) är miljöer som är
påverkade av olika verksamheter, en före detta handelsträdgård, ett kolonilottsområde
och tidigare åkermark.
I området påträffades 33 naturvårdsarter i samband med naturvärdesinventeringen. Av
dessa 33 arter omfattas fyra arter (kungsfiskare, idegran, kattmynta och liljekonvalj) av
artskyddsförordningen och är således lagskyddade. 14 rödlistade arter noterades av vilka
ett flertal är kopplade till gamla träd och död ved.
Naturvärdena i området är främst kopplade till de gamla träden och rekommendationen
är att så långt som möjligt spara träd med hög ålder.
Ekologigruppens bedömning är att riktade inventeringar av kungsfiskare och tjockskalig
målarmussla bör genomföras under våren och sommaren. Detta är nödvändigt för att en
ny detaljplans eventuella påverkan på de lokala populationerna ska kunna bedömas. Det
är också angeläget att inventera förekomsten av fladdermöss och groddjur för att ha en
kunskapsgrund inför beslut om skötsel och andra åtgärder som kan påverka dessa
artgrupper. Fladdermöss bör inventeras under en lång period från vår till sensommar,
och groddjur bör inventeras under våren.
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Figur 1. Karta över naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. Fem objekt bedöms ha högt
naturvärde, fyra påtagligt naturvärde, och fem visst naturvärde.
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Inledning
Bakgrund och syfte
Ekologigruppen har på uppdrag av Vingåkers kommun genomfört en
naturvärdesinventering (NVI) i enlighet med SIS-standard (SS 199000:2014),
detaljeringsgrad medel vid Säfstaholm slottspark och intilliggande områden i Vingåkers
kommun. Som tillägg till naturvärdesinventeringen har även naturvärden av klassen
”visst naturvärde – klass 4” inventerats. Naturvärdesinventeringen har gjorts över hela
planområdet. En trädinventering som innebär en uppdatering av en befintlig
trädinventering från 2004 har också genomförts (Ekologigruppen 2018a) med
åtgärdsförslag och skötselråd. Naturvärdesinventeringen och trädinventeringen ska ligga
till grund för skötselåtgärder inom det avgränsade området. Inventeringsområdets läge
och avgränsning framgår av figur 1 och 4.
Målet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden.
Syftet har varit att skapa ett kunskapsunderlag för att kunna beakta ekologiska aspekter i
arbetet med en detaljplan.
För fältinventering och rapport har Rikard Anderberg och Fingal Gyllang svarat. Fingal
Gyllang har också varit uppdragsansvarig, kvalitetsgranskning har genomförts av JensHenrik Kloth. I arbetet har också Jannike Andersson (GIS-arbete) medverkat.
Uppdraget har genomförts under perioden september 2018 till november 2018.

Avgränsningar
Häckande fåglar har inte kunnat inventeras på grund av årstid.
Kartläggning av värden för friluftsliv, geologiska värden, rekreation och ekologiska
spridningssamband ingår inte i detta uppdrag.
Det ingår inte i detta uppdrag att utreda konsekvenser av eventuell exploatering.

Metodik
Förstudie
Inför fältarbetet gjordes en flygbildstolkning från ortofoto med flygbildsfotodatum 27
maj 2017. Vid tolkningen avgränsades delområden utifrån strukturer i naturmiljön som
bedömts vara viktiga för biologisk mångfald.
Befintlig kunskap om området biologiska värden har eftersökts i följande databaser:
▪ Artportalen (2018-08-28, 2018-09-26).
▪ Utdrag ur ArtDatabankens databas över rödlistade arter (2018-08-28).
Kunskap om slottsparken och dess träd har också inhämtats från Jonas Rönn, som är
Vingåkers kommuns landskapsingenjör, och från Kristin Larsson, kommunekolog vid
Vingåkers kommun.
Fullständiga webbadresser eller litteraturhänvisning finns i rapportens källförteckning.
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Naturvärdesinventering SIS
Området har inventerats och klassats enligt SIS-standard för naturvärdesinventering
(NVI). Centralt i metodiken enligt SIS är bedömning av biotop- och artvärde (se
faktaruta) som tillsammans ger naturvärdet på naturvärdesobjektet. Det huvudsakliga
syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden (objekt) av betydelse för
biologisk mångfald. Vid inventeringen av biotopvärden kartlades förekomst av
ekologiskt värdefulla biotoper (livsmiljöer) och strukturer, som till exempel förekomst av
gamla träd, gammal skog, död ved och hålträd med mera. För att kartlägga artvärdet
inventeras förekomst av rödlistade arter och andra naturvårdsarter. Särskild fokus lades
på artgrupperna kärlväxter, lavar, mossor, marksvampar, vedsvampar och kläckhål efter
vedlevande skalbaggar, vilka är särskilt viktiga i de naturtyper som förekommer i
området. Även naturvårdsarter av fåglar noterades, men någon riktad inventering har
inte genomförts. Utifrån inventeringsresultatet avgränsades ett antal områden med
naturvärden (se figur 4 och bilaga 1), så kallade naturvärdesobjekt och två
landskapsobjekt (områden där landskapets betydelse för biologisk mångfald är större
eller av någon annan karaktär än de ingående naturvärdesobjektens). En mer detaljerad
beskrivning av metoden framgår av bilaga 3. I denna bilaga framgår också de justeringar
som gjorts av SIS bedömningsgrunder för exempelvis vanlig förekommande hotade arter
som exempelvis ask och kungsfågel.
Fältbesök genomfördes 19 september samt 8–9 oktober 2018.

Naturvärdesinventering
Säfstaholms slottspark

Bedömning av artoch biotopvärde
Bedömningsgrunden för
biotopvärde omfattar
två underliggande
aspekter; biotopkvalitet
och sällsynthet. I
aspekten sällsynthet
vägs även eventuella
hot mot biotopen in.
I bedömningsgrunden
för artvärde ingår fyra
aspekter förekomst av
naturvårdsarter (se
nedan), rödlistade
arter, hotade arter och
artrikedom.

Landskapsobjekt
När landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan
karaktär än de ingående naturvärdesobjektens betydelse ska även ett större
landskapsobjekt avgränsas. Det gäller till exempel när de ingående naturvärdesobjekten
tillsammans ger förutsättningar för naturvårdsarter som är knutna till landskap snarare
än till enskilda biotoper. Detta gäller även när områden utanför naturvärdesobjekten
tillsammans med de ingående naturvärdesobjekten skapar en helhet som har betydelse
för biologisk mångfald

Osäkerhet i bedömningen
Området besöktes under slutet av september för naturvärdesinventeringen och oktober
för trädinventeringen (Ekologigruppen 2018a). Artvärden är framför allt bedömda med
utgångspunkt från förekomster av kärlväxter, mossor, lavar och svampar. Den sena
inventeringsperioden medförde att många naturvårdsarter bland kärlväxter vissnat och
naturvårdsarter av fåglar, grod- och kräldjur, samt fladdermöss inte kunde inventeras.
Naturvärdesinventeringen kan trots detta bedömas som säker, då förekomsten av
strukturer och naturvårdsarter mossor, lavar och svampar ger en tillfredställande
indikation på delobjektens artvärde.
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Allmän beskrivning av området
Inventeringsområdet är 18 hektar stort och utgörs av Säfstaholms slottspark och
närliggande områden. Säfstaholms slott byggdes 1666. Slottsparken idag har en struktur
som överenstämmer med den som framgår av ägomätningskartan från tidigt 1800-tal
(Figur 2). Efter brand 1762 återuppbyggdes slottet och stod 1815 klart i nuvarande
utformning. Slottsparken utgörs av öppna gräsytor med inslag av flera mindre dammar
och en stor mängd gamla ädellövträd där flera har en ålder på över 200 år. I slottsparken
finns också mindre ytor upplåtna åt en brukshundklubb och ett kolonilottsområde. I
norr avgränsas slottsparken av Vingåkersån.
Den norra delen av utredningsområdet, norr om Vingåkersån, utgörs av en gammal
handelsträdgård med flera övergivna byggnader och igenvuxna planteringar. Ett flertal
trädgårdsväxter och träd har spridit sig till närliggande områden. I nordöstra delen, norr
om Vingåkersån växer en lövskog som är tät och snårig närmast Vingåkersån.
Lövskogen norr om, och även söder om, Vingåkersån har tämligen stort inslag av död
lövträdsved och spår av bävergnag.
I den södra delen av det inventerade området ligger det orangeriet som ursprungligen
fungerade som växthus men nu är ombyggt till bostadshus. Orangeriet omges av en
mindre park med omväxlande öppna gräsytor och trädsamlingar. Här står moderträdet
till Säfstaholmsäpplet (se figur 9, sidan 20), vilket är utpekat som ett naturminne. I
parken söder och sydväst om orangeriet finns flera gamla lindar och skogsalmar.

Figur 2. Utredningsområdet vid Säfstaholms slott utmärkt på ägomätningskarta från 1803. Kartan är
hämtad från Lantmäteriets historiska kartarkiv. På kartan syns de öppna kanaler som omgärdade
slottet och som idag ersatts av dammar, samt parken öster om slottet som idag utgörs av ekskog.
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Strandskyddet omfattar en zon som sträcker sig 100 meter från stranden på Vingåkersån,
dammarna inom slottsparken och diket i områdets östra del. Strandskyddet inbegriper
alltså delar av utredningsområdet vad gäller slottsparken och norra sidan av Vingåkersån.
I utredningsområdet ligger moderträdet till Säfstaholmäpplet vilket är ett naturminne.
Trädet planterades bedömdes som en egen sort 1851 (då cirka 15 år gammalt) och är
fridlyst sedan 1921.

Figur 3. Spinnfingersvamp (Lentaria byssoidea) är en rödlistad svamp som förekommer i en mängd
olika miljöer, från granskog till parker. Arten påträffades växande på mossiga stammar av pilar i
objekt 8. Arten är rödlistad i kategorin nära hotade arter (NT).

Tidigare bedömningar/inventeringar
Inga tidigare art- eller naturvärdesinventeringar finns från inventeringsområdet. En
trädinventering finns från 2004 där drygt 200 träd behandlades i Säfstaholms slottspark
(Rönn 2004). Syftet med inventeringen var att upprätta en trädplan över trädbeståndet i
slottsparken och beskriva de trädvårdsinsatser som trädbeståndet var i behov av.
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Naturvärdesklasser
Följande
naturvärdesklasser
finns (SIS standard SS
199000:2014):
Högsta naturvärde,
naturvärdesklass 1.
Störst positiv betydelse
för biologisk mångfald
Högt naturvärde,
naturvärdesklass 2. Stor
positiv betydelse för
biologisk mångfald.
Påtagligt naturvärde,
naturvärdesklass 3.
Påtaglig positiv
betydelse för biologisk
mångfald.
Visst naturvärde,
naturvärdesklass 4. Viss
positiv betydelse för
biologisk mångfald

Naturvärden
Området har inventerats och klassats enlig SIS-standard för naturvärdesinventering
(NVI, metodbeskrivning bilaga 3). Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva
och värdera naturområden (objekt) av betydelse för biologisk mångfald.
Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning av områden och naturvärdesklassning,
samt objektbeskrivningar av avgränsade så kallade naturvärdesobjekt. Områdets
naturvärden redovisas i karta, figur 4. I bilaga 1 redovisas respektive objekts naturvärde i
detalj och här finns också bilder från varje objekt. Nedan presenteras resultatet av
naturvärdesinventeringen.
Totalt identifierades 14 objekt. Fem objekt bedömdes ha höga värden (naturvärdesklass
2), fyra objekt bedömdes ha påtagliga värden (naturvärdesklass 3), och fem objekt visst
värde (naturvärdesklass 4). Objekt med högsta naturvärde (naturvärdesklass 1)
bedömdes inte finnas i området.

Områden med naturvärden
Högt naturvärde – naturvärdesklass 2
I inventeringsområdet har fem objekt med högt naturvärde (klass 2) påträffats (figur 1
och 4). Totalt täcker värdeklassen en yta av 10 ha. Ett av objekten, objekt 5 som utgörs
av Vingåkersån, har givits en preliminär klassning av naturvärdet eftersom
vattenorganismer inte har eftersökts i detalj inom ramen för denna inventering. Två av
objekten utgörs av naturtypen park och trädgård, (11 och 12, figur 1 och 4), ett av
naturtypen ädellövskog (objekt 10), ett av naturtypen boreal skog (objekt 13) och ett av
naturtypen vattendrag (objekt 5). Majoriteten av objekten bedöms ha ett påtagligt
artvärde och påtagligt biotopvärde. Det betyder att det förekommer ett flertal
skyddsvärda arter i samtliga dessa objekt. Vidare förekommer strukturer viktiga för
biologisk mångfald ganska rikligt. När det gäller biotopkvaliteter som kunde förväntas,
exempelvis förekomst av död ved, saknas det eller hade kunnat förekomma i större
omfattning. I värdeklassen förekommer främst naturtyper som är sällsynta ur ett
nationellt eller internationellt perspektiv (Natura 2000-naturtyper).
Parkmiljöer med höga naturvärden finns i naturvärdesobjekt 11 och 12 (figur 4).
Gemensamt för dessa parkmiljöer är den stora förekomsten av gamla ädellövträd.
Objekt 11 och 12 utgörs av Säfstaholms slottspark och den närliggande parken vid det
gamla orangeriet. I slottsparken påträffades bland annat de rödlistade lavarna gulvit
blekspik och liten blekspik. Dessa båda arter påträffades också vid orangeriet, där också
den rödlistade arten allékantlav påträffades. Båda dessa objekt har stor förekomst av
gamla och mycket gamla, grova ädellövträd, som ek, lind, lönn, skogsalm och ask.
Objekt 10 är en igenvuxen ädellövskog i före detta parkmiljö med stort inslag av ek,
skogsalm, lönn och lind med en beståndsålder på cirka 120–150 år, varav några ekar är
över 200 år. I objektet förekommer också flera gamla triviallövträd som al och asp.
Objektet är kraftigt igenvuxet med framförallt sly av ask, lind och lönn. I objektet
påträffades bland annat de rödlistade arterna jättekamskivling och ekticka.
Andra naturvårdsarter som påträffades var till exempel almsprängticka, allékantlav,
blanksvart trämyra och eldsopp vilka är kopplade till park- och lundmiljöer med gamla
ädellövträd.
Objekt 13 utgörs av flerskiktad triviallövskog med stort inslag av död ved av olika
trädslag. Värdefulla träd (se trädinventeringen, Ekologigruppen 2018a) förekommer
likaså tämligen allmänt inom objektet. Beståndsåldern bedöms vara cirka 70–100 år.
Bland de naturvårdsarter som påträffats märks främst de rödlistade arterna
kandelabersvamp och veckticka vilka har mycket högt indikatorvärde. I detta objekt
finns en privat tomtmark med förekomst av flera gamla ekar. Denna tomt är inte
inventerad.

10

Objekt 5 utgörs av Vingåkersån, som delvis är uträtad och omgiven av buskage och
strödda triviallövträd. Bottnen är stenig-grusig, och delvis täckt av lövförna, särskilt i
anslutning till skogsobjekten. Längs stranden förekommer nästan gamla och gamla
triviallövträd, varav flera grova alar, och snår av viden. Den rödlistade arten, tjockskalig
målarmussla, är funnen ett hundratal meter uppströms och bedöms kunna förekomma
inom objektet, varför objektet preliminärt bedöms ha högt naturvärde.

Naturvärdesinventering
Säfstaholms slottspark

I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald på regional eller nationell nivå.

Figur 4. Karta över naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. Fem objekt bedöms ha högt
naturvärde, fyra påtagligt naturvärde, och fem visst naturvärde.
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Naturvårdsart
Naturvårdsarter är
utpekade i olika
inventeringar och
sammanhang. Bland
dessa kan nämnas
rödlistade arter, typiska
arter (arter som
indikerar gynnsam
bevarandestatus i
naturtyper listade i
habitatdirektivet),
skogliga signalarter
(utpekade i
Skogsstyrelsens
nyckelbiotopsinventeri
ngsmetodik), Ängs- och
betesmarksarter
(utpekade i
Jordbruksverkets Ängsoch
betesmarksmetodik),
samt Ekologigruppens
egna indikatorarter.
Naturvårdsarter
innefattar även enligt
Artskyddsförordningen
skyddade arter
Naturvårdsarterna
delas av
Ekologigruppen in i
olika
indikatorartskategorier
med klasserna mycket
högt, högt, viss och
ringa. Arter med
mycket högt
indikatorvärde är
antingen ovanliga
rödlistade eller hotade
arter, eller arter som i
sig gör att området är
skyddsvärt. Ringa
indikatorvärde används
för arter som är
naturvårdsarter på
grund av rödlistning
men som är så vanliga
att de inte indikerar
särskilt artrika
förhållanden.
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Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
I inventeringsområdet har fyra objekt (objekt 2, 3, 4 och 8) bedömts ha påtagligt
naturvärde (klass 3), se karta figur 1 och 4. Totalt täcker värdeklassen en yta av 13,5 ha.
Objekt 2, 3 och 4 utgörs av mindre dammar i slottsparken och har preliminär klassning
av naturvärdet då viktiga naturvårdsartsgrupper av vattenorganismer inte har eftersökts
närmare. Bedömningen är att dammarna har förutsättningar att hysa groddjur vilket bör
undersökas närmare. Mindre vatten och dammar skapar variation i landskapet och är
viktigt för många organismgrupper som till exempel insekter, fåglar och grod- och
kräldjur.
Objekt 8 utgörs av fuktig triviallövskog med inslag av grova pilar, varav flera har stor
påväxt av mossor på stammarna och enstaka bevuxna med den rödlistade fingersvampen
spinnfingersvamp (NT) (figur 3). Marken här är näringsrik, vilket har gynnat invasiva
arter som jättebalsamin och spireor, vilka förekommer rikligt. Spireor besöks ofta av
insekter och kan bidra som födokälla för pollinatörer. Mängden död ved i objektet
innebär gynnsamma förutsättningar för insekter och svampar och höjer bedömningen av
objektets biotopvärde.

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4
Fem objekt som bedöms hysa visst naturvärde har urskilts. Det är främst miljöer som är
påverkade av olika verksamheter som den före detta handelsträdgården i objekt 14,
koloniområdet objekt 7, och objekt 6 som utgörs av gammal åker. De övriga miljöerna,
objekt 1 och 9 (figur 1 och 4), utgörs av skogar med ung beståndsålder.

Landskapsobjekt inom området
De stora parkområdena med god förekomst av gamla ädellövträd som finns i
slottsområdet och i de närliggande miljöerna skapar tillsammans ett landskapsobjekt som
sammantaget bedöms ha ett samlat högre naturvärde än de ingående
naturvärdesobjekten (se karta figur 5). Bedömningen är att landskapsobjektet som utgörs
av slottsparken, dammarna, orangeriparken, ekskogen och strandkanten mot
Vingåkersån har högsta naturvärde (objekt 2, 3, 4, 10, 11 och 12, samt delar av 5). Den
varierade miljön med inslag av värdeelement som dammar och åbrinkar bidrar till
landskapsobjektets värde.
Lövskogarna i utredningsområdets östra del (se karta figur 1, 4 och 5), på båda sidor om
Vingåkersån, utgör ett andra landskapsobjekt i området. I dessa lövskogar är marken till
stor del fuktig och näringsrik, och de ingående naturvärdesobjekten utgör lämpliga
livsmiljöer för svampar och insekter. Två rödlistade svampar förekommer inom detta
landskapsobjekt, och de bedöms ha viss potential att sprida sig inom området.
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Figur 5.
Inventeringsområdets läge (blå linje). I kartan visas också de två landskapsobjekt (grönt
raster) som identifierats inom utredningsområdet. Landskapsobjekt 1 utgörs av parkmiljöer med stort
inslag av gamla ädellövträd. Landskapsobjekt 2 utgörs av fuktiga triviallövskogar med rikligt inslag av
död ved.

Naturvårdsarter
Förekomster av skyddade arter, rödlistade arter och arter med högt eller mycket högt
indikatorvärde finns listade i tabell 1–3. En fullständig förteckning av noterade
naturvårdsarter och information om vad arterna indikerar finns i bilaga 2.
I området har 33 naturvårdsarter (se faktaruta på sidan 11) påträffats i samband med
naturvärdesinventeringen. Ytterligare fyra arter finns noterade från området i databasen
Artportalen. En majoritet av de påträffade naturvårdsarterna är knutna till områden med
lång skogskontinuitet och gamla ädellövträd.

Skyddade arter
I området förekommer fyra arter som är skyddade enligt svensk lag. En art är skyddad
enligt § 4 artskyddsförordningen, två arter är skyddade enligt § 8 artskyddsförordningen.
Ytterligare en art är skyddad enligt § 9. Förekomsterna av arterna redovisas nedan och i
tabell 2.

13

Naturvärdesinventering
Säfstaholms slottspark

Skyddad art
En skyddad art är
fridlyst med hjälp av
lagstiftning och
innebär oftast att
man inte får plocka,
fånga, döda eller på
annat sätt samla in
eller skada exemplar
av arten. I många
fall får man inte
heller ta bort eller
skada artens frön,
ägg, rom eller bon.
För arter listade i §
4
artskyddsförordning
en så är det också
förbjudet att skada
eller förstöra
djurens
fortplantningsområ
den eller viloplatser

Arter listade i § 4 i Artskyddsförordningen
Alla vilda fågelarter är skyddade i svensk lag enligt Artskyddsförordningen § 4, men arter
markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter
som uppvisar en negativ trend bör enligt Naturvårdsverket prioriteras i skyddsarbetet
och vid tillämpningen av förordningen (Naturvårdsverket 2009).
Kungsfiskare har noterats inom utredningsområdet (tabell 1). Förutom att arten är
fridlyst så är det också förbjudet att skada eller förstöra artens fortplantningsområden
eller viloplatser, samt att avsiktligt störa, särskilt under artens parnings-, uppfödnings-,
övervintrings- och flyttningsperioder.
Kungsfiskare (Alcedo atthis). Arten är påträffad vid flera tillfällen i områdena runt
Vingåkersån, objekt 5, enligt artportalen (1980–2018), (tabell 1). Kungsfiskaren är
beroende av åar och bäckar med lummig strandvegetation, samt tillgång på lodräta
strandbrinkar för sitt bobygge. Födan är fisk som fångas genom störtdykning från
fiskeplatser på utskjutande grenar. Den måste ha stillastående eller långsamt rinnande
vatten för att kunna fiska (ArtDatabanken 2018). Områdena längs Vingåkersån utgör
lämpliga häck- och födosökningsmiljöer för arten. I länet är antalet häckande par skattat
till cirka 12 (Ottoson et al. 2012). Kungsfiskare omfattas av fågeldirektivets bilaga 1 och
är rödlistad i kategorin sårbar (VU).
Ekologigruppens bedömning är att det är önskvärt att inventera och fastställa om
kungsfiskaren häckar i eller i närheten av utredningsområdet, årligen alternativt vissa år.
Inventering bör genomföras under vår och sommar för att eftersöka häckning av arten i
området.
Ytterligare tre arter som är skyddade enligt § 4 artskyddsförordningen, som omfattas av
fågeldirektivets bilaga 1, och som är rödlistade; bivråk (nära hotad, NT), kornknarr (nära
hotad, NT) och ortolansparv (sårbar, VU) är påträffade vid enstaka tillfällen i
inventeringsområdet enligt Artportalen (1980–2018). Bedömningen är att arterna inte
häckar i området, och de behandlas därför inte vidare i denna rapport.
Ytterligare en art, tjockskalig målarmussla (fridlyst enligt § 4 artskyddsförordningen, och
rödlistad i kategori EN, starkt hotad) är påträffad i Vingåkersån, ett hundratal meter
uppströms i från utredningsområdet. (Ekologigruppen 2018). Bedömningen är att arten
kan förekomma även inom det inventerade området. Rekommendationen är att en riktad
inventering efter tjockskalig målarmussla bör utföras inom utredningsområdet innan
eventuella åtgärder utförs i Vingåkersån. Inventering av tjockskalig målarmussla bör
genomföras under vår och sommar.
Tabell 1.

Skyddade arter med förekomst eller trolig förekomst inom utredningsområdet.

Svenskt namn

Skydd

Förekomst

Indikator-värde Källa

Kungsfiskare
(Alcedo atthis)

4 § Artskyddsförordningen

Objekt: 5

Mycket högt

Artportalen 2007, 2015,
2016, 2018

Tjockskalig
målarmussla (Unio
crassus)

4 § Artskyddsförordningen

Påträffad utanför
området.

Mycket högt

Ekologigruppen 2018

Idegran (Taxus
baccata)

8 § Artskyddsförordningen

Objekt: 14

Mycket högt

Ekologigruppen 2018

Kattmynta
(Nepeta cataria)

8 § Artskyddsförordningen

Objekt: 14

Mycket högt

Ekologigruppen 2018

Liljekonvalj
(Convallaria
majalis)

9 § Artskyddsförordningen

Objekt: 10, 13

Ringa

Ekologigruppen 2018

§ 8 Förbud gällande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och alger
Enligt § 8 artskyddsförordningen är det i fråga om de vilt levande kärlväxter, mossor,
lavar, svampar och alger som anges i bilaga 2 till förordningen förbjudet att plocka, gräva
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upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna, samt att ta bort eller
skada frön eller andra delar. Med att skada arten bör även avses åtgärder som på ett
indirekt sätt skadar arten genom att till exempel de hydrologiska förhållandena på artens
växtplats förändras.
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Idegran
Idegran har en växtplats i området (objekt 14) och osäkerhet föreligger om det rör sig
om en spontan förekomst (tabell 1). Fyndet gjordes i en övergiven handelsträdgård.
Arten är inte tidigare påträffad i kommunen, men är inte ovanlig i Södermanlands län.
Kontakt bör tas med länsstyrelsen angående deras syn på om dispensansökan behövs
eller ej i det fall växtplatser ianspråktas.
Kattmynta
Kattmynta påträffades i objekt 14, vilket är en övergiven handelsträdgård. Sannolikt rör
det sig om ett förvildat exemplar och inte om en spontan förekomst. Arten är också
påträffad i kolonilottsområdet 150 meter öster om Säfstaholms slott enligt fynd
rapporterade på Artportalen från 2011, 2012. Kattmynta är främst knuten till gamla
gårdsmiljöer men minskar kraftigt. Arten förekommer sparsamt i kommunen och i
Södermanlands län. Kontakt bör tas med länsstyrelsen angående deras syn på om
dispensansökan behövs eller ej i det fall växtplatser ianspråktas.
§ 9 Förbud gällande uppgrävning av kärlväxter
En art, liljekonvalj som förekommer i två objekt inom utredningsområdet (10 och 13) är
skyddad enligt § 9 i artskyddsförordningen.
Enlig förordningen är det förbjudet att gräva eller dra upp exemplar av växter med
rötterna, och plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller
andra kommersiella ändamål.

Rödlistade arter
Tretton rödlistade arter noterades från området vid denna inventering (tabell 2).
Därutöver finns en art noterad från området i databasen Artportalen. Två av dessa
rödlistade arter tillhör den högsta hotkategorin: akut hotade arter (CR). Två tillhör
kategorin starkt hotade arter (EN), fyra tillhör kategorin sårbara arter (VU) och fem
tillhör kategorin nära hotade arter (NT).
I samband med inventeringen hittades följande arter; skogsalm och naverlönn (CR), ask
och kattmynta (EN), almsprängticka, gulvit blekspik och liten blekspik (VU), ekticka,
jättekamskivling, kandelabersvamp, spinnfingersvamp och veckticka (NT). Ytterligare en
art, kungsfiskare (VU), förekommer regelbundet i området runt Vingåkersån enligt
Artportalen 2018. Baserat på förekommande strukturer längs åns sträckning inom
utredningsområdet finns det förutsättningar för arten att häcka i området.
Skogsalm (Ulmus glabra) (CR). Arten registrerades i flera objekt: 9, 11, 12, och 13, i
samband med inventeringen. Skogsalm är inte ovanligt i Vingåkers kommun, och heller
inte i Södermanland. Arten är kraftigt påverkad av almsjukan och idag är större delen av
det svenska beståndet drabbat, arten är akut hotad nationellt på grund av almsjukan.
Naverlönn (Acer campestre) (CR) påträffades i objekt 13 och i södra delen av
slottsparken. Naturliga förekomster av arten finns i Sverige endast i Skåne, och
exemplaren inom utredningsområdet är sannolikt planterade.
Ask (Fraxinus excelsior) (EN). Flera gamla skyddsvärda askar påträffades under
inventeringen (objekt 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14). Asken är kraftigt drabbad av den
vindspridda askskottsjukan, som upptäcktes i Sverige 2001. Även om en liten andel askar
har starkare motståndskraft är inga helt resistenta träd kända. Både unga och gamla askar
drabbas.

Rödlistan
Rödlistan för Sverige
utarbetas av
ArtDatabanken.
Rödlistan i sig
innebär inte ett
skydd utan anger
olika arters risk att
dö ut från Sverige.
Arterna listas i olika
rödlistkategorier
beroende på artens
status. Det finns sju
kategorier:
(RE) försvunnen,
(CR) akut hotad,
(EN) starkt hotad,
(VU) sårbar, (NT)
nära hotad, (LC)
livskraftig, (DD)
kunskapsbrist.

Kattmynta (Nepeta cataria) (EN). Se ovan under skyddade arter.
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Allékantlav (Lecanora impudens) (VU) påträffades på en gammal skogsalm i objekt 13.
Arten växer på barken av ädelövträd i parker och på kyrkogårdar. Arten hotas av att
gamla ädellövträd fälls och att grusvägar asfalteras. Fyndet var det första rapporterade
från Vingåkers kommun. Arten finns rapporterad från fyra platser i Södermanland.
Almsprängticka (Inonotus ulmicola) (VU). Almsprängtickan växer mellan bark och ved
hos levande almar. Fruktkroppen blir synlig först då den vuxit till och orsakat barken att
spricka upp och lossna. Arten missgynnas eftersom skogsalmen är akut hotad. I
utredningsområdet noterades arten i objekt 12. Almsprängticka är inte tidigare påträffad
i Vingåkers kommun, och förekommer sparsamt i Södermanlands län.
Gulvit blekspik (Sclerophora pallida) (VU) påträffades på gamla ädellövträd i objekt 11
och 12. Arten växer på gamla ädellövträd i öppna och ofta svagt dammiga lägen.
Omkring 60% av den svenska populationen växer på ask och 25% på alm varför
askskottsjuka och almsjuka utgör hot mot arten. I Vingåkers kommun är arten tidigare
påträffad i slottsparken. I Södermanlands län finns flera fynd.
Liten blekspik (Sclerophora peronella) (VU) påträffades på en gammal lönn i objekt 12 och
på en gammal skogsalm i objekt 11. Arten är knuten till gamla lövträd och förekommer
bland annat i parker och kyrkogårdar. Fynden i området var de första rapporterade för
Vingåkers kommun. Arten finns rapporterad från ett tiotal lokaler i Södermanland (figur
6)

Figur 6. Liten blekspik (Sclerophora peronella) påträffades på träd i såväl objekt 11 som 12. Artens
ljusa sporsamlingar syns i bilden som vitrosa bollar på korta mörka skaft. Arten är knuten till gamla
ädellövträd och förekommer bland annat i parker och på kyrkogårdar med lång kontinuitet av
ädellövträd. Arten är rödlistad som sårbar (VU). Fynden vid Säfstaholms slott var de första
rapporterade fynden från Vingåkers kommun.

Kungsfiskare (Alcedo atthis) (VU). Se ovan under skyddade arter.
Ekticka (Phellinus robustus) (NT) påträffades med flera fruktkroppar på gamla ekar i
objekt 10. Ekticka är en parasit på stammar, men även grenar, av levande oftast äldre
eller senvuxna ekar. Arten påträffas i löv- och blandskog och hagmark och missgynnas
när gamla ekar avverkas. Arten finns rapporterad från ett tiotal platser i Vingåkers
kommun och är vitt spridd i Södermanlands län.
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Jättekamskivling (Amanita ceciliae) (NT) påträffades med enstaka fruktkroppar i objekt
10. Arten påträffas huvudsakligen i hagmarker, lövängar och parker. Arten missgynnas
av att lämpliga växtplatser växer igen. Fyndet av jättekamskivling var det andra för
Vingåkers kommun. I Södermanlands län finns flera fynd.
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Kandelabersvamp (Artomyces pyxidatus) (NT) påträffades med flera fruktkroppar på flera
asplågor i objekt 13. Arten (figur 10) är en nedbrytare på murken ved på liggande
stammar av främst asp, och kräver kontinuerlig tillgång till död ved. Från Vingåkers
kommun finns ett tiotal fynd. I Södermanlands län är den relativt vanligt förekommande.
Spinnfingersvamp (Lentaria byssoidea) (NT) påträffades på tre knäckepilar i objekt 8.
Arten (figur 3) uppträder i löv- och barrskogar i sena successionsstadier. Där arten
påträffas förekommer ofta andra ovanliga och rödlistade arter. Fynden i samband med
inventeringen var andra gången arten påträffades i Vingåkers kommun. I Södermanlands
län är arten noterad vid en handfull tillfällen.
Veckticka (Antrodia pulvinascens) (NT) påträffades på en asplåga i objekt 1. Vecktickan är
nästan bara påträffad på asp men det finns enstaka fynd på sälg, björk och rönn. De
flesta fynden är från grova lågor. Avverkning eller gallring av aspbestånd är ett hot. I
Vingåkers kommun är arten påträffad vid ett knappt tiotal platser. Arten är spridd över
stora delar av Södermanland.
Tabell 2. Rödlistade arter med förekomst inom området. Arterna är sorterade i sjunkande ordning
efter hotkategori. Rödlistkategorier (R.K.): CR -Akut hotad, EN – Starkt hotad, VU – Sårbar, NT – Nära
hotad,
Svenskt namn

Artgrupp

Förekomst

Indikatorvärde

R.K.

Källa

Naverlönn (Acer campestre)

Kärlväxter

Objekt: 13

Mycket
högt

CR

Ekologigruppen 2018

Skogsalm (Ulmus glabra)

Kärlväxter

Objekt: 9, 11, 12, 13

Högt

CR

Ekologigruppen 2018

Ask (Fraxinus excelsior)

Kärlväxter

Objekt: 5, 9, 10, 11,
12, 13, 14

Visst

EN

Ekologigruppen 2018

Kattmynta (Nepeta cataria)

Kärlväxter

Objekt: 14

Mycket
högt

EN

Ekologigruppen 2018,
Artportalen 2011–12

Allékantlav (Lecanora impudens)

Lavar

Objekt: 12

Mycket
högt

VU

Ekologigruppen 2018

Almsprängticka (Inonotus ulmicola)

Storsvampar

Objekt: 12

Mycket
högt

VU

Ekologigruppen 2018

Gulvit blekspik (Sclerophora pallida)

Lavar

Objekt: 11, 12

Mycket
högt

VU

Ekologigruppen 2018

Kungsfiskare (Alcedo atthis)

Fåglar

Objekt: 5

Mycket
högt

VU

Artportalen 2007, 2015,
2016, 2018

Liten blekspik (Sclerophora peronella)

Lavar

Objekt: 11, 12

Mycket
högt

VU

Ekologigruppen 2018

Ekticka (Phellinus robustus)

Storsvampar

Objekt: 10

Mycket
högt

NT

Ekologigruppen 2018

Jättekamskivling (Amanita ceciliae)

Storsvampar

Objekt: 10

Mycket
högt

NT

Ekologigruppen 2018

Kandelabersvamp (Artomyces pyxidatus)

Storsvampar

Objekt: 13

Mycket
högt

NT

Ekologigruppen 2018

Spinnfingersvamp (Lentaria byssoidea)

Storsvampar

Objekt: 8

Mycket
högt

NT

Ekologigruppen 2018

Veckticka (Antrodia pulvinascens)

Storsvampar

Objekt: 13

Mycket
högt

NT

Ekologigruppen 2018
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Övriga intressanta naturvårdsarter
Utöver de skyddade och rödlistade arterna hittades sex arter med högt eller mycket högt
indikatorvärde (tabell 3). Blanklav noterades på gamla ädellövträd inom delområde 10.
Arten var tidigare rödlistad som sårbar och nära hotad men numera bedöms arten vara
livskraftig. Blanklav indikerar lövskogsmiljöer med lång kontinuitet. Blanksvart trämyra
observerades på gamla ädellövträd inom delområde 12. Arten förknippas framför allt
med gamla träd, där den gnager ut den murkna veden och bygger bo i hålrummen.
Myrans gnagande i träden skapar livsmiljöer för andra organismer, exempelvis
skalbaggar. Eldsopp påträffades i sydöstra delen av objekt 11 och är en god signalart för
olika lövskogsmiljöer och indikerar varma lokaler med långvarig kontinuitet av
ädellövträd. Nonnea är ett ovanligt åkerogräs som främst förekommer på sandig
åkermark. Ett exemplar noterades växande i en grusgång i koloniområdet. Bålgeting
bygger sina bon i gamla hålträd, och ett bo noterades i en ihålig lönn i objekt 10. Brun
nållav påträffades i flera objekt, 10, 11 och 12. Arten signalerar långvarig kontinuitet av
gamla ädellövträd. Framförallt ekar i öppna solexponerade miljöer, som parker eller
hagar.
Tabell 3.

Svenskt namn

Arter med högt eller mycket högt indikatorvärde som påträffats i utredningsområdet.
Artgrupp

Förekomst

Indikatorvärde

Källa

Blanklav (Eupyrenula leucoplaca)

Lavar

Objekt 10

Mycket högt

Ekologigruppen 2018

Eldsopp (Boletus luridus)

Storsvampar

Objekt 11

Mycket högt

Ekologigruppen 2018

Nonnea (Nonnea versicolor)

Kärlväxter

Objekt 7

Mycket högt

Ekologigruppen 2018

Blanksvart trämyra (Lasius fuliginosus)

Steklar

Objekt 12

Högt

Ekologigruppen 2018

Brun nållav (Chaenotheca phaeocephala)

Lavar

Objekt 10, 11, 12

Högt

Ekologigruppen 2018

Bålgeting (Vespa crabro)

Steklar

Objekt 5, 10, 11, 12

Högt

Ekologigruppen 2018

Figur 7. I östra delen av objekt 9 var marken till stora delar täckt av täta snår av jättebalsamin
(Impatiens balsamifera). Arten är listad som invasiv art i EU, och bedöms ha negativ påverkan på
biologisk mångfald.
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När obebyggd mark tas i anspråk finns risk att värdefulla naturområden och biotoper för
olika arter försvinner, vilket innebär en förlust av biologisk mångfald (Länsstyrelsen i
Stockholms län, 2016). Därför är det nödvändigt att redan i ett tidigt skede i en
exploateringsprocess ta hänsyn till naturvärden och biologisk mångfald.
Ny bebyggelse bör utformas på ett sätt så att biologisk mångfald har förutsättningar att
finnas kvar och att spridning av arter fortsättningsvis är möjlig. I det inventerade
området finns höga naturvärden i form av stor förekomst av skyddsvärda träd, skyddade
och hotade arter och naturtyper som är regionalt sällsynta. Dessa miljöer och arter har
utvecklats under lång tid och är svåra att återskapa.
Förenklat sett kan man säga att ett områdes naturvärden beror på hur länge en miljö har
fått bestå. Utifrån detta resonemang går det att översätta ungefär hur lång tid det tar för
ett område att utveckla de olika naturvärdesklasserna i en naturvärdesbedömning (figur
8). Generellt kan sägas att områden med lägre naturvärden inom området kan återskapas
inom andra delar av området. Utveckling av höga naturvärden förutsätter dessutom en
väl fungerande grön infrastruktur.
Värdefulla och grova träd som finns inom utredningsområdet utgör en viktig bas för den
nya/tillkommande grönstrukturen om delar av området i ett senare skede skulle
bebyggas. Lägre naturvärden som går förlorade vid en eventuell bebyggelse kan
kompenseras för genom att skapa nya, likartade naturmiljöer i den nya stadsstrukturen
eller i intilliggande områden. Högre naturvärden, särskilt sådana värden som är knutna
till exempelvis gamla träd och skogsmiljöer med lång kontinuitet går som regel inte att
återskapa eller kompensera för och bör inte bebyggas. Dessa miljöer är mycket känsliga
för ingrepp och uppkommen skada på naturvärdena bedöms vara irreversibel.

Figur 8. Schematisk beskrivning av hur miljöns kontinuitet över tid och naturvärde kan hänga ihop.
Illustrationen är framtagen för barrskogsmiljöer, men liknande samband finns i de flesta
naturtyper, även om tidsaspekten är olika i olika naturtyper.

Naturtyper
För samtliga naturtyper gäller att ju högre naturvärdet är desto känsligare är de. Ett av de
största hoten för biologisk mångfald förutom exploatering av värdefulla miljöer, är
fragmentering (uppsplittring) av naturmiljöer av en viss naturtyp, samt påverkan på
spridningssamband genom anläggande av vägar eller bebyggelse.

Miljöer med ädellövträd
Ädellövträdsmiljöer förekommer på flera platser inom utredningsområdet, och dessa är
liksom barrskogar känsliga för avverkning. De kan också vara känsliga för igenväxning,
varför det inom vissa objekt kan bli aktuellt med friställning av gamla ädellövträd för att
öka solinstrålning på stammarna, något som gynnar många ovanliga epifyter. Friställning
av äldre träd är inom utredningsområdet framförallt aktuellt i ekskogen i objekt 10. Inom
utredningsområdet har flera arter knutna till ädellövträd noterats, och den goda
förekomsten av gamla askar inom utredningsområdet gör att det finns goda
förutsättningar för arter att etablera sig. Gamla skogsalmar förekommer också i
utredningsområdet, men flera av dessa visade spår av almsjuka. Gamla träd av skogsalm
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bör undantas helt från avverkning så att arter på dem får så lång tid på sig som möjligt
att spridas till andra träd i området.
▪ Ädellövskogar är känsliga för exploateringar som innebär att gamla träd avverkas.
▪ Ädellövträd kan vara hotade av igenväxning och ökad beskuggning om de tidigare stått
öppet.
▪ Gamla ädellövträd kan vara känsliga för bebyggelse som anläggs för nära träden och
trädens rotsystem.
▪ Gamla träd och yngre ersättningsträd till dessa måste finnas kontinuerligt inom
områdena för att värdena ska kunna finnas kvar långsiktigt.

Figur 9. Moderträdet till Säfstaholmsäpplet. Trädet är över 160 år gammalt och är naturminnesmärkt
sedan 1921. Trädstammen är i princip helt ihålig.

Skyddsvärda träd
Om en tall får växa fritt blir den normalt mellan 250–400 år gammal. Det finns dock
exemplar som blivit över 600 år gamla. Även efter att träden dött har de stort värde för
den biologiska mångfalden eftersom många insekter, andra småkryp och svampar trivs i
döda tallar och en del djur och fåglar fortsatt kan bo i trädets håligheter. Insekterna
utgör dessutom föda åt hackspettar. De flesta tallar i Mellansverige idag avverkas innan
de blir 100 år. En mycket liten andel, kanske mindre än 1 % av träden tillåts idag bli över
200 år gamla och stå kvar som döda. I en obrukad naturskog skulle över hälften av
träden uppnå denna ålder. Utarmningen av den biologiska mångfalden är tillsammans
med klimatförändringen den största miljöutmaningen i världen idag. I Sverige är just det
faktum att äldre skog försvinner en stor orsak till utarmningen. Det bör också nämnas
att det ofta är i mer tätortsnära miljöer man idag hittar gammal tallskog. I det storskaliga
skogsbruket, utanför skyddade områden, är det mesta redan avverkat. För många arter
lövträd är situationen liknande.
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Forskningen har ännu inte kommit nog långt för att vara säker på vilka risker som är
kopplade till bristen på äldre träd. Mycket tyder dock på att detta innebär att naturen blir
mindre motståndskraftig mot klimatförändringar och att ekologiska system riskerar att
förstöras på sådana sätt att värden av stor vikt för människan kan försvinna. Detta kan
handla om möjligheten att hitta mediciner eller att skogsbruket blir mer sjukdomsutsatt.
Allt mer forskning visar också på människans starka koppling till biologisk mångfald där
människor med tillgång till natur med rik mångfald både är fysiskt och psykiskt friskare.
Man bör beakta följande vid exploatering av skyddsvärda träd:
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▪ Alléträd är lagskyddade och måste som regel sparas vid exploatering och om de
avverkas måste de ersättas.
▪ Skogar är känsliga för exploateringar som innebär att gamla träd avverkas.
▪ Skogar är känsliga för avverkning och bortforsling av substrat så som död ved, både i
form av liggande stockar och torrakor. Skälet till detta är att arter knutna till träd och
olika förmultningsstadier av ved försvinner. Många arter måste hela tiden ha tillgång
till sitt substrat (sin livsmiljö) och tar man bort substratet tar man helt enkelt bort
möjligheterna för arterna att existera.
▪ Gamla, solbelysta träd är känsliga för bebyggelse intill träden om bebyggelsen skuggar
dessa. Flera rödlistade insektsarter kräver solbelysta träd som livsmiljö.
▪ Gamla träd och så kallade ersättningsträd till dessa måste finnas kontinuerligt inom
områdena för att värdena ska kunna finnas kvar.
▪ Träds rotsystem kan också skadas av bebyggelse som anläggs nära träden.
Naturvårdsintressanta träd
Generellt kan sägas att ju äldre träd tillåts bli, desto fler skrymslen och vrår finns på dem. Ett
gammalt träd har ofta utvecklade strukturer som gynnar biologisk mångfald. Exempel på sådana
strukturer är stamhåligheter, vedblottor och döda grenar som kan bli hemvist för många arter.
Många organismer är helt beroende av dessa mikrohabitat för sin överlevnad. Eftersom gamla träd
generellt sett är en bristvara i dagens skogar är många arter knutna till dessa strukturer hotade.
Gamla träd är oftare vid sämre vitalitet än unga, och sjuka träd som börjat angripas av olika arter
insekter och vedsvampar har generellt högre naturvärden än friska träd. Sammanfattat kan man
säga att ju äldre ett träd tillåts bli desto högre naturvärden kommer det att få.
Naturvårdsverket (2004) definierar särskilt skyddsvärda träd som:
• Jätteträd; träd ≥ 1 meter i diameter.
• Mycket gamla träd; gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år.
• Grova hålträd; träd ≥ 0,4 meter på det smalaste stället upp till brösthöjd med utvecklad hålighet i
stam (eller gren)
Ekologigruppen (2017) har kompletterat denna klass med två ytterligare klasser:
• Skyddsvärda träd; exempelvis gamla träd (för tall gäller över 150 år), träd med förekomster av
rödlistade arter, eller hålträd som inte är grova.
• Värdefulla träd; utgörs främst av träd som kan utgöra ersättare till skyddsvärda och särskilt
skyddsvärda träd. Exempel på värdefulla träd är nästan gamla träd (för tall gäller över 100 år),
grova träd samt träd med förekomster naturvårdsarter som inte är rödlistade. Askar och
skogsalmar klassas som värdefulla redan vid 20 cm diameter då båda dessa arter är hotade.

Förslag till anpassningar och åtgärder
Nedan ges förslag till åtgärder för att minimera planens påverkan på den biologiska
mångfalden.
▪ Bevara områden med högt naturvärde, klass 2. För att gynna biologisk mångfald i
området bör naturvärdesobjekt som har högt naturvärde undantas från eventuell
exploatering.
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▪ Ta stor hänsyn till områden med påtagligt naturvärde, klass 3, i planeringen.
Områden med påtagligt värde, klass 3, bör sparas i så stor utsträckning som möjligt.
Eventuell exploatering inom dessa områden bör, om exploatering genomförs, göras
med stor försiktighet. Värdefulla träd och strukturer bör pekas ut och sparas och det
krävs att det säkerställs att det finns en blandning av gamla och unga träd inom
området om områdets värden inte ska gå förlorade.
▪ Beakta ekosystemtjänster i planering och gestaltning. Detaljplanen kommer
sannolikt innebära att viss del naturmark tas i anspråk, vilket minskar utrymmet för
ekosystemtjänster, främst tjänsten biologisk mångfald, på en lokal nivå. För att minska
påverkan på den biologiska mångfalden bör gestaltning av hus och nyttjandet av
verktyget grönytefaktor (GYF) ge förutsättningar för bevarande av och
tillhandahållande av nya ekosystemtjänster i området. Detta kan till exempel ske
genom gröna biotoptak, utformning av gårdar med biotopträdgårdar, värdeskapade
växtlighet och småmiljöer för insekter och groddjur i stödmurar, lekmaterial och andra
landskapselement.
▪ Visa hänsyn i områden med rödlistade arter och naturvårdsarter med mycket
högt indikatorvärde Förekomster av rödlistade arter och arter med högsta
indikatorvärde bör i möjligaste mån skyddas från exploatering och hänsyn bör tas till
förekomsterna vid skötsel av området. Rödlistade arter förekommer på flera träd runt
Säfstaholms slott. Träd påvuxna med rödlistade arter bör skyddas från avverkning så
att dessa arter kan fortleva i området.
▪ Bevara värdefulla träd vid bebyggelse i området. Anpassa bebyggelse så att
värdefulla ädellövträd i möjligaste mån sparas och skyddas i planen. Undvik att
kompaktera jorden under trädens kronor under byggtiden då rotsystemen annars kan
skadas.
▪ Om området planeras för bebyggelse bör spridningssamband i området
utredas. Det är viktigt att säkerställa framtida spridningssamband för arter knutna till
ädellövträd i området.
▪ Säkerställ fortsatt förekomst av naturvårdsarter med liten förekomst i
kommunen. Vid inventeringen noterades två rödlistade lavarter med sina första
rapporterade fynd från kommunen. Dessa arter är särskilt intressanta att bevara då
förekomsten vid Säfstaholm är den enda kända förekomsten i kommunen.

Övriga anpassningar under anläggningstiden
Ny bebyggelse, anslutningsvägar och andra ytor bör planeras så att intrång i
naturmark som ska vara kvar i området minimeras och skyddsvärda träd kan
sparas. Särskilda ansträngningar bör göras för områdets äldre ädellövträd. Observera att
trädens rötter är känsliga för påverkan av schakt, och att rötterna når lika långt ut som
trädkronan. Frilagda rötter skall inte grävas/slitas av utan bör beskäras och täckas över
för att bevara fukten.
Nedtagna större trädstammar av ädellövträd bör företrädesvis sparas i området
och placeras ut på plats eller i närområdet i form av så kallade faunadepåer. Död
ved är en värdefull resurs som gynnar många arter, såväl insekter som svampar och
mossor.

Förslag på nya utredningar
Den stora mängden gamla ädellövträd, de övergivna byggnaderna i handelsträdgården
och närheten till olika vattenmiljöer inom utredningsområdet utgör förutsättningar för
många arter fladdermöss. En inventering av fladdermöss är därför att rekommendera.
En fladdermusinventering genomförs normalt under vår och sommar genom att så
kallade autoboxar placeras ut i området. Boxarna spelar in jagande fladdermöss och
dessa inspelningar kan sedan användas för att identifiera vilka arter som rör sig i
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området. Vid fladdermusinventeringar görs också fältbesök för att söka efter
fladdermöss, främst med handburen fladdermusdetektor.
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I Vingåkersån, i nära anslutning till utredningsområdet, är tjockskalig målarmussla
påträffad. Arten är fridlyst i § 4 artskyddsförordningen och rödlistad i kategori EN,
starkt hotad. För arter listade i § 4 är det förbjudet att skada eller förstöra djurens
fortplantningsområden, födosöksområden eller viloplatser. En inventering
rekommenderas för att utreda om arten förekommer längs den aktuella sträckan av
Vingåkersån. Även den rödlistade och fridlysta arten kungsfiskare bedöms kunna häcka
längs åstränderna, och en riktad inventering efter arten bör genomföras under vår och
sommar. Vid inventering eftersöks arten inom området, och lämpliga boplatser eftersöks
i strandbrinkarna vid ån.
Dammarna i slottsparken kan vara lämpliga miljöer för grod- och kräldjur. Alla grodoch kräldjur är skyddade enligt artskyddsförordningen. Enligt kommunekolog Kristin
Larsson, förekommer fisk i åtminstone en av dammarna vilket försämrar
förutsättningarna för groddjur. De omgivande miljöerna, framförallt norr om
Vingåkersån, med mycket död ved och mindre håligheter bedöms kunna utgöra
övervintringsmiljöer. Inventering genomförs under kvällar och nätter på våren.
Påverkan på grönområden i samband med planerad exploatering av grönytor bedöms
kunna leda till negativ påverkan på utredningsområdets kapacitet att tillhandahålla
ekosystemtjänster. En utredning av ekosystemtjänster i området kan bidra till att belysa
värden kopplade till grönytor utöver deras naturvärde. Genom att kartlägga
ekosystemtjänster kan naturvärden inkluderas i kommunal planering och bidra till ökade
sociala värden i området.

Figur 10. Bilden föreställer den rödlistade vedsvampen kandelabersvamp (nära hotad, NT) som
påträffades på en rötad asplåga i objekt 13.
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Bilaga 1. Objektskatalog
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I denna objektskatalog beskrivs de enskilda delobjekt (naturvärdesobjekt) som
avgränsats vid naturvärdesinventeringen. Beskrivningen uppfyller de krav på
dokumentation som ställs enligt SIS-standard SS 199000:2014 för
naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). Om bedömning av
ekologiska spridningssamband ingått i uppdraget så redovisas detta också i
objektskatalogen. Karta som visar respektive delobjektets läge och utbredning finns
redovisad i huvudrapporten och i det GIS-underlag som vi levererar till beställaren.
Utredningsområdet finns också redovisat i huvudrapporten. Objekten är sorterade i
stigande nummerordning.

Läsinstruktion
Varje delobjekt beskrivs i ett objektsblad på 1-2 sidor. I beskrivningen ingår
administrativa data, ett fotografi som ger en uppfattning om naturmiljön, en
sammanfattande beskrivning, tabell över viktiga strukturer knutna till naturtypen, en
motivering till vald naturvärdesklass, samt en lista över påträffade och kända
naturvårdsarter, skyddade arter och rödlistade arter. Mer information om de påträffade
arternas ekologi finns i bilaga 2.
Naturvärdesklass
En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet
för bedömningsgrund art och biotop (se beskrivning i bilaga 3, Metodbeskrivning).
Grund för både art- och biotopvärde redovisas i objektsbladet.
Följande naturvärdeklasser ingår i SIS standard:
• Högsta naturvärde naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk
mångfald
• Högt naturvärde naturvärdesklass 2. Stor positiv betydelse för biologisk
mångfald
• Påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3. Påtaglig positiv betydelse för biologisk
mångfald
Som tillägg kan också följande klass ingå:
• Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. Viss positiv betydelse för biologisk
mångfald
Termer och begrepp följer SIS standard med två undantag. Naturtyp enligt SIS kallas i
objektskatalogen Naturtypsgrupp och biotop kallas här naturtyp. Namnsättningen av
respektive naturtyp följer i första hand indelning i enlighet med de vägledning för
svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1som finns publicerade av
Naturvårdsverket. För naturtyper som inte ingår i habitatdirektivet, eller där behov finns
för finare indelning (exempelvis taiga) används namn i enlighet med en tolkningsnyckel
som tagits fram av Ekologigruppen (se bilaga 3, Metodbeskrivning).
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1. Triviallövskog på gammal åker
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Rikard Anderberg

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgörs av fuktig, tät, tvåskiktad triviallövskog med en beståndsmedelålder på cirka 20-40 år. Marken i objektet har stort
inslag av invasiva kärlväxter, främst kirskål, spirea och jättebalsamin. Död ved förekommer tämligen allmänt, mest som klena
triviallövlågor i varierande nedbrytningsstadium. Objektet är tydligt näringspåverkat och utgörs till stor del av gammal åkermark.
Objektet var tidigare bevuxet med granar, vilka nu är borthuggna.

Ekologiskt
Ekologiskt viktiga
viktiga
strukturer
strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Lågor

Triviallövlåga

Klenlågor

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Hackmärken efter hackspettar,
uppsprucken bark, hålträd mulm

Värdefulla träd

Nästan gammal alm

Beskuggad

Lågor

Triviallövlåga

Lågor

Triviallövlåga

Värdefulla träd

Gammal vårtbjörk

Lågor

Björklåga

Frekvens

Diameter

Tämligen allmänt (5-15 m3/ ha)
Sällsynt (<1 ha)
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)
Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)

Mossfäll, klenlågor

Tämligen allmänt (5-15 m3/ ha)
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Klenlågor

Tämligen allmänt (5-15 m3/ ha)

Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år).
Beståndsålder: 20-40 år
Markfuktighet: Fuktig
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Tvåskiktat, Olikåldrigt, Plockhugget, Tydlig gödselpåverkan/övergödning

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Objektet utgör en lämplig fågelmiljö, men tros inte hysa några
naturvårdsintressanta arter.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
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biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.
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2. Damm SO Säfstaholm
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp

Sjö

Naturtyp

Småvatten och dammar

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Rikard Anderberg

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgörs av en mindre damm i slottspark. Dammens kanter har rik vegetation av gräs, starr och örter. Flytbladsvegetation,
mest av vattenpilört och gäddnate, förekommer sparsamt, mest längs dammens kanter och i de östra delarna. I dammen syntes flera
fiskar, och den utgör troligen inte en lämplig livsmiljö för groddjur.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Eftersom vattenorganismer inte undersökts utgör artvärdet en
preliminär bedömning. Objektet bedöms kunna hysa förekomster av naturvårdsintressanta insekter.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Arter
Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Indikatorvärde

Naturvårdsartstyp

Referens

Stor andmat (Spirodela
polyrhiza)

Flera

Visst

typisk art

Rikard Anderberg

1

Kommentar
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3. Damm söder om slottet
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp

Sjö

Naturtyp

Småvatten och dammar

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Fingal Gyllang

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Dagvattendamm i slottsparken med näringspåverkade stränder med vass, säv och vattenpilört. Flytbladsväxter som näckrosor vilka
kan utgöra lämpliga miljöer för trollsländor. I de strandnära bottenmiljöerna förekommer sparsamt med vegetation och rikligt med
lövförna. Inga tecken på fisk i dammen vilket kan medföra att grod-och/eller kräldjur kan förekomma.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Preliminär bedömning med avseende på artvärdet eftersom
vattenorganismer inte har undersökts närmare. Eventuell förekomst av grod- och kräldjur kan eftersökas nästkommande vår. Dammar
och mindre vattendrag skapar variation i landskapet och är viktigt för många organismgrupper som till exempel insekter, fåglar och
grod- och kräldjur.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter som kan
förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Arter
Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Indikatorvärde

Naturvårdsartstyp

Referens

Stor andmat (Spirodela
polyrhiza)

Flera

Visst

typisk art

Fingal Gyllang

1

Kommentar

Objektskatalog NVI Sävstaholm slottspark, Vingåker

4. Damm väster om slottet
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp

Sjö

Naturtyp

Småvatten och dammar

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Fingal Gyllang

Områdesbeskrivning
Dagvattendamm med fontän som är omgärdad av enstaka äldre träd. På sina ställen hänger grenar ut över vattenspegeln och skapar
skuggiga miljöer. Strandkanterna är delvis bevuxna med näringspåverkad vegetation som vass och skogssäv. I dammen förekommer
flytbladsvegetation. I de strandnära bottenmiljöerna förekom sparsamt med vegetation och rikligt med lövförna, särskilt nära träden.
Inga tecken på fisk i dammen vilket kan medföra att grod-och/eller kräldjur kan förekomma.

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Preliminär bedömning med avseende på artvärdet eftersom
vattenorganismer inte har undersökts närmare. Eventuell förekomst av grod- och kräldjur kan eftersökas nästkommande vår.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter som kan
förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Arter
Övriga naturvårdsarter
Art
Stor andmat (Spirodela
polyrhiza)

Förekomst

Indikatorvärde

Naturvårdsartstyp

Referens

Visst

typisk art

Fingal Gyllang

1

Kommentar
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5. Vingåkersån, Sävstaholm
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Vattendrag

Naturtyp

Mindre vattendrag

Skyddsstatus

Strandskyddsområde

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Rikard Anderberg

Områdesbeskrivning
Objektet utgörs av en delvis uträtad å omgiven av buskage och strödda triviallövträd. Strandkanterna är delvis bevuxna med stråk av
vass, och enstaka stenblock förekommer spridda längs strandkanterna. Bottnen är stenig-grusig, och delvis täckt av lövförna, särskilt
i anslutning till skogsobjekten. Längs stranden förekommer nästan gamla och gamla triviallövträd, varav flera grova alar, och snår av
viden.

Ekologiskt
Ekologiskt viktiga
viktiga
strukturer
strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Lågor

Björklåga

Vattenlåga

Värdefulla träd

Gammal klibbal

Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Värdefulla träd

Nästan gammal
glasbjörk

Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Värdefulla träd

Gammal klibbal

Frekvens

Diameter

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Grov, hålträd

Beståndsålder: 70-100 år

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde. Artvärdet utgör en preliminär bedömning, då vattenlevande
organismer inte eftersökts i detalj. Den rödlistade musslan tjockskallig målarmussla är funnen ett hundratal meter uppströms och
bedöms kunna förekomma inom objektet, varför objektet preliminärt klassas som med högt naturvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter som kan
förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är nationellt eller internationellt sällsynt och/eller förekomst av Natura 2000-naturtyp.

Arter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärde

Skyddsstatus

1

Referens

Kommentar
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Kungsfiskare (Alcedo atthis)

Enstaka

Mycket högt

AFS: § 4 (Fågeldir. bil. 1)

Artportalen 2017

Art

Förekomst

Indikatorvärde

Rödlistekategori

Referens

Ask (Fraxinus excelsior)

Enstaka

Visst

Starkt hotad (EN)

Rikard Anderberg 40-50 år

Kungsfiskare (Alcedo atthis)

Enstaka

Mycket högt

Sårbar (VU)

Artportalen 2017

Art

Förekomst

Indikatorvärde

Naturvårdsartstyp

Referens

Stor näckmossa (Fontinalis
antipyretica)

Flera

Visst

Ekologigruppens
naturvårdsart

Rikard Anderberg

Bålgeting (Vespa crabro)

Enstaka

Visst

Ekologigruppens
naturvårdsart

Rikard Anderberg

Rödlistade arter
Kommentar

Övriga naturvårdsarter

2

Kommentar
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7. Koloniområde, Sävstaholm
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Rikard Anderberg

Områdesbeskrivning
Objektet utgörs av koloniområde i slottspark. Ett stort antal av lotterna brukas ej, men inslaget av nektarätande örter är stort inom
hela området. Inom objektet finns enstaka träd, en nästan gammal ek och en poppel. Marken i objektet är tydligt näringspåverkad.

Ekologiskt
Ekologiskt viktiga
viktiga
strukturer
strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Nästan gammal ek

Solexponerad

Frekvens

Diameter

Sällsynt (<1 ha)

Kontinuitet: Begränsad hävdkontinuitet (<100 år).
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Objektet bedöms kunna utgöra en viktig födosökningslokal för
insekter, som inte kunnat eftersökas på grund av rådande årstid vid fältbesöket.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

1
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8. Tät triviallövskog
Naturvärdesklass

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Triviallövskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Fingal Gyllang

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Triviallövträd med pil, björk och sälg i frodig, skuggig miljö med tät undervegetation med hallon, nässlor och invasiva arter som gullris
och jättebalsamin. Flera pilträd är nästan gamla. Sparsam förekomst av naturvårdsarter. Klenved förekommer tämligen allmänt i
objektet.

Ekologiskt
Ekologiskt viktiga
viktiga
strukturer
strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Lågor

Triviallövlåga

Klenlågor, klenved

Värdefulla träd

Värdefulla träd

Lågor

Triviallövlåga

Frekvens

Diameter

Tämligen allmänt (5-15 m3/ ha)
Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Klenlågor

Tämligen allmänt (5-15 m3/ ha)

Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år).
Beståndsålder: 40-70 år
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Luckigt trädskikt, Flerskiktat, Naturligt föryngrat, Olikåldrigt

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och visst biotopvärde. Naturvärdet är kopplat till förekomst av nästan gamla triviallövträd,
samt visst inslag av död ved.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer. Åtminstone en rödlistad art har en livskraftig förekomst.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Arter
Rödlistade arter

1
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Art

Förekomst

Indikatorvärde

Rödlistekategori

Referens

Spinnfingersvamp (Lentaria
byssiseda)

Flera

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Fingal Gyllang

Art

Förekomst

Indikatorvärde

Naturvårdsartstyp

Referens

Gulnål (Chaenotheca
brachypoda)

Flera

Visst

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Fingal Gyllang

Kommentar

Övriga naturvårdsarter

2

Kommentar
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10. Ädellövskog med ek
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park, Näringsrik ekskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Fingal Gyllang

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Ädellövskog i före detta parkmiljö med stort inslag av ek, alm, lönn och lind med en beståndsålder på cirka120-150 år. Några ekar är
över 200 år. I objektet förekommer också flera gamla triviallövträd som al och asp. Ett delvis öppet, djupt dike löper genom västra
delen av objektet som kan vara lämplig som spridningsväg för till exempel groddjur. Vid tillfället för inventeringen långsam
vattenföring. Friskt näringspåverkat markskikt med bland annat kirskål och tät undervegetation med sly av lönn, lind, ask. Stor
förekomst av gamla träd, där flera har utvecklade håligheter i huvudstammen, vilka kan utgöra lämpliga miljöer för fladdermöss. Även
närheten till öppnare marker och vattensamlingar bidrar till att skapa bra miljöer för fladdermöss. I öster förekommer brynmiljöer mot
omkringliggande åkrar. Förekomst av två rödlistade arter, ekticka och jättekamskivling.

Ekologiskt
Ekologiskt viktiga
viktiga
strukturer
strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Ingen vald

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Gammal ek

Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Värdefulla träd

Gammal lönn

Värdefulla träd

Gammal lönn

Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Värdefulla träd

Gammal skogslind

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Torrträd och högstubbar

Ek

Grov, gammal, högstubbe

Sällsynt (<1 m3/ha)

Lågor

Eklåga

Grov, mossfäll

Tämligen allmänt (5-15 m3/ ha)

Värdefulla träd

Mycket gammal ek

Värdefulla träd

Gammal skogslind

Värdefulla träd

Gammal ask

Värdefulla träd

Nästan gammal klibbal

Hålträd

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Gammal skogslind

Grov

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Lågor

Asplåga

Fuktig, barklös

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)

Lågor

Eklåga

Barklös, grov, brunrötad ved

Tämligen allmänt (5-15 m3/ ha)

Lågor

Eklåga

Döende träd, grov, vidkronig

Frekvens

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Hålträd

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)

Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år).
Beståndsålder: 150-250år

1

Diameter
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Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Två rödlistade arter; ekticka och jättekamskivling, påträffades
vid inventeringen. Den stora förekomsten av grova ädellövträd medför förutsättningar för fladdermöss, fågel och vedlevande insekter.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Förekomst av i regionen mindre allmänt förekommande hotade arter, exempelvis gråtrut och alm.
Artrikedom: Området är mycket artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter som kan
förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Arter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärde

Skyddsstatus

Referens

Kommentar

Liljekonvalj (Convallaria majalis)

Flera

Ringa

AFS: § 9

Fingal Gyllang

Gröngöling (Picus viridis)

Enstaka

Visst

AFS: § 4 (rödlistad art)

Fingal Gyllang

Art

Förekomst

Indikatorvärde

Rödlistekategori

Referens

Kommentar

Ekticka (Phellinus robustus)

Flera

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Fingal Gyllang

På förekomster.

Jättekamskivling (Amanita

Flera

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Fingal Gyllang

Ask (Fraxinus excelsior)

Enstaka

Visst

Starkt hotad (EN)

Fingal Gyllang

Gröngöling (Picus viridis)

Enstaka

Visst

Nära hotad (NT)

Fingal Gyllang

Art

Förekomst

Indikatorvärde

Naturvårdsartstyp

Referens

Bålgeting (Vespa crabro)

Enstaka

Visst

Ekologigruppens
naturvårdsart

Fingal Gyllang

Gökärt (Lathyrus linifolius)

Flera

Visst

typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Fingal Gyllang

Lönnlav (Bacidia rubella)

Flera

Högt

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Fingal Gyllang

Svavelticka (Laetiporus

Flera

typisk art

Fingal Gyllang

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Fingal Gyllang

Ekologigruppens
naturvårdsart

Fingal Gyllang

Rödlistade arter

ceciliae)

Nästan gammal.

Övriga naturvårdsarter

sulphureus)

Brun nållav (Chaenotheca
phaeocephala)

Smultron (Fragaria vesca)

Flera
Flera

Högt

2

Kommentar
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11. Sävstaholm slottspark
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Fingal Gyllang

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgörs av Sävstaholms slottspark med stor förekomst av gamla och mycket gamla, grova ädellövträd, som ek, lind, lönn och
ask. Även inslag av flera grova klibbalar och enstaka hästkastanj. Parkmiljön med stora, hävdade gräsytor medför att flertalet träd är
solexponerade. Grusvägar och grusgångar bidrar till dammiga miljöer vilket skapar förutsättningar för flera arter av lavar och mossor
på gamla träd. Flera mindre dammar skapar variation i parken. I parken finns även mindre byggnader, ett koloniområde och en
örtträdgård med gamla medicinalväxter. Flera hålträd och närheten till vattenmiljöer kan tänkas utgöra bra biotoper för fladdermöss.
Den stora mängden gamla, solexponerade träd där flera är hålträd är viktiga miljöer för många vedlevande insekter.

Ekologiskt
Ekologiskt viktiga
viktiga
strukturer
strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal lönn

Grov

Värdefulla träd

Gammal lönn

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Gammal ask

Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Värdefulla träd

Gammal ask

Värdefulla träd

Gammal klibbal

Värdefulla träd

Gammal klibbal

Hålträd

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Gammal parklind

Hålträd, grov

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Ingen vald

Grov

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Gammal parklind

Grov

Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Värdefulla träd

Gammal alm

Grov

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Gammal ek

Grov

Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Värdefulla träd

Gammal ask

Grov

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Mycket gammal ek

Grov, vidkronig, solexponerad

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Gammal parklind

Grov, hålträd, hålträd mulm

Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Värdefulla träd

Mycket gammalt
ädellövträd

Grov, hålträd, hålträd mulm

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Nästan gammal vårtbjörk

Frekvens
Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Hålträd, uppsprucken bark

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)
Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Mycket gammalt
Grov, djupa barksprickor, vidkronig
triviallövträd
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år).
Värdefulla träd

Beståndsålder: 150-250 år
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Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Diameter

Objektskatalog NVI Sävstaholm slottspark, Vingåker
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett högt artvärde och påtagligt biotopvärde. Förekomst av flera arter knutna till gamla träd, bland annat den
rödlistade arten gulvit blekspik. Den stora mängen gamla träd med olika värdefulla strukturer genrerar i påtagligt biotopvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer. Åtminstone en rödlistad art har en livskraftig förekomst.
Hotade arter: Enstaka hotade arter förekommer.
Artrikedom: Området är mycket artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter som kan
förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Arter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärde

Rödlistekategori

Referens

Gulvit blekspik (Sclerophora

Flera

Mycket högt

Sårbar (VU)

Fingal Gyllang

Skogsalm (Ulmus glabra)

Enstaka

Högt

Akut hotad (CR)

Fingal Gyllang

Grov.

Ask (Fraxinus excelsior)

Enstaka

Visst

Starkt hotad (EN)

Fingal Gyllang

Grov.

Liten blekspik (Sclerophora

Enstaka

Mycket högt

Sårbar (VU)

Fingal Gyllang

Flera

Högt

Ingen

Fingal Gyllang

Art

Förekomst

Indikatorvärde

Naturvårdsartstyp

Referens

Allémossa (Leucodon
sciuroides)

Ett stort
antal

Visst

naturvärdesindikator

Fingal Gyllang

Lönnlav (Bacidia rubella)

Flera

Högt

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Fingal Gyllang

Bålgeting (Vespa crabro)

Enstaka

Visst

Ekologigruppens
naturvårdsart

Fingal Gyllang

Kyrkogårdslav (Pleurosticta

Flera

Visst

naturvärdesindikator

Fingal Gyllang

Liten blåklocka (Campanula
rotundifolia)
Svavelticka (Laetiporus
sulphureus)

Flera

Visst

typisk art, ängs- och
betesart

Fingal Gyllang

typisk art

Fingal Gyllang

Eldsopp (Boletus luridus)

Flera

Mycket högt

signalart skog,
naturvärdesindikator

Fingal Gyllang

Gåsört (Argentina anserina)

Flera

Visst

ängs- och betesart

Fingal Gyllang

Brun nållav (Chaenotheca

Flera

Högt

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Fingal Gyllang

pallida)

peronella)

Grå punktlav (Acrocordia
gemmata)

Kommentar

Övriga naturvårdsarter

acetabulum)

phaeocephala)

Flera
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Kommentar
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12. Park vid orangeriet
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Park och trädgård

Naturtyp

Park

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Fingal Gyllang

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Parkartad miljö med skogsalm, lönn, lind, ask där flera träd är runt 200 år. Ursprungsträdet till Sävstaholmäpplet, som är cirka 100 år
gammalt, förekommer i objektet. Hävdad gräsmatta med enstaka buskage. Flera gamla byggnader som numera tjänar som
bostadshus. Den västligare delen av parken består av yngre träd som alm och lönn och triviallövträd. Nära bostadshus inslag av
komposthögar och blomsterrabatter. Vid avverkning risk för att den skuggiga markmiljön blir mer solexponerad vilket kan påverka
luftfuktigheten. Några almar är angripna av almsjukan.

Ekologiskt
Ekologiskt viktiga
viktiga
strukturer
strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Mycket gammalt
ädellövträd
Mycket gammalt
ädellövträd

Grov

Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Vidkronigt solitärträd

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Gammal alm

Hålträd, hålträd mulm

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Gammal lönn

Hålträd

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Värdefulla träd

Gammal ask

Värdefulla träd

Gammal alm

Värdefulla träd

Gammal lönn

Värdefulla träd
Värdefulla träd

Värdefulla träd

Frekvens

Diameter

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Bohål, hålträd, döende träd,
uppsprucken bark
Uppsprucken bark, vidkronig,
solexponerad

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Gammal alm

Savflöde

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Gammal alm

Hålträd, hålträd mulm

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år).
Beståndsålder: 150-250 år
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett högt artvärde och påtagligt biotopvärde. Påtagligt artvärde motiveras med flera rödlistade arter och ett flertal
naturvårdsarter knutna till gamla ädellövträd. Biotopvärdet motiveras med förekomst av flera gamla ädellövträd, bland annat gamla
almar och askar, med strukturer viktiga för biologisk mångfald.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Flera rödlistade arter förekommer. Åtminstone några rödlistade arter har livskraftiga förekomster.
Hotade arter: Enstaka hotade arter förekommer.

1

Objektskatalog NVI Sävstaholm slottspark, Vingåker
Artrikedom: Området är mycket artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter som kan
förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Arter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärde

Rödlistekategori

Referens

Gulvit blekspik (Sclerophora

Flera

Mycket högt

Sårbar (VU)

Fingal Gyllang

Skogsalm (Ulmus glabra)

Flera

Högt

Akut hotad (CR)

Fingal Gyllang

Ask (Fraxinus excelsior)

Enstaka

Visst

Starkt hotad (EN)

Fingal Gyllang

Almsprängticka (Inonotus
ulmicola)
Liten blekspik (Sclerophora
peronella)
Allékantlav (Lecanora
impudens)
Grå punktlav (Acrocordia
gemmata)

Enstaka

Mycket högt

Sårbar (VU)

Fingal Gyllang

Enstaka

Mycket högt

Sårbar (VU)

Fingal Gyllang

Enstaka

Mycket högt

Sårbar (VU)

Fingal Gyllang

Flera

Högt

Ingen

Fingal Gyllang

Art

Förekomst

Indikatorvärde

Naturvårdsartstyp

Referens

Allémossa (Leucodon

Flera

Visst

naturvärdesindikator

Fingal Gyllang

Lönnlav (Bacidia rubella)

Flera

Högt

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Fingal Gyllang

Blanksvart trämyra (Lasius
fuliginosus)
Kyrkogårdslav (Pleurosticta
acetabulum)

Flera

Högt

Ekologigruppens
naturvårdsart

Fingal Gyllang

Enstaka

Visst

naturvärdesindikator

Fingal Gyllang

Bålgeting (Vespa crabro)

Enstaka

Visst

Ekologigruppens
naturvårdsart

Fingal Gyllang

Gul fetknopp (Sedum acre)

Enstaka

Visst

typisk art

Fingal Gyllang

Brun nållav (Chaenotheca

Flera

Högt

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Fingal Gyllang

pallida)

Kommentar

Gamla

Övriga naturvårdsarter

sciuroides)

phaeocephala)

2

Kommentar
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13. Lövskog N Vingåkersån
Naturvärdesklass

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog, Tomtmark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Förekommer

Inventerare

Rikard Anderberg

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objektet utgörs av flerskiktad triviallövskog med stort inslag av död ved av olika trädslag. Värdefulla träd förekommer likaså tämligen
allmänt inom objektet. Beståndsåldern bedöms vara cirka 70-100 år. Inom objektet förekommer ett litet område med tomtmark där
flera gamla solexponerade ekar förekommer. Objektet angränsar i öster till öppen mark, och i söder till Vingåkersån. I objektets södra
delar förekommer de invasiva arterna jättebalsamin och spireor allmänt. Marken i objektet är mest frisk.

Ekologiskt
Ekologiskt viktiga
viktiga
strukturer
strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Mycket gammal ek

Vidkronigt solitärträd

Lågor

Eklåga

Barklös, grenar

Värdefulla träd

Gammal ek

Hålträd mulm, beskuggad

Värdefulla träd

Gammal gran

Värdefulla träd

Gammal ask

Grov

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Lågor

Triviallövlåga

Barklös

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)

Lågor

Sälglåga

Rötstambrott

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)

Värdefulla träd

Gammal rönn

Döende träd, uppsprucken bark

Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Lågor

Triviallövlåga

Barklös, brunrötad ved, mossfäll

Sällsynt (<1 m3/ha)

Lågor

Triviallövlåga

Grenar, klenlågor

Tämligen allmänt (5-15 m3/ ha)

Värdefulla träd

Gammal glasbjörk

Beskuggad

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Lågor

Björklåga

Barklös

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)

Torrträd och högstubbar

Sälg

Uppsprucken bark, torrträd

Sällsynt (<1 m3/ha)

Torrträd och högstubbar

Triviallövträd

Torrträd, uppsprucken bark

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)

Lågor

Björklåga

Klenlågor

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)

Värdefulla träd

Nästan gammal ek

Solexponerad

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Lågor

Asplåga

Lågor

Asplåga

Barklös

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)

Värdefulla träd

Gammal asp

Solexponerad

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Frekvens
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)
Sällsynt (<1 ha)

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)

Enstaka till sparsam

1

Diameter
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Värdefulla träd

Nästan gammal asp

Sockelbildning

(1-10/ha)

Kontinuitet: Begränsad skoglig kontinuitet (<100 år).
Beståndsålder: 70-100 år
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Den stora mängden död ved och de många värdefulla träden
ger objektets biotopvärde, och förekomster av rödlistade arter, varav kandelabersvamp och veckticka har mycket högt indikatorvärde.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer. Åtminstone en rödlistad art har en livskraftig förekomst.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter som kan
förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Arter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärde

Skyddsstatus

Referens

Kommentar

Liljekonvalj (Convallaria majalis)

Flera

Ringa

AFS: § 9

Rikard Anderberg

Art

Förekomst

Indikatorvärde

Rödlistekategori

Referens

Naverlönn (Acer campestre)

Enstaka

Akut hotad (CR)

Rikard Anderberg Från plantskola

Ask (Fraxinus excelsior)

Flera

Visst

Starkt hotad (EN)

Rikard Anderberg

Skogsalm (Ulmus glabra)

Enstaka

Högt

Akut hotad (CR)

Rikard Anderberg Unga träd

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Rikard Anderberg

Mycket högt

Nära hotad (NT)

Fingal Gyllang

Flera fruktkroppar på rötad
asplåga.

Kommentar

Rödlistade arter

Kandelabersvamp (Artomyces Flera
pyxidatus)
Veckticka (Antrodia
Enstaka
pulvinascens)

Kommentar

Övriga naturvårdsarter
Art

Förekomst

Indikatorvärde

Naturvårdsartstyp

Referens

Allémossa (Leucodon

Flera

Visst

naturvärdesindikator

Rikard Anderberg

Enstaka

Visst

naturvärdesindikator

Rikard Anderberg

sciuroides)

Kyrkogårdslav (Pleurosticta
acetabulum)
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15. Gammal handelsträdgård
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Infrastruktur och bebyggd mark

Naturtyp

Exploaterad mark

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Fingal Gyllang

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Område vid och runt före detta handelsträdgård med stor förekomst av planterade införda träd och buskar, samt förvildade
trädgårdsväxter. Täta buskage med buskar och träd utgör bra miljöer för småfågel. Övergivna växthus, hus och mindre
redskapsbodar förekommer rikligt. Även en gammal jordkällare som kan möjligen kan utgöra en övervintringsmiljö för fladdermöss.
Solexponerade, grusiga miljöer med mycket tistel och andra nektarbärande växter lämpliga för fjärilar och insekter. Flera arter, som
idegran och kattmynta, med högt signalvärde men som knappast kan anses vara spontana.

Ekologiskt
Ekologiskt viktiga
viktiga
strukturer
strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal lönn

Frekvens

Diameter

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år)
Beståndsålder: 40-70 år
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Naturvärdet är kopplat till de solexponerade, grusiga miljöerna
med mycket tistel och andra nektarbärande växter lämpliga för fjärilar och insekter.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Arter
Skyddade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärde

Skyddsstatus
AFS: § 8

1

Referens

Kommentar
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Idegran (Taxus baccata)

Flera

Mycket högt

Fingal Gyllang

Planterad.

Kattmynta (Nepeta cataria)

Enstaka

Mycket högt

AFS: § 8

Fingal Gyllang

Spontan?

Art

Förekomst

Indikatorvärde

Rödlistekategori

Referens

Kommentar

Ask (Fraxinus excelsior)

Enstaka

Visst

Starkt hotad (EN)

Fingal Gyllang

Sly.

Kattmynta (Nepeta cataria)

Enstaka

Mycket högt

Starkt hotad (EN)

Fingal Gyllang

Spontan?

Art

Förekomst

Indikatorvärde

Naturvårdsartstyp

Referens

Kommentar

Kungsmynta (Origanum

Flera

Visst

Ekologigruppens
naturvårdsart

Fingal Gyllang

Flera

Visst

typisk art, ängs- och
betesart

Fingal Gyllang

Enstaka

Visst

naturvärdesindikator

Fingal Gyllang

Rödlistade arter

Övriga naturvårdsarter

vulgare)

Liten blåklocka (Campanula
rotundifolia)
Kyrkogårdslav (Pleurosticta
acetabulum)
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16. Gammal åker, N Vingåkersån
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Åkermark

Naturtyp

Ej brukad åker

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Rikard Anderberg

Områdesbeskrivning
Objektet utgörs av plöjd åker som ej förefaller ha planterats under året. Marken är till stor del öppen och helt bevuxen med triviala
åkerogräs, samt enstaka exemplar av fingerborgsblomma. Objektet ligger i anslutning till en övergiven plantskola. Östra delen av
objektet är inte plöjd nyligen och har mycket stort inslag av åkertistel.
Kontinuitet: Avbruten hävd

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Objektet hyser stora förekomster av triviala nektarväxter, och
bedöms kunna utgöra en viktig födosökningslokal för insekter.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.
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18. Blandskog norr Vingåkersån
Naturvärdesklass

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtypsgrupp

Boreal skog

Naturtyp

Blandskog

Skyddsstatus

Ingen

Skyddade arter

Ingen känd förekomst

Inventerare

Fingal Gyllang

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Blandskog norr om Vingåkersån med triviallövträd som al, björk och asp. Även inslag av enstaka ek. Frodigt, näringspåverkat
markskikt med nässlor, sly av ask, alm, lönn, rönn mm och täta inslag av invasiva arter som jättebalsamin och spireabuskar. Närmare
handelsträdgård mer förekomst av lind, poppel och björk. Vid Vingåkersån flera spår av bäver.

Ekologiskt
Ekologiskt viktiga
viktiga
strukturer
strukturer
Strukturtyp

Struktur

Nyckelelement

Värdefulla träd

Gammal glasbjörk

Grov

Tämligen allmän (11
-50/ ha)

Värdefulla träd

Nästan gammal sälg

Döende träd

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Lågor

Björklåga

Brunrötad ved, mossfäll

Enstaka till sparsamt
(1-5 m3/ha)

Torrträd och högstubbar

Björk

Vedsvamprik

Sällsynt (<1 m3/ha)

Värdefulla träd

Gammal ek

Vidkronig

Värdefulla träd

Gammal glasbjörk

Hålträd, döende träd

Frekvens

Diameter

Sällsynt (<1 ha)
Enstaka till sparsam
(1-10/ha)

Kontinuitet: Begränsad trädkontinuitet (<100 år).
Beståndsålder: 70-100 år
Markfuktighet: Frisk

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde. Naturvärdet är kopplat till gamla träd och viss förekomst av död
ved.
Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i
Sverige.
Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.
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Arter
Rödlistade arter
Art

Förekomst

Indikatorvärde

Rödlistekategori

Referens

Kommentar

Ask (Fraxinus excelsior)

Enstaka

Visst

Starkt hotad (EN)

Fingal Gyllang

Skogsalm (Ulmus glabra)

Enstaka

Högt

Akut hotad (CR)

Fingal Gyllang

Ung

Art

Förekomst

Indikatorvärde

Naturvårdsartstyp

Referens

Kommentar

Svarta vinbär (Ribes nigrum)

Enstaka

Visst

typisk art,
källskogsindikator,
signalart skog

Fingal Gyllang

Övriga naturvårdsarter

2

Bilaga 2. Artkatalog
Naturvårdsarter funna i området runt Säfstaholms
slott
Nedan listas de naturvårdsarter som utredningen funnit inom området i tabellform.
I artkatalogen redovisas alla fynd av naturvårdsarter inom inventeringsområdet, samt var
(rubrik Förekomst) och i vilka antal de påträffats (rubrik Frekvens).
Under rubriken ”Naturvårdsartskategori” i tabell 1 redovisas vilken typ av naturvårdsart
det är (rödlistad art, typisk art, Ekologigruppens egen indikatorart etc). I det fall
Ekologigruppen pekat ut egna indikatorarter redovisas motiv för detta i tabell 1.
Figur 1. Naturvårdsarter funna i inventeringsområdet vid Säfstaholms slott. Arterna är sorterade
efter indikatorvärde och sedan i bokstavsordning. Arter med mycket högt indikatorvärde
presenteras först.
Namn

Artgrupp

Indikator-värde Naturvårdsarts- Förekomst
kategori

Frekvens

Källa

Arter med mycket högt indikatorvärde
Allékantlav (Lecanora impudens)

Lavar

Mycket högt

Rödlistad art

Objekt: 12

Enstaka

Ekologigruppen 2018

Almsprängticka (Inonotus ulmicola)

Storsvampar

Mycket högt

Rödlistad art

Objekt: 12

Enstaka

Ekologigruppen 2018

Blanklav (Eopyrenula leucoplaca)

Lavar

Mycket högt

Naturvärdesindik Objekt: 10
ator, tidigare
rödlistad art

Enstaka

Ekologigruppen 2018

Bivråk (Pernis apivorus)

Fåglar

Mycket högt

Skyddad art,
rödlistad art,
Fågeldirektivet

Enstaka

Artportalen 2012

Ekticka (Phellinus robustus)

Storsvampar

Mycket högt

Typisk art (9020), Objekt: 10
rödlistad art

Flera

Ekologigruppen 2018

Eldsopp (Boletus luridus)

Storsvampar

Mycket högt

Signalart skog,
Objekt: 11
naturvärdesindika
tor

Flera

Ekologigruppen 2018

Gulvit blekspik (Sclerophora pallida)

Lavar

Mycket högt

Typisk art (6530, Objekt: 11, 12
9020, 9070,
9180), signalart
skog,
naturvärdesindika
tor, rödlistad art

Flera

Ekologigruppen 2018

Idegran (Taxus baccata)

Kärlväxter

Mycket högt

Signalart skog,
Objekt: 15
tidigare rödlistad
art, skyddad art

Flera

Ekologigruppen 2018

Jättekamskivling (Amanita ceciliae)

Storsvampar

Mycket högt

Signalart skog,
rödlistad art

Objekt: 10

Flera

Ekologigruppen 2018

Kandelabersvamp (Artomyces pyxidatus) Storsvampar

Mycket högt

Typisk art (9010), Objekt: 13
signalart skog,
rödlistad art

Flera

Ekologigruppen 2018

Kattmynta (Nepeta cataria)

Kärlväxter

Mycket högt

Skyddad art,
rödlistad art

Objekt: 15

Enstaka

Ekologigruppen 2018

Kornknarr (Crex crex)

Fåglar

Mycket högt

Skyddad art,
rödlistad art,
Fågeldirektivet

–

Enstaka

Artportalen 2012

Kungsfiskare (Alcedo atthis)

Fåglar

Mycket högt

Skyddad art,
rödlistad art

–

Objekt: 5

Artportalen 2017

Liten blekspik (Sclerophora peronella)

Lavar

Mycket högt

Typisk art (6530, Objekt: 11, 12
9020, 9070,
9180), signalart
skog, rödlistad art

Enstaka

Ekologigruppen 2018

Naverlönn (Acer campestre)

Kärlväxter

Mycket högt

Rödlistad art

Enstaka

Ekologigruppen 2018

Nonnea (Nonea versicolor)

Kärlväxter

Mycket högt

Tidigare rödlistad Objekt: 7
art

Enstaka

Ekologigruppen 2018

Ortolansparv (Emberiza hortulana)

Fåglar

Mycket högt

Skyddad art,
rödlistad art,
Fågeldirektivet

–

Enstaka

Artportalen 2011

Spinnfingersvamp (Lentaria byssiseda)

Storsvampar

Mycket högt

Signalart skog,
rödlistad art

Objekt: 8

Flera

Ekologigruppen 2018

Veckticka (Antrodia pulvinascens)

Storsvampar

Mycket högt

Typisk art (9010, Objekt: 13
9030), signalart
skog, rödlistad art

Enstaka

Ekologigruppen 2018

Objekt: 13

Arter med högt indikatorvärde
Blanksvart trämyra (Lasius fuliginosus)

Steklar

Högt

Ekologigruppens Objekt: 12
naturvårdsart

Flera

Ekologigruppen 2018

Brun nållav (Chaenotheca phaeocephala) Lavar

Högt

Typisk art (9070), Objekt: 10, 11, 12 Flera
signalart skog,
naturvärdesindika
tor

Ekologigruppen 2018

Bålgeting (Vespa crabro)

Steklar

Högt

Ekologigruppens Objekt: 5, 10, 11, Enstaka
naturvårdsart
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Ekologigruppen 2018

Skogsalm (Ulmus glabra)

Kärlväxter

Högt

Rödlistad art

Flera, Enstaka

Ekologigruppen 2018

Objekt: 11, 12,
13, 18

Arter med visst indikatorvärde
Allémossa (Leucodon sciuroides)

Mossor

Visst

Naturvärdesindik Objekt: 11, 12, 13 Ett stort antal,
ator
Flera

Ekologigruppen 2018

Ask (Fraxinus excelsior)

Kärlväxter

Visst

Rödlistad art

Objekt: 10, 11,
12, 13, 15, 18, 5

Flera, Enstaka

Ekologigruppen 2018

Gröngöling (Picus viridis)

Fåglar

Visst

Rödlistad art,
skyddad art

Objekt: 10

Enstaka

Ekologigruppen 2018

Gul fetknopp (Sedum acre)

Kärlväxter

Visst

Typisk art (1230, Objekt: 12
2130, 6280, 8230)

Enstaka

Ekologigruppen 2018

Gulnål (Chaenotheca brachypoda)

Lavar

Visst

Typisk art (9110, Objekt: 8
9130), signalart
skog,
naturvärdesindika
tor

Flera

Ekologigruppen 2018

Gåsört (Argentina anserina)

Kärlväxter

Visst

Ängs- och
betesart

Objekt: 11

Flera

Ekologigruppen 2018

Gökärt (Lathyrus linifolius)

Kärlväxter

Visst

Typisk art (9070), Objekt: 10
ängs- och
betesart, brynart

Flera

Ekologigruppen 2018

Kungsmynta (Origanum vulgare)

Kärlväxter

Visst

Ekologigruppens Objekt: 15
naturvårdsart

Flera

Ekologigruppen 2018

Kyrkogårdslav (Pleurosticta acetabulum)

Lavar

Visst

Naturvärdesindik Objekt: 11, 12,
ator
13, 15

Flera, Enstaka

Ekologigruppen 2018

Liten blåklocka (Campanula rotundifolia) Kärlväxter

Visst

Typisk art (6230, Objekt: 11, 15
6270, 6510, 6530,
9070), ängs- och
betesart

Flera

Ekologigruppen 2018

Lönnlav (Bacidia rubella)

Visst

Typisk art (9070), Objekt: 10, 11, 12 Flera
signalart skog,

Ekologigruppen 2018

Lavar

naturvärdesindika
tor
Stor andmat (Spirodela polyrhiza)

Kärlväxter

Visst

Typisk art (3150) Objekt: 2, 3, 4

Flera

Ekologigruppen 2018

Stor näckmossa (Fontinalis antipyretica)

Mossor

Visst

Ekologigruppens Objekt: 5
naturvårdsart

Flera

Ekologigruppen 2018

Svarta vinbär (Ribes nigrum)

Kärlväxter

Visst

Typisk art (6430, Objekt: 18
9001, 9050,
9102),
källskogsindikator
, signalart skog

Enstaka

Ekologigruppen 2018

Svavelticka (Laetiporus sulphureus)

Storsvampar

Visst

Typisk art (9020) Objekt: 10, 11

Flera

Ekologigruppen 2018

Arter med ringa indikatorvärde
Liljekonvalj (Convallaria majalis)

Kärlväxter

Ringa

Typisk art (9170, Objekt: 10, 13
9190), skyddad
art

Flera

Ekologigruppen 2018

Smultron (Fragaria vesca)

Kärlväxter

Ringa

Ekologigruppens Objekt: 10
naturvårdsart

Flera

Ekologigruppen 2018

Naturvårdsarternas ekologi
Nedan redovisas naturvårdsarternas ekologiska krav och vilka biologiska värden de
indikerar.
Figur 2. Beskrivning av de funna naturvårdsarternas ekologi och ekologiska krav. Arterna listas i
bokstavsordning efter svenskt namn.
Namn

Ekologi och krav på miljö

Allékantlav (Lecanora impudens)

Blanksvart trämyra (Lasius fuliginosus)

Har en östlig utbredning i Sverige och är känd från ett 40-tal lokaler i syd- och mellansverige och ett
50-tal lokaler i norra Sverige. Växer i södra Sverige på grova ädellövträd (ofta alm och ask) i öppna och
dammiga miljöer medan den i norra Sverige växer på asp i barrskogar. Lämpliga träd nyskapas i
mycket begränsad omfattning. I norra Sverige nyskapas få lövbrännor och i södra Sverige är
avverkning av alléer, almsjuka och askskottssjukan hot.
Förekommer framförallt på alléträd i dammiga miljöer, men även på lövträd i fuktiga skogsmiljlöer.
Indikerar viss kontinuitet av lövträd.
Nedbrytare i ved under barken på alm, vanligen på levande träd. Växer i almskog, park, allé och
blandad ädellövskog. Lätt att förbise eftersom fruktkropparna växer på insidan av barken. Total
population i landet bedöms ha minskat och fortgående kraftigt att minska p.g.a. Almsjukan.
Asken är kraftigt drabbad av den vindspridda askskottsjukan, som upptäcktes i Sverige 2001. Även om
en liten andel askar har en förstärkt motståndskraft så är inga helt resistenta träd kända. Både unga
och gamla askar drabbas. Det medför en risk för en mycket snabb utslagning av större delen av det
svenska askbeståndet.
Blanklav var åtminstone tidigare främst funnen på ekar men är nu nästan endast hittad på lönn, asp,
ask och hybridasp. Arten växer på unga till gamla träd men i motsats till många andra rödlistade lavar
på lövträd växer den på slät bark eller bark med grunda sprickor. Den växer både i slutna skogar och i
mer öppna miljöer men lokalerna har alltid hög luftfuktighet och sannolikt lång lövträdskontinuitet.
God förekomst och kontinuitet med hålträd

Brun nållav (Chaenotheca phaeocephala)
Bålgeting (Vespa crabro)

Trädkontinuitet, lagom ljusöppenhet
God tillgång på hålträd med stora hål.

Ekticka (Phellinus robustus)

Gröngöling (Picus viridis)

Död ved, parasit på stammar men även grenar, av levande oftast äldre eller senvuxna ekar. Påträffas i
löv- och blandskog och hagmark. En väl känd och lätt identifierbar art. Mycel och fruktkroppar kan bli
mycket långlivade; en fruktkropp från Kinnekulle konstaterades vara 71 år. Fåtal förekomster på varje
lokal. Huvudsaklig förekomst finns i sydöstra Sverige.
Ädellövmiljöer, eller kalkpåverkade barrskogar med höga naturvärden. Arten förekommer såväl i skog
som parkmiljöer.
Gröngöling häckar i lövskog, parker och lövblandad barrskog, ofta i anslutning till odlad mark.

Gul fetknopp (Sedum acre)
Gulnål (Chaenotheca brachypoda)

Öppenhet, störning, hävd, god hävd, solexponerade hällar med störning
Trädkontinuitet, öppenhet, trädkontinuitet

Gulvit blekspik (Sclerophora pallida)

Äldre och grova ädellövträd, gamla ädellövträd, arten är fortfarande den vanligaste arten i släktet
blekspikar (Sclerophora). Arten växer på gamla ädellövträd i öppna och ofta svagt dammimpregnerade
lägen. Omkring 60% av den svenska populationen växer på ask och 25% på alm varför askskottsjuka
och almsjuka är hot.
Solöppna, ofta näringsrika miljöer.

Allémossa (Leucodon sciuroides)
Almsprängticka (Inonotus ulmicola)

Ask (Fraxinus excelsior)

Blanklav (Eopyrenula leucoplaca)

Eldsopp (Boletus luridus)

Gåsört (Argentina anserina)

Gökärt (Lathyrus linifolius)

God hävd, hävdkontinuitet, artrika miljöer

Idegran (Taxus baccata)

Idegranen växer i skog och på klippor, det senare framför allt i kusttrakter där den klarar av att växa
mera öppet och exponerat än i inlandet. Inlandsförekomsterna är mer eller mindre genomgående
knutna till mullrik och stenig skogsmark, helst i ganska skuggigt läge. Arten är kalkgynnad. Ofta
förekommer även idegranen som planterad och kvarstående.
Bildar mykorrhiza med lövträd, helst ek och bok, på lerig kalkrik mark. Påträffas huvudsakligen i
hagmarker, lövängar och parker. Arten förefaller trivas i ljusa, halvöppna trädbestånd och har
sannolikt gynnats av äldre tiders markanvändning inom jordbruket.
Kontinuerlig tillgång till död ved, nedbrytare på murken ved på liggande stammar av asp, mer sällan
björk, lönn, sälg och gran i äldre skog. En lätt identifierbar art, eftersökt genom
nyckelbiotopinventeringen. Total population i landet bedöms ha minskat p.g.a. Minskande tillgång till
grova starkt rötade asplågor av lämplig kvalitet i äldre skog.
Enstaka spridda förekomster i de södra landskapen till Värmland, Närke och Gästrikland i norr.
Kattmynta hör främst hemma i öppna gårdsmiljöer, där den minskat starkt. Arten är
konkurrenskänslig. Idag finner man den oftast tillfälligt på soptippar och annan ruderatmark.
Kungsfiskare är beroende av åar och bäckar, ofta med lummig strandvegetation, med tillgång till
lodräta strandbrinkar där den gräver ut sina bohål. Den förekommer sällsynt från Skåne till södra
Värmland - södra dalarna - södra Gästrikland.
Artrika miljöer, kalkrika förhållanden, kontinuitet

Jättekamskivling (Amanita ceciliae)

Kandelabersvamp (Artomyces pyxidatus)

Kattmynta (Nepeta cataria)

Kungsfiskare (Alcedo atthis)

Kungsmynta (Origanum vulgare)
Kyrkogårdslav (Pleurosticta acetabulum)

Liten blåklocka (Campanula rotundifolia)

Förekommer framförallt på alléträd i dammimpregnerade miljöer, men även på lövträd i fuktiga
skogsmiljlöer. Indikerar viss kontinuitet av lövträd.
Markkontinuitet
Äldre och grova ädellövträd, gamla ädellövträd, känd från omkring 400 lokaler från Skåne till Jämtland.
Växer på lövträdsbark och ved i lägen med hög luftfuktighet. I syd- och Mellansverige växer den ofta
på ask, alm, lönn och ek. Avverkning av alléer och hamlade träd, almsjuka och askskottssjukan är hot i
södra och mellersta Sverige.
God hävd

Lönnlav (Bacidia rubella)

Trädkontinuitet, lagom ljusöppenhet

Naverlönn (Acer campestre)

Endast en inhemsk population i Skåne känd från 1749. Finns i övrigt planterad och förvildad i södra
Sverige. Endast förekomster som bedöms som inhemska ingår i bedömningen.

Liljekonvalj (Convallaria majalis)
Liten blekspik (Sclerophora peronella)

Nonnea (Nonea versicolor)
Skogsalm (Ulmus glabra)

Stor andmat (Spirodela polyrhiza)

Arten indikerar sena successionsstadier i ädellövskog och därmed artrika förhållanden. Kraftigt
påverkad av almsjukan och idag är större delen av det svenska beståndet drabbat. Det finns ännu
ingen känd resistens mot sjukdomen och det är stor risk att endast de mest isolerade bestånden har
någon framtid. Observationer och förutsägelser baserade på tillståndet på den europeiska
kontinenten indikerar att skogsalmen går en mycket dyster framtid i landet till mötes, med skattade
populationsminskningar på upp emot 90% under de kommande tio åren.
Arten indikerar i viss mån näringsfattiga förhållanden och god hävd, men kan finnas kvar långt efter
det att hävden upphört.
Nedbrytare som växer på barrförna, kvistar och kottar under gran i fuktig barrskog, men även i
lövskog, på lövförna och mossiga stammar av levande ek och andra lövträd. Också på döda enbuskar i
slutna, fuktiga hässlen på kalkrik mark (mittlandet, Öland). Uppmärksammad, lätt igenkännbar, och
förefaller främst finnas i äldre skogar med höga naturvärden. Förmodligen döljer sig flera outredda
taxa med olika ekologi bland de svenska fynden av arten.
Svag-måttlig eutrofiering.

Stor näckmossa (Fontinalis antipyretica)

Klart, rinnande vatten.

Svarta vinbär (Ribes nigrum)

Hög diversitet, källmiljöer, rörligt markvatten, näringsrikedom.

Svavelticka (Laetiporus sulphureus)

Död ved.

Veckticka (Antrodia pulvinascens)

Tillgång på död aspved, kontinuerlig tillgång till död ved, nedbrytare på liggande stammar av asp,
sällsynt även på björk, rönn och sälg. Påträffas i branter eller fuktiga lägen i löv- och blandskog, t ex
äldre bondeskogar. Förekommer även i naturskogsartad barrskog med aspinslag. Total population i
landet reduceras fortlöpande, p.g.a. Slutavverkning eller gallring av för arten lämpliga aspbestånd i
högre grad än lämpliga miljöer nyskapas.

Smultron (Fragaria vesca)
Spinnfingersvamp (Lentaria byssiseda)
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Brynindikatorart: Nilsson. E. 2014. Bryn - Inventering av bryn i Göteborgs kommun.
Rödlistad art: Gärdenfors, U. (red.) 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015.
ArtDatabanken, Uppsala.
Sandmarksindikator: Larsson. K 2017. Insekter som signalarter för öppna marker i södra
Sverige
Signalart skog: Skogsstyrelsen. 2010. Signalarter. Indikatorarter på skyddsvärd skog.
Signalart skog: Norén, M., Nitare, J., Larsson, A., Hultgren, B. & Bergengren, I. 2002.
Handbok för inventering av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen, Jönköping.
Tidigare rödlistad art: Gärdenfors. U. et al. 2005. Rödlistade arter i Sverige 2010
Gärdenfors. U. et al. 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005
Gärdenfors. U. et al. 2000. Rödlistade arter i Sverige 2000
Typisk art: Naturvårdsverket 2012. Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets
bilaga 1. Vägledningar för olika Natura-naturtyper.
Ängs- och betesmarksarter: Ivarsson, R. & Pettersson, M.W. 2005. Humlor och
solitärbin på åkerholmar. Svenska Vildbiprojektet vid ArtDatabanken, SLU &
Avdelningen för Växtekologi, Uppsala Universitet.
Ängs- och betesmarksarter: Jordbruksverket 2003. INDIKATORARTER –
metodutveckling för nationell övervakning av biologisk mångfald i ängs- och
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Ängs- och betesmarksarter: Jordbruksverket. 2005. Ängs- och betesmarksinventeringen
– inventeringsmetod

Bilaga 3. Metodbeskrivning för
naturvärdesbedömning enligt SIS
I arbetet med naturvärdesinventering (NVI) görs klassificering av all mark med avseende
på naturvärde och naturtyp. Metoden följer SIS-standard SS 199000:2014 för
naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) genomförande,
naturvärdesbedömning och redovisning. Standarden har tagits fram av Trafikverket och
ledande svenska naturmiljökonsulter där Ekologigruppen ingått som en av de
medverkande. Med naturvärde menas här värde för biologisk mångfald. Geologiska
värden och värde för friluftslivet beaktas inte.
Naturvärdesinventeringen redovisar och beskriver objekt som har naturvärdesklass 1–4.
Områden med lägre naturvärde redovisas inte.

Naturvärdesklasserna är:
Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1
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
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för
att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. I denna klass ingår
bland annat skogliga nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen och områden som är
utpekade som värdefulla i ängs- och hagmarksinventeringen.
Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
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.
I klassen återfinns miljöer som hyser en rik biologisk mångfald eller är ovanliga ur ett
kommunalt perspektiv. Miljöerna är viktiga att bevara för att behålla den biologiska
mångfalden i den berörda kommunen. I denna klass ingår bland annat områden med
naturvärden utpekade av skogsstyrelsen och ängs- och betesmarskinventeringens klass
restaurerbar ängs- och betesmark.
Visst naturvärde – naturvärdesklass 4
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 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, t.ex. äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där
andra värdestrukturer och värdeelement saknas.
I klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk mångfald som gör dem viktiga att
bevara för att behålla den biologiska mångfalden på lokal nivå. Med lokal menas
stadsdel, socken eller annan begränsad geografisk enhet som definieras i inventeringen.

Parametrar för naturvärdesbedömning
Naturvärdesinventeringen utgår i grunden från bedömning av art- respektive
biotopvärde.

Biotopvärde
Biotopvärde inventeras genom klassificering av biotop, samt viktiga värdeelement och
strukturer som finns i objekten. En viktig aspekt är om naturtypen utgörs av en så kallad
Natura-naturtyp, det vill säga att den omfattas av den lista över skyddsvärda naturtyper
som ingår i EU:s art- och habitatdirektiv. För att göra denna klassning görs först en
tolkning från flygbilder med hjälp av en tolkningsnyckel för Natura-naturtyperna
(Ekologigruppen 2015). Därefter kontrolleras biotoptillhörighet i fält.
Bedömningsgrunden för biotopvärde omfattar två underliggande aspekter;
▪ Naturtypens sällsynthet, inklusive hot mot naturtypen i fråga
▪ Biotopkvalitet viket inkluderar bl.a., naturlighet, processer och störningsregimer,
strukturer och element, kontinuitet, förekomst av nyckelarter läge storlek och form
För att nå högsta biotopvärde så skall de biotopkvaliteter med positiv betydelse för
biologisk mångfald som kan förväntas förekomma i biotopen finns i stor omfattning och
med uppenbart god kvalitet. Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt bättre i den aktuella
regionen, och/eller utgöras av förekomst av biotop eller Natura-naturtyp som är hotad i
ett nationellt eller internationellt perspektiv. För vanligt förekommande hotade Naturanaturtyper som exempelvis taiga så har Ekologigruppen tillämpat att det krävs att
kriterierna för biotopkvalitet också uppfylls för att klassning högt biotopvärde ska ske.
Standarden anger att det räcker med att naturtypen utgörs av en hotad Natura 2000naturtyp. För sällsynt förekommande Natura-naturtyper som exempelvis
silikatgräsmarker räcker det med att kriterier för att biotopen ska klassas som Naturanaturtyper uppnås för att erhålla högt biotopvärde.

Artvärde
I bedömningsgrunden för artvärde ingår fyra aspekter, naturvårdsarter, rödlistade arter,
hotade arter och artrikedom.
En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändå är någorlunda
allmänt förekommande. Genom sin förekomst indikerar arten att det finns särskilda
naturvärden i ett område och att det finns möjligheter till förekomster av rödlistade
arter. Naturvårdsarter är utpekade i olika inventeringar och sammanhang. Bland dessa
kan nämnas rödlistade arter och fridlysta arter (se ovan) typiska arter (arter som indikerar
gynnsam bevarandestatus i naturtyper listade i habitatdirektivet), Fågeldirektivet, skogliga
signalarter (utpekade i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringsmetodik), Ängs- och
betesmarksarter (utpekade i Jordbruksverkets Ängs- och betesmarksmetodik), samt
Ekologigruppens egna indikatorarter.
Naturvårdsarter bedöms utifrån antalet naturvårdsarter, men även hur livskraftig
respektive art är (hur vanlig en enskild art är) samt hur väl de indikerar naturvärden.
Artrikedom bedöms utifrån artantal, och är en viktig bedömningsgrund i naturtyper med
bristfällig kunskap om naturvårdsarter. Aspekterna naturvårdsart eller artrikedom
bedöms på en fyrgradig skala för artvärde.
För vanligt förekommande rödlistade och hotade arter med ringa indikatorvärde som
exempelvis ask och kungsfågel så har Ekologigruppen anpassat värderingen av artvärde
så att förekomst av hotad art med visst eller ringa indikatorvärde inte med automatik ger
högt artvärde.

Samlad naturvärdesbedömning
Samlad naturvärdesbedömning är en analys som görs av en ekolog och där biotop och
artvärden som identifierats används som grund (figur 1). Värdet av förekomst av
naturvårdsarter, biotopkvalitet, sällsynthet och hot förstärker som regel varandra.
Kunskap rörande hur strukturer och funktioner, samt naturvårdsarter uppträder i olika
naturtyper har stor betydelse för värdebedömningen. I vissa naturmiljöer, exempelvis

magra tallskogar, förekommer få naturvårdsarter och dessa är ofta svåra att hitta. Detta
faktum vägs in i den samlade bedömningen.

Figur 3. Illustration av hur bedömningsgrunderna för art och biotopvärde relaterar till varandra.

Redovisning av osäkerheter i värdebedömningen/preliminär
bedömning
En naturvärdesbedömning är alltid förknippad med en rad osäkerhetsfaktorer. När
osäkerheten bedöms som alltför stor så redovisas NVI-klassificeringen som preliminär.
Osäkerhetsfaktorer utgörs i första hand av:
▪ naturvårdsarter inom organismgrupp viktig för naturtypen går inte att inventera under
årstiden då fältarbetet genomförs
▪ väderleken är olämplig för inventering av viktiga organismgrupper av naturvårdsarter
då fältarbetet genomförs (exempelvis fjärilar och fåglar)
▪ väderleken är olämplig för inventering av markstrukturer (snötäckt mark etc)
▪ specialistkompetens för eftersök av mer svårbestämda organismgrupper av
naturvårdsarter saknas
▪ tidsbudget för eftersök av svårbestämda/svårhittade organismgrupper av
naturvårdsarter ingår inte i uppdraget
▪ underlag för bedömning av värde för regional och kommunal grönstruktur saknas
Grad av säkerhet i värdebedömningen redovisas alltid i en tregradig skala – säker, viss
osäkerhet, osäker. Orsak till osäkerhet i bedömningen redovisas alltid.
Preliminär bedömning kan anges när:
▪ naturvårdsarter inte har inventerats
▪ en organismgrupp av naturvårdsarter som är avgörande för naturtypen inte har kunnat
inventerats (exempelvis marksvampar i en sandbarrskog och fåglar i större
strandängsmiljöer) och området bedöms ha hög potential för rik förekomst av dessa.

När bedömningen är osäker, görs en expertbedömning av delområdets potential att hysa
naturvårdsarter. Delområdet tilldelas därefter, med tillämpande av försiktighetsprincipen,
det högsta värde som det bedöms ha potential för. Vid viss osäkerhet i bedömningen
sker ingen höjning av värdet med hänvisning till osäkerhet

Referenser
Ekologigruppen 2015. Flygbildstolkningsnycklar för NVI och biotopkartering.

