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Sammanfattning 
Ekologigruppen har på uppdrag av Huddinge kommun genomfört en 
naturvärdesinventering (NVI) i enlighet med SIS-standard (SS 199000:2014), nivå medel 
väster om Ågestasjön, Huddinge kommun. Fältbesök genomfördes den 27 augusti 2020. 
Syftet med utredningen har varit att skapa ett kunskapsunderlag för att kunna beakta 
ekologiska aspekter i arbetet med de vattenvårdande åtgärder som planeras längs 
Balingsholmsåns dalgång. Området ligger inom Orlångens naturreservat som också 
utgör ett riksintresse för det rörliga friluftslivet. Inventeringsområdet ingår också i 
Hanvedenkilen som är en av Stockholmsregionens gröna kilar. Delar av 
inventeringsområdet är utpekat i Ängs- och betesinventeringen (TUVA).  

Inventeringsområdet är cirka 5 hektar stort och ligger strax väster om Ågestasjön, som är 
en grund och övergödd slättsjö med ett rikt fågelliv. Den dominerande naturtypen i 
inventeringsområdet är frisk-fuktig gräsmark i dalgången som ingår i en betesfålla men 
som för närvarande har ett lågt betestryck. Mindre delar av området utgörs av buskrik, 
tidigare betad, igenväxningsmark. Det nordligaste partiet av området utgörs av en 
ekdunge med två äldre ekar samt med inslag av hassel, asp, ask och sälg.  

Ett objekt med högt naturvärde samt två objekt med påtagliga naturvärden har urskilts. 
Några naturvärdesobjekt med högsta naturvärde finns inte i området. 13 naturvårdsarter 
påträffades i samband med naturvärdesinventeringen, bland annat mindre hackspett, 
videticka och gulpudrad spiklav. Därtill finns ytterligare två naturvårdsarter, åkergroda 
och vanlig snok, noterade från området i databasen Artportalen, liksom flera fågelarter. 
Nio av de observerade arterna är skyddade enligt artskyddsförordningen. 
För att behålla naturvärden och stärka den biologiska mångfalden i området bör 
naturvärdesobjekt 3 bevaras. Ekmiljöer är en unik och hotad miljö som Sverige har ett 
särskilt åtagande att bevara. Viss gallring kring några ekar kan dock vara angeläget här. 
Åtgärder som innebär att småhabitat skapas, betestrycket återställs, samt skapande av 
våtmarker och generell restaurering av habitatet anses enbart medföra positiva 
konsekvenser på naturvärden i området.  
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Inledning 
Bakgrund och syfte 
Ekologigruppen har på uppdrag av Huddinge kommun genomfört en 
naturvärdesinventering (NVI) i enlighet med SIS-standard (SS 199000:2014 och SIS-TR 
199001:2014). Inventeringsområdets läge och avgränsning framgår av Figur 1. 

Målet med utredningen har varit att skapa ett kunskapsunderlag för att kunna beakta 
ekologiska aspekter i arbetet med de vattenvårdande åtgärder som planeras längs 
Balingsholmsåns dalgång. En del i åtgärderna är att restaurera våtmarksytor och öka 
möjligheterna för näringsupptag. En möjlig plats för åtgärder är väster om Ågestasjön. 
Om sådana åtgärder ska genomföras behövs uppdaterad information om naturvärden så 
att man kan ta hänsyn till dessa. 

Figur 1. Inventeringsområdet (röd markering) i förhållande till omgivande landskap. 
Inventeringsområdet gränsar till Ågestasjön som ligger söder om sjön Magelungen. 

SIS naturvärdesinventering 
I en SIS inventering enligt SS-199000:2014 ingår endast kartläggning av områden med 
värde för biologisk mångfald. Naturvärdesbedömning utifrån friluftsvärden geologiska 
eller kulturella värden ingår inte. I SIS-inventeringsmetodik ingår endast en enklare 
bedömning av landskapssamband (landskapsobjekt) men inga avancerade 
spridningsanalyser. SIS naturvärdesinventering kan genomföras i olika kombinationer. I 
Tabell 1. redovisas vilken nivå, detaljeringsgrad och vilka tillägg som har genomförts i 
detta uppdrag. 

 

0 0,5 1 Km
Ekologigruppen 2020-11-04

Labels
Vid NVI-kartor vill i vanligtvis visa viss
information i kartan som text, ex. EKO-id. 
All information som finns i attributtabellen till 
GIS-filer kan visas i kartorna som "Labels". 
För att aktivera Labels gör detta:
1) Högerklicka på lagret i "Table of contens" 
>Properties > Labels
2) Klicka i "Label features in this layer"
3) Vid "Label Field" välj i rullistan den kolumn 
där informationen som du vill ska visas finns. 
4) Välj typsnitt, textstrl och färg. 
5) På knappen "Placement properties" regleras
hur "labels" ska visas i kartan.

Tryck ok

Inventeringsområde

Magelungen 

Ågestasjön 
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Tabell 1.  Ambitionsnivåer inom SIS-NVI 199000:2014 
Ambitionsnivå Innehåll 
Nivå  Fältnivå 
Detaljeringsgrad Medel 
Tillägg Naturvärdesklass 4 

Avgränsningar 
Inventeringsområdets avgränsning baseras på de vattenvårdande åtgärder som planeras 
längs Balingsholms dalgång, väster om Ågestasjön. Delar av Balingsholms dalgång har 
redan naturvärdesinventerats av Ekologigruppen år 2017, vilket framgår i Figur 2 och 
Figur 3. 

  
Figur 2. Inventeringsområdets avgränsning är markerat i blått. Tidigare inventerat området är 

markerat i gult.  

Tidigare inventeringar 
Inga tidigare art- eller naturvärdesinventeringar finns från inventeringsområdet.  

Ekologigruppen genomförde hösten 2017 en naturvärdesinventering vid Balingholmsån 
på uppdrag av Huddinge kommun. Inventeringsområdet utgjordes av Balingsholmsån 
med omkringliggande åker- och betesmarker mellan sjön Trehörningen och aktuellt 
planområde väster om Ågestasjön, se Figur 3.  

Målet med den utredningen var att sammanställa kunskap om områdets naturvärden 
med syftet att skapa ett kunskapsunderlag inför bedömning av konsekvenser för 
naturmiljöer som kan komma att påverkas vid en restaurering av Balingholmsån, samt 
anläggande av en vandringsled genom området. Sju objekt med påtagliga naturvärden 
och fem objekt med visst naturvärde urskildes.  

I samband med den tidigare naturvärdesinventeringen påträffades 14 naturvårdsarter i 
intilliggande område. Ytterligare 42 arter finns noterade från området i databasen 
Artportalen. En stor del av de påträffade arterna är rödlistade fågelarter knutna till 
miljöer nära Ågestasjön. 
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Figur 3. Avgränsning och resultat från 2017 års naturvärdesinventering längs Balingholmsån, 

väster om aktuellt inventeringsområde.  
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Allmän beskrivning av området 
Inventeringsområdet utgör en yta på drygt 5 hektar strax väster om Ågestasjön, som är 
en grund och övergödd slättsjö med ett rikt fågelliv. Dalgången utgörs av gyttja och 
gyttjelera medan höjderna består av urberg och glacial lera. Den dominerande naturtypen 
är frisk-fuktig gräsmark i dalgången. Gräsmarken ingår i en betesfålla men har 
förnärvarande ett dåligt betestryck. Mindre delar av området utgörs av buskrik 
igenväxningsmark som tidigare har betats men som nu är svårgenomtränglig. Det 
nordligaste partiet av området utgörs av en ekdunge med inslag av hassel, asp, ask och 
sälg. Två äldre ekar förekommer (100–120 år). Söder om inventeringsområdet finns 
artrika torrängar där rödlistade arter har noterats.  
 

 
Figur 4. Marken i inventeringsområdet domineras av frisk-fuktig gräsmark med lågt betestryck.  

Naturvårdsstatus och kommunala planer 
Inventeringsområdet ligger inom naturreservatet Orlången. Delar om området ligger 
även inom fågelskyddsområdet Ågestasjön.  

Delar av området har pekats ut som betesmark i Ängs- och Betesinventeringen (TUVA) 
med strandängar av betydelse för fågellivet. Inventeringsområdet utgör en del av 
Stockholmsregionens gröna kilar och värdekärnor (RUFS 2050) och ingår i riksintresset 
för friluftsliv Hanveden. 
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Naturvärdesobjekt 
Syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden (objekt) av betydelse för 
biologisk mångfald. Naturvärdesinventeringen resulterade i en avgränsning och 
naturvärdesklassning av tre områden med två olika naturvärdesklasser: ett objekt av högt 
värde, naturvärdesklass 2, och två objekt av påtagligt värde, naturvärdesklass 3.  

Figur 5. I inventeringsområdet avgränsades ett objekt med högt naturvärde, och två objekt med 
påtagligt naturvärde. Objekt 1 utgörs av friskfuktig gräsmark med lågt betestryck och objekt 2 
utgörs av igenväxningsmark som tidigare har betats. Objekt 3 utgörs av en ekdunge med två 
gamla ekar samt ett dött träd med en stor stamhålighet och mulmbildning vilket bidrar till 
objektets värde.  

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2  
I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

I inventeringsområdet har ett objekt med högt naturvärde (klass 2) påträffats (Figur 5).  
Objektet täcker en yta om cirka 0,5 hektar och utgörs av en ekdunge som bedöms ha ett 
påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Det betyder att det förekommer ett flertal 

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. 

 

1

2
3

0 0,035 0,07 Km

Naturvärdesinventering (NVI) - Väster om Ågestasjön

Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Lågt naturvärde

Ekologigruppen 2020-11-04

Labels
Vid NVI-kartor vill i vanligtvis visa viss
information i kartan som text, ex. EKO-id. 
All information som finns i attributtabellen till 
GIS-filer kan visas i kartorna som "Labels". 
För att aktivera Labels gör detta:
1) Högerklicka på lagret i "Table of contens" 
>Properties > Labels
2) Klicka i "Label features in this layer"
3) Vid "Label Field" välj i rullistan den kolumn 
där informationen som du vill ska visas finns. 
4) Välj typsnitt, textstrl och färg. 
5) På knappen "Placement properties" regleras
hur "labels" ska visas i kartan.

Tryck ok
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skyddsvärda arter i objektet. Bland de naturvårdsarter som påträffats kan bland annat 
mindre hackspett och gulpudrad spiklav nämnas. Vidare så förekommer strukturer 
viktiga för biologisk mångfald ganska rikligt, men enstaka biotopkvaliteter som kan 
förväntas saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning. I värdeklassen 
förekommer främst naturtyper som är sällsynta ur ett nationellt eller internationellt 
perspektiv (Natura 2000-naturtyper).  

Två äldre ekar förekommer, samt ett dött träd med en stor stamhålighet och 
mulmbildning, vilket bidrar till objektets värde. Dessutom förekommer måttliga 
mängder död ved med goda förutsättningar för förekomster av rödlistade insekter.  

 
Figur 6. Ekdunge av högt naturvärde i objekt 3. Ekmiljöer är en unik och hotad miljö som Sverige 

har ett särskilt åtagande att bevara. En bäver har betat ner några aspar och därmed bidragit till 
att skapa död ved inom objektet.  

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3  
I denna klass bedöms inte varje objekt behöva vara av betydelse för biologisk mångfald 
på varken regional, nationell, eller global nivå, men bedöms vara av särskild betydelse för 
att den totala arealen av dessa områden ska kunna bibehållas. Ekologigruppen tolkar det 
som att denna värdeklass är av för betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 
kommunal nivå. 

I inventeringsområdet har två objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) påträffats. Det 
betyder att det förekommer naturvårdsarter men att arter med högt indikatorvärde inte 
är vanligt förekommande. De biotopkvaliteter som kan förväntas i biotoperna saknas 
eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd. Totalt täcker värdeklassen en yta 
på nästan fem hektar. Objekt 1 utgörs av frisk-fuktig gräsmark knuten till naturtypen 
ängs- och betesmark och bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde (Figur 7). 
Naturtyper knutna till ängs- och betesmarker har dålig bevarandestatus och är nationellt 
och internationellt hotade. Objektet är dock homogent, vilket innebär att små 
mikrohabitat och nischer som ger en rik mångfald saknas. En hel del fågelarter, varav 
flera är rödlistade, använder lokalen som rastplats under vårflytten.  

Objekt 2 (Figur 8) utgörs av igenväxningsmark med vide vid stränder och bedöms ha ett 
påtagligt artvärde och ett visst biotopvärde. Objektet är utpekat i ängs- och 
betesmarksinventeringen som restaurerbar mark. Påtagligt artvärde i objektet baseras på 
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rikt fågelliv, födosöksmiljö för mindre hackspett och förekomst av en rödlistad 
vedsvamp (videticka).  

 
Figur 7. Objekt 1 utgörs av frisk-fuktig gräsmark som ingår i en betesfålla väster om Ågestasjön. 

Just denna del har för närvarande lågt betestryck, vilket innebär att gräsmarken har blivit tät 
och domineras av beståndsbildande vanliga gräs och halvgräs. 

 
Figur 8. Objekt 2 utgörs av en buskrik igenväxningsmark bestående av unga, cirka 30–40 år 

gamla gråvidebuskar. Även ett fåtal antal träd av björk och klibbal förekommer. Marken som 
tidigare varit öppen och betad är nu svårgenomtränglig, vilket gör att det hyser ett riktigt 
fågelliv med tättingar. Videbuskarna utgör även en viktig nektarkälla för pollinerande insekter.  
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Naturvårdsarter 
I området har 15 naturvårdsarter (se faktaruta) påträffats i samband med 
naturvärdesinventeringen. Därtill finns ytterligare fågelarter noterade från området i 
databasen Artportalen, varav flera är rödlistade. Av dessa kan nämnas havsörn (NT), 
småfläckig sumphöna (VU), blå kärrhök (NT) och brushane (VU). Dessa fågelarter 
bedöms inte häcka i området utan bedöms använda lokalen som rastplats under 
vårflytten, eller tillfälligt vid födosök. Noteringar av dessa arter i Artportalen har därför 
inte påverkat naturvärdet i naturvärdesbedömningen och kunde inte återfinnas  i 
samband med inventeringen. Endast arter som häckar, eller regelbundet nyttjar området 
som rastplats har noterats.  

I tabell 2 redovisas alla fynd av naturvårdsarter inom inventeringsområdet, samt i vilket 
objekt (rubrik Förekomst) och i vilka antal de påträffats (rubrik Frekvens). Under 
rubriken ”Naturvårdsartskategori” redovisas vilken typ av naturvårdsart det är (rödlistad 
art, typisk art, Ekologigruppens egen indikatorart, och så vidare). En fullständig 
förteckning av noterade naturvårdsarter och information om vad arterna indikerar finns i 
bilaga 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturvårdsart 
En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö. Genom sin förekomst signalerar arten 
att det finns särskilda naturvärden i ett område och att det finns möjligheter till förekomster av 
sällsynta och/eller rödlistade arter.  

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 
nyckelbiotopsinventeringsmetodik), Ängs- och betesmarksarter (utpekade i Jordbruksverkets 
Ängs- och 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, visst och ringa. Mycket högt indikatorvärde används exempelvis för ovanliga 
rödlistade eller hotade arter, samt för arter med höga krav på miljön där de förekommer. Ringa 
indikatorvärde används exempelvis för rödlistade arter som är så vanliga att de inte indikerar 
särskilt artrika förhållanden. 
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Tabell 2.  Naturvårdsarter påträffade i inventeringsområdet. Tabellen är sorterad efter 
indikatorvärde, med högsta indikatorvärden först. Kolumnen RK anger rödlistningskategori enligt 
följande: NT - Nära hotad, VU - Sårbar, EN - Starkt hotad, CR - Akut hotad, DD - kunskapsbrist. 
Källa avser vilken källa vi har för att tro att arten förekommer i området. ASF = 
Artskyddsförordningen.  
* 6410 Fuktängar, 9070 Trädklädd betesmark 9160 Näringsrik ekskog, 9190 Näringsfattig ekskog 

Art Skydd  RK Indikatorvärde Förekomst Källa Frekvens Naturvårdsarttyp 

Vinterflickslända,  
Sympecma fusca 

- - Mycket högt Objekt 3 Ekologigruppen 2020 Enstaka Tidigare rödlistad art (2000) 

Gulpudrad spiklav 
Calicium adspersum 

- - Mycket högt Objekt 3 Ekologigruppen 2020 Enstaka Typisk art (9070, 9160), Signalart 
skogsstyrelsen 

Mindre hackspett,  
Dryobates minor 

4 § ASF NT Mycket högt Objekt 2 & 3 Ekologigruppen 2020 Enstaka Rödlistad & skyddad art 

Videticka, Antrodia 
macra 

- NT Högt Objekt 2 Ekologigruppen 2020 Enstaka Rödlistad art 

Vattenrall, Rallus 
aquaticus 

4 § ASF - Högt Objekt 1 Ekologigruppen 2020 Enstaka Skyddad art, Ekologigruppens 
naturvårdsart 

Rostfläck, Arthonia 
vinosa 

- - Högt Objekt 3 Ekologigruppen 2020 Enstaka Typisk art (9190), Signalart 
skogsstyrelsen 

Vanlig snok, Natrix 
natrix 

6 § ASF - Visst Objekt 1 Artportalen 2018 Enstaka Skyddad art, tidigare rödlistad (2015) 

Gröngöling, Picus 
viridis 

4 § ASF - Visst Objekt 3 Ekologigruppen 2020 Enstaka Skyddad art, tidigare rödlistad (2015) 

Enkelbeckasin, 
Gallinago gallinago 

4 § ASF - Visst Objekt 1 Ekologigruppen 2020 Enstaka Skyddad art, Typisk art (6410) 

Åkergroda, Rana 
arvalis 

4 § ASF - Visst Objekt 1 Artportalen 2018 Enstaka Skyddad art 

Gulsparv, Emberiza 
citrinella 

4 § ASF NT Visst Objekt 2 Ekologigruppen 2020 Enstaka Rödlistad & skyddad art 

Sävsparv, Emberiza 
schoeniclus 

4 § ASF NT Visst Objekt 1 & 2 Ekologigruppen 2020 Enstaka Rödlistad & skyddad art 

Stare, Sturnus 
vulgaris 

4 § ASF VU Visst Objekt 3 Ekologigruppen 2020 Enstaka Rödlistad & skyddad art 

Spenört, Laserpitium 
latifolium 

- - Visst Objekt 3 Ekologigruppen 2020 Enstaka Ekologigruppens naturvårdsart 

Ask, Fraxinus 
excelsior 

- EN Ringa Objekt 3 Ekologigruppen 2020 Enstaka Rödlistad art 



 

12 

NVI väster om Ågestasjön 
Huddinge kommun 

 
Skyddade arter 
I området förekommer nio arter som är skyddade enligt svensk lag (SFS 2007:845, se 
faktaruta). Åtta arter är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen (ASF) och en art är 
skyddad enligt 6 § ASF. Förekomsterna av arterna redovisas i 0 ovan.  

 

Arter listade i 4 § artskyddsförordningen 
Nio arter som är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen har noterats inom 
utredningsområdet. Förutom att arterna är fridlysta så är det också förbjudet att skada 
eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser, samt att avsiktligt störa, 
särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. 

Alla vilda fågelarter är skyddade i svensk lag enligt artskyddsförordningen 4 §, men arter 
markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen (Fågeldirektivet), rödlistade arter 
(faktaruta), samt sådana arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet 
och vid tillämpningen av förordningen (Naturvårdsverket 2009). Endast fyra av de 
skyddade arterna är rödlistade och således prioriterade i skyddsarbetet. Nedan beskrivs 
mindre hackspett som är en rödlistad fågelart som är skyddad enligt 
artskyddsförordningen 4 § och som har mycket högt indikatorvärde. 

Mindre hackspett (Dendrocopos minor) 

Mindre hackspett är Sveriges minsta hackspett med en kroppslängd av endast cirka 15 
cm. Mindre hackspetten lever i löv- och blandskog med förekomst av äldre lövträd, i 
södra Sverige särskilt ädellövträd. Under vintern kan födosök ske även i äldre 
grandominerad skog, troligen för att den ger bättre skydd mot rovdjur och rovfåglar än 
ren lövskog. För häckning krävs stående döda lövträd. Arten är rödlistad som nära hotad 
(NT). 

Åkergroda (Rana arvalis) 

Åkergroda är en av de vanligaste grodorna i Sverige och påträffas i hela landet utom i 
fjällkedjan. Åkergroda förekommer i olika typer av miljöer men gärna i fuktigare 
områden. Reproduktionen sker helst i fiskfria småvatten och leken sker från mars i södra 
Sverige till juni i norra. Arten har troligtvis minskat långsiktigt till följd av våtmarkernas 
areella minskning men det finns inga tecken på betydande populationsförändring utan 
populationen bedöms vara livskraftig (LC).  

Arter listade i 6 § artskyddsförordningen 
En art, vanlig snok, som är skyddad enligt 6 § artskyddsförordningen har noterats inom 
utredningsområdet. Enligt 6 § artskyddsförordningen är det förbjudet att döda, skada, 
fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och dessutom att ta bort eller skada ägg, rom, 

Artskyddsförordningen 
Artskyddsförordningen ger ett skydd för alla vilda fåglar och ett antal djur och växter som finns 
uppräknade i artskyddsförordningens bilagor. Olika arter har olika skydd beroende på vilken 
paragraf i artskyddsförordningen som reglerar artens skydd. 

Skyddet är utformat som ett strikt skydd, det vill säga: det finns ingen rimlighetsavvägning 
mellan nödvändigheten av projektet och behovet av att skydda arten. I prejudikat finns dock 
bedömningar att det inte är enstaka individer som är skyddade utan snarare den lokala 
populationen.  

Om ett projekt eller en plan bedöms påverka lokal population är det inte möjligt att söka 
dispens, istället måste skyddsåtgärder vidtas så att populationen inte påverkas. Om detta görs 
rätt, behövs inte längre dispensen. Målet med skyddsåtgärderna blir alltså att göra dispensen 
onödig.  
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larver, eller bon av vilt levande kräldjur, groddjur eller ryggradslösa djur som är upptagna 
i bilaga 2 till artskyddsförordningen.  

Vanlig snok (Natrix natrix) 

Vanlig snok påträffas vanligen vid olika typer av vatten eller fuktmarker såsom sjöar, 
floder, dammar, åar, bäckar, moss- och myrmarker. Under näringsperioden är arten 
knuten till platser med grodor, paddor och/eller fisk och under sommarens 
äggutvecklingsperiod till platser med förmultnande vegetation eller annan lämplig varm 
och fuktig mark. Den övervintrar ofta i steniga områden långt från vatten, från oktober 
till mars, med viss tidsförskjutning under varma eller långa vintrar och på olika latituder. 
Snoken är utsatt för flera typer av hot, bland annat utdikning av våtmarker samt kraftig 
minskning av lämpliga äggläggningsplatser. 

Rödlistade arter 
Fem rödlistade arter noterades från området vid denna inventering. Majoriteten av dessa 
rödlistade arter (fyra stycken) tillhör hotkategorin nära hotade arter (NT), en art (stare, 
Sturnus vulgaris) tillhör kategorin sårbara arter (VU) och en art (ask, Fraxinus excelsior) 
tillhör den näst högsta hotkategorin starkt hotade arter (EN).  
 

 

Ask (Fraxinus excelsior) (EN) förekommer i objekt 3. Arten är rödlistad på grund av en 
vindburen svampsjukdom som drabbar träden (askskottsjukan). Genetisk variation inom 
populationerna bör öka motståndskraften mot askskottsjukan och därför är det att 
viktigt att bevara askar där det är möjligt. Många naturvårdsarter bland skalbaggar, 
vedsvampar och lavar är knutna till askträd. 

Videticka (Antrodia macra) (NT) förekommer i objekt 2. Videticka är en nedbrytande 
svamp som lever på liggande stammar och döda kvarsittande grenar på gråvide, sälg och 
asp i sumpig löv- och blandskog. Arten är beroende av hög och jämn luftfuktighet i 
gamla, ostörda skogsmiljöer. Videtickan hotas av brist på död ved i brukad skog. För att 
säkerställa artens fortlevnad bör man dels se till att bestånd av gamla sälgar och aspar i 
områden där arten förekommer lämnas kvar, dels att ny ved tillkommer.  

Övriga intressanta naturvårdsarter 
Förutom de rödlistade arterna hittades två arter som är klassade som signalarter av 
Skogsstyrelsen (Figur 5). Gulpudrad spiklav (Calicium adspersum) förekommer på 
gammal ek inom objekt 3. Arten är en mycket viktig karaktärsart för gamla och grova 
ekar. Den har högt signalvärde och visar på jätteekar som ofta har en rik flora av andra 
sällsynta eklavar. I Skandinavien är den endast vanligt förekommande i östra Svealand. 
Även rostfläck (Arthonia vinosa) växer inom objekt 3. I östra Sverige signalerar arten 
höga naturvärden i skogsmiljöer som under en lång tid har haft ett fuktigt mikroklimat 
(Nitare 2019). 
 

 

Rödlistan - rödlistekategorier 
Den svenska rödlistan utarbetas av ArtDatabanken. Rödlistan uppdateras vart femte år och 
den senaste rödlistan gavs ut 2015. Rödlistan i sig innebär inget skydd utan anger olika arters 
risk att dö ut från Sverige. Arterna listas i olika rödlistkategorier beroende på artens status. Det 
finns sex rödlistningskategorier: 

(RE) nationellt utdöd, (CR) akut hotad, (EN) starkt hotad, (VU) sårbar, (NT) nära hotad, (DD) 
kunskapsbrist. 

Arter som inte visar på någon minskning eller negativa trender och har tillräckligt stor 
population är klassade som livskraftiga LC 
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Förslag till anpassningar och åtgärder 
För att minimera förlust av biologisk mångfald är det nödvändigt att redan i ett tidigt 
skede ta hänsyn till befintliga naturvärden. Åtgärder som innebär att småhabitat skapas, 
betestrycket återställs, samt skapande av våtmarker och generell restaurering av habitatet 
anses enbart medföra positiva konsekvenser på naturvärden i området.  

Nedan ges förslag till åtgärder för att minimera negativ påverkan på den biologiska 
mångfalden.  

§ Bevara objekt av högt naturvärde, klass 2. För att bevara naturvärden och stärka 
den biologiska mångfalden i området bör naturvärdesobjekt 3 bevaras. Ekmiljöer är 
en unik och hotad miljö som Sverige har ett särskilt åtagande att bevara. Viss gallring 
kring några ekar kan dock vara angeläget.  

§ Ta stor hänsyn till områden med påtagligt naturvärde, klass 3 i planeringen. 
Vid eventuell restaurering av miljöerna bör hänsyn mot fåglar tas. Undvik 
exempelvis att genomföra åtgärder under häckningstid.  

§ Hävda kvarvarande rester av naturliga gräsmarker. Upphörd hävd (dåligt 
betestryck) har gjort att gräsmarken i området har blivit homogen och tät. För att 
hindra igenväxning och bevara naturvärden kopplade till ängs- och betesmarker i 
objekt 1 behöver området om möjligt hävdas genom slåtter eller bete.  

§ 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.  
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Metodik 
Förstudie 

Inför fältarbetet gjordes en tolkning av ortofoto med flygbildsfoto. Vid tolkningen 
gjordes avgränsningar av delområden utifrån strukturer i naturmiljön som bedömts vara 
viktiga för biologisk mångfald. Flygbildstolkningen har resulterat i avgränsningar av 
områden med potentiella naturvärden. Gränserna för dessa potentiella naturvärdesobjekt 
reviderades vid behov i samband med fältbesök i området. Information om artfynd i 
området hämtas från databasen Artportalen med en sökning cirka 100 m runt det 
avgränsade inventeringsområdet. Befintlig information om naturvärden i närområdet 
eftersöks inom det område som illustreras i översiktskatan (figur 1), detta för att kunna 
bedöma exempelvis spridningssamband runt inventeringsområdet. Översiktskartan 
illustrerar det undersökningsområde som finns runt inventeringsområdet. 

Befintlig kunskap om området biologiska värden har eftersökts i databaser, litteratur och 
genom kontakter. Uppgifter om de källor som genomsökts finns nedan, i Tabell 3.  

Tabell 3.  Datakällor där information om biologiska värden i området eftersökts. Källor där 
information eftersökts men som har någon information om området är märkta med ”saknas i 
området” i kolumnen status. 

Fältinventering SIS 
Centralt i metodik enligt SIS är bedömning av biotop- och artvärde (se bilaga 2) som 
tillsammans ger naturvärdet på naturvärdesobjektet. Vid inventeringen av biotopvärden 
läggs förekomst av ekologiskt värdefulla biotoper och strukturer, som till exempel 
förekomst av opåverkade våtmarker, 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, samt kläckhål efter vedlevande skalbaggar, som är särskilt 
viktiga i de naturtyper som förekommer i området. Även naturvårdsarter av fåglar 
noterades men någon riktad inventering har inte genomförts. Utifrån 
inventeringsresultatet avgränsas naturvärdesobjekt och landskapsobjekt (områden där 
landskapets betydelse för biologisk mångfald är större eller av annan karaktär än de 
ingående naturvärdesobjektens). En mer detaljerad beskrivning av metoden för 
inventering enligt SIS-standarden finns i bilaga 2. I denna bilaga framgår också de 
justeringar som gjorts av SIS bedömningsgrunder för exempelvis vanlig förekommande 
hotade arter som exempelvis ask och kungsfågel.  

Data Källa Datum Status 

Naturvärdesinventering 
Balingsholmsån 

Ekologigruppen 2017 2020-11-03 Relevant 

Fynd av naturvårdsarter Artportalen 2020 2020-08-27 Relevant 

Naturreservat Naturvårdsverket 2020 2020-10-26 Relevant 

Biotopskyddsområden Skogsstyrelsen 2020 2020-10-26 Saknas i området 

Sumpskogar Skogsstyrelsen 2020 2020-10-26 Saknas i området 

Nyckelbiotoper Skogsstyrelsen 2020 2020-10-26 Saknas i området 

Berg- och jordarter SGU 2020 2020-10-26 Relevant 

Ängs- och hagmark TUVA, Jordbruksverket 2020-10-26 Relevant 



 

16 

NVI väster om Ågestasjön 
Huddinge kommun 

 
Osäkerhet i bedömningen 
Området besöktes den 27 augusti 2020. Artvärde är framför allt bedömda med 
utgångspunkt från förekomster av kärlväxter, fåglar, lavar och enstak vedsvampar. Tiden 
för inventeringstillfället medförde att många naturvårdsarter bland kärlväxter vissnat och 
naturvårdsarter fågel och marksvampar inte kunde inventeras. Naturvärdesinventeringen 
kan trots detta bedömas som, då huvuddelen av förekomsten av strukturer och 
naturvårdsarter kan identifieras och artrikedom kan uppskattas.  
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Bilaga 1. Objektskatalog  
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 Figur 5 och i det GIS-underlag som vi levererar till 
beställaren. Inventeringsområdet finns också redovisat i huvudrapporten. Objekten är 
sorterade i stigande nummerordning eller bokstavsordning. 

Läsinstruktion 
Varje delobjekt beskrivs i ett objektsblad på 1–2 sidor. I beskrivningen ingår 
administrativa data, ett fotografi som ger en upplevelse av naturmiljön, en 
sammanfattande beskrivning, tabell över viktiga strukturer knutna till naturtypen, en 
motivering till vald naturvärdesklass, samt en tabell över påträffade och kända 
naturvårdsarter, skyddade arter och rödlistade arter.  

Naturvärdesklass 

En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet 
för bedömningsgrunderna för 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 
Samtliga termer och begrepp följer SIS standard, med två undantag. ”Naturtyp” enligt 
SIS kallas i objektskatalogen för ”Naturtypsgrupp” och ”biotop” kallas här för 
”naturtyp”. Namnsättningen av respektive naturtyp följer i första hand indelning i 
enlighet med vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 
(Naturvårdsverket 2011). För naturtyper som inte ingår i habitatdirektivet, eller där 
behov finns för finare indelning (exempelvis tajga) används namn i enlighet med en 
tolkningsnyckel som tagits fram av Ekologigruppen (se bilaga 3, Metodbeskrivning). 

Natura 2000-naturtyper 
En bedömning görs i fall objektet uppfyller kvalitetskrav på att klassas som Natura 2000-
naturtyp eller ej. Dessutom görs bedömning av om tillståndet i objektet är gynnsamt eller 
inte. För allmänna och hotade naturtyper som exempelvis taiga krävs att tillståndet är 
gynnsamt för att biotopvärdet ska bli högt för bedömningskriteriet sällsynthet och hot.  
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Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Objekt 1 utgörs av en frisk-fuktig gräsmark som ingår i en betesfålla. Just denna del har för närvarande ett dåligt betestryck,
vilket innebär att gräsmarken har blivit tät och domineras helt av beståndsbildande vanliga gräs och halvgräs, så som tuvtåtel,
skogssäv, bredkaveldun, veketåg och knapptåg, samt inslag av älggräs och enstaka fackelblomster. Längs med norra delen av
objektet löper ett dike ut mot Ågestasjön, denna är tät bevuxen med vass.
Söder om objektet finns artrika torrängar, där sexfläckig bastardsvärmare (nära hotad), bland annat har noterats.

Känslighet:

Upphörd hävd (dåligt betestryck i denna del) har gjort att gräsmarken är rätt homogen och tät. Åtgärder som innebär att
småhabitat skapas, betestrycket återställs, samt skapande av våtmarker ich generell restaurering av habitatet är enbart av
godo.
Kontinuitet: Avbruten hävd
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Dikat, Tydlig gödselpåverkan/övergödning

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Förekommer

Naturvärdesklass

Äng och betesmark

Fuktängar

Naturreservat, Djur- och
växtskyddsområde

Inventerare Raul Vicente

1. Frisk-fuktig gräsmark

Skyddade arter

Förekomst Indikatorvärd KommentarReferensArt Skyddsstatus

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Ängs- och betesmark Öppet dike

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. Objektet är homogent, vilket innebär att små mikrohabitat och
nischer som ger en rik mångfald saknas. Det finns måttliga förekomster av nektarkällor, vilket vissa tider på året bör bjuda på
en rik tillgång på nektar. En hel del fågelarter har observerats på fågellokalen, varav flera är rödlistade. Flera av dessa nyttjar
endast lokalen som rastplats under vårflytten. Under besöket var platsen rätt fågelfattig, just på grund av att miljön är så
homogen utan vattenspeglar.

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.
Hotade arter: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och ask.
Artrikedom:

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.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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e

Enstaka Visst ArtportalenVanlig snok (Natrix natrix) AFS: § 6

Enstaka Visst ArtportalenÅkergroda (Rana arvalis) AFS: § 4

Enstaka Visst Raul VicenteSävsparv (Emberiza
schoeniclus) AFS: § 4 (rödlistad art)

Rödlistade arter

Förekomst Indikatorvärd
e KommentarReferensArt Rödlistekategori

Enstaka Visst Raul VicenteSävsparv (Emberiza
schoeniclus) Nära hotad (NT)

Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärd
e KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Enstaka Visst Raul VicenteEnkelbeckasin (Gallinago
gallinago) typisk art

Enstaka Högt Raul VicenteVattenrall (Rallus aquaticus) Ekologigruppens
naturvårdsart
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Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Förekommer

Naturvärdesklass

Igenväxningsmark

Igenväxningsmark vid stränder

Naturreservat, Djur- och
växtskyddsområde

Inventerare Raul Vicente

2. Igenväxningsmark med vide

Skyddade arter

Förekomst Indikatorvärd
e KommentarReferensArt Skyddsstatus

Enstaka Visst Raul VicenteSävsparv (Emberiza
schoeniclus) AFS: § 4 (rödlistad art)

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Brynmiljö Bryn
Döda grenar, solexponerat, sydvänt,
anslutning till örtrika marker,
blommande/bärande buskar

Naturvårdsarter

Områdesbeskrivning
Natura 2000 Naturtyp: Icke Naturanaturtyp
Detta objekt utgörs av en buskrik igenväxningsmark, bestående av unga, cirka 30-40 åriga gråvidebuskar, fåtal träd av björk 
och klibbal. Marken har tidigare (för cirka 40-50 år sedan) varit en öppen betesmark med obefintligt buskskikt. Nu är miljön 
svårgenomtränglig med viden, vilket också gynnar fågellivet (tättingar - småfågel) och videna bidrar dessutom med pollinering. 
Videsumpskogar bildar snabbt död ved vilket dessutom gynnar vedlevande insekter och fåglar så som mindre hackspett.

Känslighet:

Viderika buskmarker finns spritt kring Ågestasjön, det vill säga att det är ingen bristvara på miljön. Viss hänsyn mot fåglar bör 
tas, vid eventuell restaurering av miljön (ek genomföra åtgärder under häckningstid).
Beståndålder: 20-40
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Tvåskiktat, Dikat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och visst biotopvärde. Påtagligt artvärde baserat på rikt fågelliv, födosöksmiljö för 
mindre hackspett och förekomst av rödlistad vedsvamp (videticka). Biotopvärdena i denna miljö uppstår på kort tid (med rätt 
riklig mängd död ved), och bedömningen är att en högre ålder på videbuskarna, samt mer död ved förväntas för att nå ett 
påtagligt biotopvärde. Videbuskarna har ännu inte utvecklat en ålder och en barkstruktur som gynnar olika lavar.

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: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom:

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.



Objektskatalog NVI väst ÅgestaSida: 2

Enstaka Visst Raul VicenteGulsparv (Emberiza citrinella) AFS: § 4 (rödlistad art)

Enstaka Mycket högt Födosöksmiljö.Raul VicenteMindre hackspett
(Dendrocopos minor) AFS: § 4 (rödlistad art)

Rödlistade arter

Förekomst Indikatorvärd
e KommentarReferensArt Rödlistekategori

Enstaka Visst Raul VicenteSävsparv (Emberiza
schoeniclus) Nära hotad (NT)

Enstaka Visst Raul VicenteGulsparv (Emberiza citrinella) Nära hotad (NT)

Enstaka Mycket högt Raul VicenteVideticka (Antrodia macra) Nära hotad (NT)

Enstaka Mycket högt Födosöksmiljö.Raul VicenteMindre hackspett
(Dendrocopos minor) Nära hotad (NT)



Objektskatalog NVI väst Ågesta

Detta objekt utgörs av en kvarvarande ekholme, med viss basisk påverkan i marken. Inslag av hassel, asp, ask och sälg
förekommer. En bäver har betat ner några aspar pch bidragit till att skapa död ved. Fältskiktet är bitvis örtrikt, med bland annat
spenört.

Känslighet:

Ekmiljöer är en unik och hotad miljö som Sverige har ett särskilt åtagande att bevara. Viss gallring kring några ekar kan dock
vara angeläget.
Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Beståndålder: 100-120
Markfuktighet: Torr
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat
Övrigt: Basisk påverkan,

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Förekommer

Naturvärdesklass

Skog och träd, ädellövskog

Näringsrik ekskog

Naturreservat, Djur- och
växtskyddsområde

Inventerare Raul Vicente

3. Ekdunge

Skyddade arter

Förekomst Indikatorvärd
e KommentarReferensArt Skyddsstatus

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Tämligen allmänt (5
-15 m3/ ha)Lågor Ädellövträdslåga Barklös, grov, insektspår, klenlågor,

rötstambrott, solexponerad

Sällsynt (<1 ha)Värdefulla träd Gammal ek
Solexponerad, vidkronig, savflöde,
rötskada, insektshål, gångar, hålträd
mulm, hålträd, hackmärken,

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Två äldre ekar förekommer, samt ett dött träd med en stor
stamhålighet och mulmbildning vilket bidrar till objektets värde. Dessutom förekommer måttliga mängder död ved, och här finns
stora förutsättningar för rödlistade arter av insekter att förekomma.

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: Förekomster av i regionen allmänt förekommande hotade arter, exempelvis kungsfågel och 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.

Naturvårdsarter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning



Objektskatalog NVI väst ÅgestaSida: 2

Enstaka Visst Raul VicenteStare (Sturnus vulgaris) AFS: § 4 (rödlistad art)

Enstaka Mycket högt Raul VicenteMindre hackspett
(Dendrocopos minor) AFS: § 4 (rödlistad art)

Rödlistade arter

Förekomst Indikatorvärd
e KommentarReferensArt Rödlistekategori

Enstaka Visst Raul VicenteStare (Sturnus vulgaris) Sårbar (VU)

Enstaka Ringa Unga träd.Raul VicenteAsk (Fraxinus excelsior) Starkt hotad (EN)

Enstaka Mycket högt Raul VicenteMindre hackspett
(Dendrocopos minor) Nära hotad (NT)

Övriga naturvårdsarter

Förekomst Indikatorvärd
e KommentarReferensArt Naturvårdsartstyp

Enstaka Mycket högt Raul VicenteGulpudrad spiklav (Calicium
adspersum)

typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator

Enstaka Visst Raul VicenteSpenört (Laserpitium latifolium) Ekologigruppens
naturvårdsart

Enstaka Högt Raul VicenteRostfläck (Arthonia vinosa) typisk art, signalart skog,
naturvärdesindikator
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Bilaga 2. Naturvårdsarternas ekologi  
Nedan redovisas naturvårdsarternas ekologiska krav, samt vad de indikerar för 
biologiska värden.  

Tabell 1.  Beskrivning av de funna naturvårdsarternas ekologi och ekologiska krav. Tabellen är 
sorterad i bokstavsordning efter svenskt namn.  

 

Namn Ekologi och krav på miljö 

Ask (Fraxinus excelsior) 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, vilket medför en risk för en mycket snabb utslagning av större delen av det svenska askbeståndet. 
Askskottsjukan är än så länge mest spridd och aktiv i södra Sveriges östra delar.  

Enkelbeckasin (Gallinago gallinago) Enkelbeckasin häckar vid sankmarker och på fuktiga hyggen över hela landet. God hävd viktigt.  
 

Gröngöling (Picus viridis) Gröngöling häckar i lövskog, parker och lövblandad barrskog, ofta i anslutning till odlad mark. Bibehållen hävd i 
halvöppna, mosaikartade skogs- och betesmarker är den viktigaste åtgärder. 

Gulpudrad spiklav (Calicium adspersum) Trädkontinuitet, lagom ljusöppenhet, gamla solbelysta träd. 
Gulsparv (Emberiza citrinella) Gulsparv häckar i skogsbryn och buskmarker, särskilt i anslutning till odlad mark, samt på hyggen. Lever främst i 

öppna lövträdsmiljöer. Arten förekommer över hela landet med undantag av fjällen. Populationens nuvarande 
storlek är endast drygt hälften av dess storlek för 30 år sedan. Åtgärder krävs i jordbrukslandskapet för att 
stoppa minskningen hos gulsparv och många andra arter. Användningen av bekämpningsmedel bör minska, 
särskilt av insekticider. 

Mindre hackspett (Dendrocopos minor) Mindre hackspett lever i löv- och blandskog med förekomst av äldre lövträd, i södra Sverige särskilt ädellövträd. 
Gamla träd med grov bark, skador, håligheter eller döda delar bör lämnas och nya träd lämpliga som 
efterträdare bör tillåtas åldras för att skapa lämpliga livsmiljöer. Gran och sly/ungträd bör inte tillåtas ta 
överhanden (Artfakta Artdatabanken 2020). Antalet reproduktiva individer skattas till 14000 (9400-19000). 
Populationen minskar med mer än 5% inom 15 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens 
habitat och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 15 (10-20) % under de senaste 15 
åren.  

Rostfläck (Arthonia vinosa) Ädellövskog, hagmark, alkärr, sumpgranskog, parker. Skrovlig bark och ved av lövträd och gran, ofta nära basen, 
hög luftfuktighet. Trädkontinuitet viktigt.  

Spenört (Laserpitium latifolium) Artrika betesmarks- och brynmiljöer. 

Stare (Sturnus vulgaris) Staren trivs i ett varierat mosaiklandskap med förekomst av hålträd eller holkar. Den häckar huvudsakligen i 
anslutning till odlad mark. Arten förekommer över större delen av landet. Den har successivt minskat i antal 
under en mycket lång tid.  

Sävsparv (Emberiza schoeniclus) Sävsparv häckar i busksnår och bladvassbälten vid sjöar, dammar och vattendrag samt i buskrika sumpmarker. 
Den förekommer över hela landet. Arten har minskat mer eller mindre kontinuerligt sedan 1980-talet. Ökad 
hänsyn behöver tas i jordbrukslandskapet, för att bevara öppna diken, dammar och våtmarker. Skötsel behövs 
av den typen av småbiotoper för att de inte ska växa igen med buskar. Nyskapande av dammar och våtmarker är 
positivt, särskilt om de kan göras genom dämning. 

Vanlig snok (Natrix natrix) Arten påträffas vanligen vid olika typer av vatten eller fuktmarker såsom sjöar, floder, dammar, åar, bäckar, 
moss- och myrmarker. Kan också vandra över stora områden mellan våtmarker. Under näringsperioden knuten 
till platser med grodor, paddor och/eller fisk och under sommarens äggutvecklingsperiod till platser med 
förmultnande vegetation (vassbäddar, gödselstackar, komposthögar o.dyl.) eller annan lämplig varm och fuktig 
mark. Övervintrar ofta i steniga områden långt från vatten, från oktober till mars, med viss tidsförskjutning under 
varma eller långa vintrar och på olika latituder. Äggen läggs normalt i slutet av juni eller i juli och ungarna kläcks i 
augusti eller september. Snoken är utsatt för flera typer av hot. Utdikning av våtmarker med minskad 
födotillgång har lokalt slagit ut arten. Antalet lämpliga äggläggningsplatser har minskat kraftigt allt eftersom 
antalet öppna gödselstäder och komposthögar i landskapet blivit färre. Försurningen kan lokalt slå ut amfibier 
och fisk med minskad födotillgång för snoken som följd. Stora vägbyggen mellan sommarens näringsplatser och 
vinterns övervintringsplatser kan slå ut hela populationer. Även ”naturvårdande” åtgärder, i form av alltför 
intensiv röjning av skyddande ris och undervegetation vid övervintringsplatser, har lokalt slagit ut snokbestånd i 
Mälardalen. 

Vattenrall (Rallus aquaticus) Vattenrall häckar i vassjöar och vegetationsrika havsvikar i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten upp 
till Västerbotten och tillfälligt möjligen även i Norrbotten. Fågelrika våtmarksmiljöer. 

Videticka (Antrodia macra) Lever i eller på död-döende ved och ibland också levande träd med döda träddelar eller svampar. Lever främst 
på asp, ibland även sälg, eller andra lövträd med en rik, basisk bark. Beroende av hög och jämn luftfuktighet i 
gamla, ostörda skogmiljöer. Känslig för snabba förändringar av ljus-/vindförhållanden eller uttorkning. 
Värdträd bevaras och förutsättningarna för nya skapas. Död ved i större mängd bör lämnas och träd tillåtas 
åldras och dö för att skapa kontinuerlig tillgång på livsmiljöer. Träd och livsmiljö bör skyddas genom att lämna 
trädgrupper, ytor eller zoner. Undvik kraftig påverkan på mark eller vegetation genom t.ex. slutavverkning, 
markberedning, körskador, gödsling eller dikning. Trädslag som är viktiga värdträd: Asp (Populus), Sälg (Salix). 

Vinterflickslända (Sympecma fusca) Då kunskap saknas om artens specifika krav på reproduktionsvattnen är den bästa strategin att bibehålla den 
breda variation i vattenkvalitet vi har mellan dagens sjöar. 

Åkergroda (Rana arvalis) Åkergroda förekommer i olika typer av miljöer men gärna i fuktigare områden. Reproduktionen sker helst i fiskfria 
småvatten och leken sker från mars i södra Sverige till juni i norra. Åkergroda är en av de vanligaste grodorna i 
Sverige och påträffas i hela landet utom i fjällkedjan. Har troligtvis minskat långsiktigt till följd av våtmarkernas 
areella minskning. 
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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), vad gäller 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 värden 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 och 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.  
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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 Naturanaturtyperna 
(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 ska de biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk 
mångfald som kan förväntas förekomma i biotopen finnas 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 Natura-
naturtyper som exempelvis taiga har Ekologigruppen tillämpat att det krävs att 
kriterierna för biotopkvalitet också uppfylls för klassning till högt biotopvärde. 
Standarden anger att det räcker med att naturtypen utgörs av en hotad Natura 2000-
naturtyp. För sällsynt förekommande Natura-naturtyper som exempelvis 
silikatgräsmarker räcker det med att kriterier för att biotopen ska klassas som Natura-
naturtyp 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), fågelarter i fågeldirektivet, 
skogliga signalarter (utpekade i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringsmetodik), ängs- 
och betesmarksarter (utpekade i Jordbruksverkets metodik för inventering av ängs- och 
betesmarker), 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 förekomst av 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 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 
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magra tallskogar, förekommer få naturvårdsarter och dessa är ofta svåra att hitta. Detta 
faktum vägs in i den samlade bedömningen.  

 
Figur 1. 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 redovisas NVI-klassificeringen som preliminär. 
Osäkerhetsfaktorer utgörs i första hand av:  
§ Naturvårdsarter inom organismgrupp som är 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 och så 

vidare). 
§ 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. 
 

Preliminär bedömning kan anges när:  
§ Naturvårdsarter inte har inventerats 
§ En organismgrupp av naturvårdsarter som är avgörande för naturtypen inte har 

kunnat inventeras (exempelvis marksvampar i en sandbarrskog och fåglar i större 
strandängsmiljöer) och området bedöms ha hög potential för rik förekomst av dessa. 
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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.  

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.  

Avgränsningar 
Kartläggning av värden för friluftsliv och rekreation ingår inte i metodiken.  

Det ingår inte i metodiken att utreda konsekvenser av eventuell exploatering eller ge 
förslag till kompensationsåtgärder.  

Referenser 
Ekologigruppen. 2015. Flygbildstolkningsnycklar för NVI och biotopkartering.
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