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1 Sammanfattning 
I detta uppdrag har Calluna AB utfört en naturvärdesinventering av centrala 
Lindholmen. Bakgrunden till inventeringen är att Vallentuna kommun vill genom 
detaljplan för centrala Lindholmen peka ut en övergripande utvecklingsinriktning för 
markanvändningen inom området som planeras för omvandling till bostäder, service 
samt allmänna funktioner.  
 
Uppdraget har utförts enligt SIS standard för naturvärdesinventeringar. Inventeringen 
utfördes på Fältnivå med detaljeringsgrad medel, samt med tilläggen naturvärdesklass 
4, generella biotopskydd, naturvårdsarter och värdeelement. Fältinventering utfördes 
den 2020-06-18.  
 
Naturen i inventeringsområdet består i huvudsak av åkermark, gammal vall och 
ruderatmark med skogspartier insprängt. Alléer av yngre träd samt diken och 
vattenmiljöer förekommer i området.  
 
Vid inventeringen avgränsades totalt 11 naturvärdesobjekt (totalt 2,7 ha av 
inventeringsområdets 10 ha). Av dessa objekt var 4 med påtagligt naturvärde 
(naturvärdesklass 3), samt 7 med visst naturvärde (naturvärdesklass 4). Sju 
värdeelement i form av enstaka träd, en busk- och trädridå och en vägkant med örtrikt 
fältskikt mättes in. 
 
Vid Callunas inventering noterades åtta naturvårdsarter. Vid utsök från 
Analysportalen tillkom ytterligare en naturvårdsart i området.  
 
De högsta naturvärdena i inventeringsområdet utgörs av mark med artrika fältskikt 
och blommande buskar, trädmiljöer med litet inslag av död ved samt vattenmiljöer 
med klart, delvis beskuggat vatten. 
 
Calluna rekommenderar att naturvärdesobjekt undantas från exploatering för at bevara 
livsmiljöer och spridningsvägar genom området 
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2 Inledning  

2.1 Vad är en naturvärdesinventering? 

Syftet med en naturvärdesinventering (förkortas NVI) är att beskriva och värdera 
naturmiljöer av betydelse för biologisk mångfald inom ett avgränsat område. 
Bedömningen av naturvärdet görs utifrån de två bedömningsgrunderna biotop (typ av 
naturmiljö) och arter. En NVI resulterar i avgränsningar av områden, 
naturvärdesklassningar, objektbeskrivningar, artlistor med noterade naturvårdsarter 
och skyddade arter, samt en övergripande rapport. Observera att listan över noterade 
naturvårdsarter inte är en total lista över förekommande arter i området, för detta 
krävs en särskild artinventering.  
En NVI kan utgöra en grund inför inventeringar av andra miljöaspekter än naturmiljö 
(t.ex. friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild och ekosystemtjänster), 
konsekvensbedömning med mera, men bedömningar av sådana värden ingår inte i 
NVI-resultatet. Naturvärdesinventeringen omfattar inte heller en analys av ifall risk 
för att förbud enligt artskyddsförordningen kan föreligga. En sådan analys görs inom 
en artskyddsutredning. En NVI är dock ett användbart underlag till sådana 
bedömningar och ska om möjligt uppmärksamma om en sådan utredning behövs.  

2.2 Bakgrund, förutsättningar och uppdragets syfte  

Planområdet återfinns i Vallentuna kommun och direkt anslutning till stationsläget för 
Roslagsbanan i Lindholmen. Planområdet omfattar cirka 10 hektar och mäter cirka 
640 meter från norr till söder. Planområdet avgränsas av Lindholmsvägen och 
radhusbebyggelse i väster, i norr av friliggande bebyggelse samt jordbruksmark, i 
öster av Roslagsbanan samt friliggande bostäder, i söder avgränsas planområdet av 
Gårdsvägen.  
Stationsområdet är kulturhistorisk intressant. Inom planområdet återfinns tre 
friliggande villor. Planområdet är flackt med en höjdvariation mellan 23 och 18 meter 
över havet. I öster återfinns en kulle på moränmark, det är planområdets högsta höjd. 
Vattnet avrinner mot sydöst till Storsjön.  
Miljökonsultföretaget Calluna AB har av Vallentuna kommun fått i uppdrag att göra 
en naturvärdesinventering (NVI) av området Centrala Lindholmen i Vallentuna 
kommun. Tidigare har området undersökts avseende ekosystemtjänster (Sweco 2019).  
Inventeringsområdet omfattar 10 ha och består av åkermark, skogspartier och 
bebyggelse. Marken inom planområdet är i huvudsak obebyggd. Marken i norr 
används för jordbruksändamål och uppställningsplats för containers. Kring 
stationsområdet finns hårdgjorda ytor som används till infartsparkering, 
återvinningsstation samt vändplats. I övrigt, från norr till söder utgörs planområdet av 
slybevuxen mark som inte har någon särskild användning. 
Området ingår i en ny detaljplan för att peka ut en övergripande utvecklingsinriktning 
för markanvändningen inom området som planeras för omvandling till bostäder, 
service samt allmänna funktioner . Utgångspunkten för det avgränsade området är att 
planera för ca 300 bostäder med främst flerbostadshus men även rad-par-kedjehus och 
handelsetablering.  
Resultaten från denna naturvärdesinventering av området ska utgöra underlag för 
framtagande av detaljplan för Lindholmens centrum.  
Förutom naturvärdesinventeringen med tillägg enligt SIS standard har beställaren till 
detta uppdrag även efterfrågat en generell bedömning av områdets värde för 
spridningsvägar och grön infrastruktur (ej fältstudie utan förstudie) som är 
övergripande och kvalitativ från t.ex. marktäckedata eller annat relevant underlag. 
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Generella rekommendationer för att bevara/förbättra de värden som finns samt 
generella kompensationsåtgärder som kan göras för att kompensera de eventuella 
värden som går förlorade 
 

 
Figur 1. Kartan visar inventeringsområdets avgränsning. 
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3 Metod och genomförande  

3.1 Metodbeskrivning  

Naturvärdesinventering  
Inventeringen har utförts enligt SIS standard SS 199000:2014 
”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, 

naturvärdesbedömning och redovisning”. Metoden finns beskriven i sin helhet i 
standarden1 och en kortfattad metodbeskrivning finns i bilaga 1. Calluna är 
ackrediterade2 av SWEDAC för NVI i stränder och terrestra naturtyper.  
I detta uppdrag har inventeringen utförts på fältnivå med detaljeringsgrad medel. 
Inventeringen har utförts med de tillägg enligt standarden som redovisas i Tabell 1 
nedan.  

Tabell 1. De tillägg som har markerats med ”Ja” är de som har beställts och utförts inom ramen för 
detta uppdrag.  

Beställd? Möjliga tillägg till NVI Beställd? Möjliga tillägg till NVI 

Ja Naturvärdesklass 4 Nej Kartering av Natura 2000-naturtyp 

Ja Generellt biotopskydd Ja Detaljerad redovisning av artförekomst 

Ja Värdeelement Nej Fördjupad artinventering 

 
Inventeringsområdet har avgränsats av beställaren till ett område som omfattar 
omkring 10 ha (se Figur 1). Även det omkringliggande landskapet har dock studerats 
genom tillgängliga informationskällor.  
Förstudien omfattade en genomgång av underlag enligt tabell 2.  
 
I bilaga 3 redovisas motiveringar till de egna naturvårdsarter som har använts vid 
naturvärdesbedömningarna. Arters benämningar följer så långt det är möjligt SLU:s 
taxonomiska databas Dyntaxa (ArtDatabanken, 2020). Alla hänvisningar till rödlistan 
gäller den senaste upplagan från 2020 (ArtDatabanken, 2020).  

Tillägg: Naturvärdesklass 4  
Uppdraget omfattar hela inventeringsområdet och genomförs i samband med 
planering av bebyggelse. 

Tillägg: Generellt biotopskydd 
Uppdraget omfattar hela inventeringsområdet och genomfördes i samband med 
naturvärdesinventeringen. 

Tillägg: Värdeelement 
Uppdraget omfattar hela inventeringsområdet utanför avgränsade naturvärdesobjekt 
och inte på tomtmark. 
                                                
1 Standarden kan köpas från SIS förlag: https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk555/.  

2 Calluna AB är ackrediterade av SWEDAC sedan december 2017 för naturvärdesinventeringar i stränder och 
terrestra naturtyper enligt SIS-standarden för NVI. Calluna var det första företaget att ackrediteras för inventeringar 
enligt standarden. 
Ackrediteringen innebär att Calluna kontrolleras årligen och får visa att vi har personal med rätt kompetens samt 
rutiner, metoder och verktyg för att utföra NVI enligt standarden med god kvalitet.  



Naturvärdesinventering (NVI) / Vid Centrala Lindholmen (Vallentuna kommun) inför ny detaljplan  

 

 8 

3.2 Tidpunkt för arbetet och utförande personal  

Inventeringen utfördes den 18 juni 2020. Fältinventering och naturvärdesbedömning 
utfördes av biolog Mova Hebert från Calluna AB.  

3.3 Informationskällor och referenslitteratur 

Vid naturvärdesinventeringen har ett antal informationskällor genomsökts efter 
information om platsens tidigare kända naturvärden och skyddade områden enligt 
7 kap miljöbalken. Tabell 2 nedan redovisar de källor som har genomsökts och 
använts som underlag vid bedömningar och avgränsningar. Som stöd vid uppdragets 
bedömning av naturvärden användes SIS-standarden samt den litteratur som listas i 
avsnittet Referenser.  

Tabell 2. Redovisning av genomgångna informationskällor relevanta som kunskapsunderlag för NVI. 
Resultatet av informationssökningen redovisas i avsnittet Resultat.  

Informationskälla Utsök Kommentarer  Utfall 

Naturvårdsarter och skyddade arter 
Utsök ur databasen Analysportalen 
(ArtDatabanken). 
Fynduppgifter för inrapporterade 
observationer av arter.  

Utsök gjordes 
den 
20200610.  

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffert på 50 
meter. 
 

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.3.3.  

Skyddsklassade artobservationer 
Inhämtat utdrag från ArtDatabanken3. 
Fynduppgifter för inrapporterade 
skyddsklassade observationer av arter. 
Skyddsklassningen innebär att fynduppgifter 
för specifika arter döljs eller diffuseras i 
varierande grad, antingen för att skydda dem 
mot olika hot eller för att uppgiftslämnaren 
har begärt att observationen ska döljas. 
Skyddet berör främst orkidéer och vissa 
rovfåglar.  

Utdrag 
gjordes den 
20200610. .  

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffert på 50 
meter. 
Calluna följer 
ArtDatabankens regler 
för sekretess och 
rumslig diffusering vid 
information om och 
produktion av kartor 
med skyddsklassade 
artobservationer. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Natura 2000-områden  
GIS-skikt (Naturvårdsverket). 
Skyddade områden enligt 7 kap 27 § 
miljöbalken. Naturtypskarta med kartering av 
Natura 2000-naturtyper, för de naturtyper 
som ingår i EU:s Art- och habitatdirektiv, 
bilaga 1 (EEG 92/443) samt ett urval av 
andra naturtyper.  

Utsök gjordes 
den 
20200610. 

 Sökningen gav inga 
resultat. 

Naturreservat och andra skyddade 
områden 
GIS-skikt (Naturvårdsverket). 
Skyddade områden enligt 7 kap Miljöbalken 
– naturreservat, nationalparker, 
kulturreservat, naturminnen, 
naturvårdsområden, djur- och 
växtskyddsområden, biotopskyddsområden, 
vattenskyddsområden samt skyddade älvar 
och nationalstadsparker.  

Utsök gjordes 
den 
20200610. 

 Sökningen gav inga 
resultat. 

                                                
3 Skyddsklassade observationer – dessa fynduppgifter visas inte öppet för allmänheten, men de kan erhållas från 
ArtDatabanken av aktörer med avtal för utdrag av sådana uppgifter.  
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Informationskälla Utsök Kommentarer  Utfall 

Strandskydd 
Länsstyrelsens register/Kommunens karta 
över strandskydd. 
Skyddade områden enligt 7 kap. 14 § 
miljöbalken. Strandskyddat område omfattar 
land- och vattenområden 100 meter från 
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. 
Inom vissa strandmiljöer har Länsstyrelsen 
beslutat om ett utvidgat strandskydd upp till 
300 meter. 

Kontroll 
gjordes den 
20200610. 

NVI:n inkluderar de 
kartskikt som finns 
tillgängliga i 
kommunens eller 
länsstyrelsens databas 
– dessa kan dock i sin 
tur behöva 
kvalitetsgranskning för 
att i vissa fall veta om 
strandskydd råder, 
men en sådan 
granskning ingår inte i 
NVI-uppdraget.  

Sökningen ger grund 
för vidare utredning 
resultat, se avsnitt 
4.2 

RAMSAR-områden  
GIS-skikt (Naturvårdsverket). 
Områden med internationellt värdefulla 
våtmarker skyddade av 
Ramsarkonventionen. 

Ej tillämpligt.   

Naturvårdsavtal 
GIS-skikt (Skogsstyrelsen). 
Tidsbestämt skyddade områden som t.ex. är 
beroende av skötsel för att bevara 
naturvärden eller där naturvärdena gynnas 
bäst av fri utveckling utan skogsbruk, 
avtalstiden kan vara 1–50 år. 

Utsök gjordes 
ej. 

  

Nyckelbiotoper och naturvärden  
GIS-skikt (Skogsstyrelsen). 
Naturvärden inventerade av Skogsstyrelsen 
på småskogsbrukets mark samt från 
skogsbolags och större markägares egna 
inventeringar. 

Utsök gjordes 
den 
20200610 

 Sökningen gav inga 
resultat inom 
inventeringsområdet 

Sumpskogar  
GIS-skikt (Skogsstyrelsen). 
Skogsklädd våtmark, från inventering av 
Skogsstyrelsen. 

Utsök gjordes 
den 
20200610 

 Sökningen resultat.  

Jordbruksblock  
GIS-skikt (Jordbruksverket). 
Uppgifter om sådan betesmark och åkermark 
i Sverige som lantbrukare har sökt stöd för 
vid något tillfälle. 

Utsök gjordes 
den 
20200610 

 Sökningen gav inga 
resultat. I området 
finns åkermark. 

Ängs- och betesmarker  
GIS-skikt TUVA (Jordbruksverket). 
Data från Svenska ängs- och 
betesmarksinventeringen, innehållande både 
ängs- och betesmarksobjekt och 
naturtypsytor.  
Fördjupad översiktsplan för Norra Vallentuna 
och Lindholmen (2018) 

Utsök gjordes 
den 
20200610, 
20200901 

 Sökningen resultat. 

Grön infrastruktur 
GIS-skikt (Naturvårdsverket / Länsstyrelsen i 
Stockholms län). 

Sökning 
gjordes den 
20200810 

Beskriv på vilket sätt 
sökningen har gjorts 
eller vilka underlag 
kunden har bestämt 
ska eftersökas. 

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.2 
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Informationskälla Utsök Kommentarer  Utfall 

Sweco Environment AB (2019) 
Ekosystemtjänstanalys 

Material 
tillhandahölls 
av Vallentuna 
kommun 

Ekosystemtjänst analys 
och NVI 

 

3.4 GIS och fältdatafångst 

Fältdatafångsten har gjorts i ESRI:s fältapplikation Collector på en smartphone. 
Lägesnoggrannheten för denna enhet är cirka fem meter. Den geodatabas som Calluna 
använder i Collector har de attribut som specificeras i SIS standard 199000.  
GIS-skikt med naturvärdesobjekt, biotopskyddsobjekt och artregistreringar från 
inventeringen har upprättats. Till GIS-skikten finns även tillhörande metadatablad 
med bland annat beskrivningar av attributdata. GIS-underlaget har beställts av och 
levererats till uppdragsbeställaren.  
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4 Resultat  

4.1 Allmän beskrivning av inventeringsområdet  

Inventeringsområdet ligger i centrala Lindholmen och gränsar till bostadsområden, 
jordbruksmark samt vägar och spårområde. Naturen i området utgörs främst av 
gräsmarker såsom områden av gammal åker och vall med trädridåer och diken. Längs 
dikena växer även buskage av sälg och grönvide. Fältskiktet på de gamla 
åkermarkerna domineras av vegetation som gynnas av näringsrika förhållanden som 
älggräs, kirskål och skogssäv.  
 
Nära stationen finns en ruderatmark med inslag av ängsväxter som kärrfibbla. Vid 
stationen finns också en kulle med ängsflora med arter som gynnas av hävd och som 
drar till sig fjärilar och bin. Det finns även inslag av blommande träd och buskar i 
dessa områden. Dessa öppna till halvöppen marker utgör livsmiljö för fåglar, delvis i 
och med dess inslag av buskar och låga träd.  
 
Trädmiljöer förekommer i form av mindre dungar, och trädrader, främst rör det sig 
om yngre träd men ett visst inslag av äldre träd och död ved förekommer utspritt i 
området i anslutning till trädrader/alléer. 
 
I områdets sydligare delar förekommer två diken/vattenmiljöer med klart vatten som 
utgör viktiga miljöer för evertebrater men även andra djur.  
 
Villor med naturtomter finns i norra delen av invneteringsområdet. 

4.1.1. Grönstruktur och landskapssamband 
Naturmarken i inventeringsområdet består av öppna marker med gräs- och 
örtvegetation och brukad åkermark (NMD, 2018). Dominerande arter gynnas av 
näringsrika, fuktiga och ljusa förhållanden. Träd- och buskridåer förekommer vid 
vägar, i kanterna till den öppna marken och vid diken. I inventeringsområdet finns 
också partier med triviallövskog och några stråk som hyser ädellövträd, norr och 
sydost om jordbruksmarken. Vidare finns några diken. 
 
Naturmarken i området kring Lindholmen (utanför inventeringsområdet) präglas av 
öppna marker med inslag av lövskogar och blandskogar som delvis övergår till 
barrskog. Väster om Lindholmen finns Rösjökilen som är en av de tio stora 
grönkilarna i Stockholms län och sträcker sig från Sigtuna i norr till Danderyd i söder. 
Öster om Lindholmen löper Angarnkilen som är ytterligare en av de tio grönkilarna 
och sträcker sig från Täby kommun i två grenar till länsgränsen mot Uppsala och 
Norrtälje (). Båda kilarna präglas av ett kulturhistoriskt landskap med blomsterrika 
ängs- och betesmarker men även större skogsområden och utgör därmed viktiga 
natur- och kulturmiljöer i Stockholms län. 
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Figur 2. Stockholms gröna kilar. © Region Stockholm 

I närområdet till Lindholmen finns tydliga skogskorridorer som är viktiga 
spridningsvägar och habitat. Ett till viss del fragmenterad stråk av lövträd sträcker sig 
genom den nordöstra delen av samhället Lindholmen och trivial- och ädellövträd 
inom inventeringsområdet utgör en viktig del i detta stråk eftersom åkrar i öster och 
väster begränsar utbredningen (Figur 3). 
 
Korridorerna binder samman de mer sammanhängande skogspartierna nordväst om 
Lindholmen mot Bredmossen och öster om Lindholmen mot Tomtebo som hänger 
ihop med Rösjö- och Angarnkilen på respektive sida om samhället Lindholmen.  
 
Även skogspartiet som ligger i anslutning till Storsjöns våtmarksområde länkas 
samman med närliggande skogar genom den utpekade korridoren tvärs över 
Lindholmen. Delar av sumpskogen norr om Storsjön är utpekade som nyckelbiotop av 
Skogsstyrelsen vilket ökar områdets betydelse och vikten av spridningsmöjligheter till 
och från området i form av grön infrastruktur (Figur 4). Vidare ingår skogen och 
våtmarkerna mellan Lindholmen och Storsjön i ett förslag om bildning av ett 
naturreservat (Vallentuna kommun, 2020). 
 

Planområde, Lindholmen 
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Figur 3. Karta över utpekade grönkilar inom inventeringsområdet och dess omgivning samt 
spridningkorridorer. 
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Figur 4. Karta över inventeringsområdet närliggande nyckelbiotop (Skogsstyrelsen) och strandskydd 
kring Storsjön. 
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Figur 5. Småskaliga spridningsmöjligheter för t. ex. fladdermöss, insekter och små däggdjur i södra 
delen av inventeringsområdet. Många djur orienterar sig efter bryn och trädrader. 

I den södra delen av inventeringsområdet dominerar öppna marker som sträcker sig 
utanför inventeringsområdet och utgör en sammanhängande spridningskorridor för 
flora, insekts- och fågelarter kopplade till öppna ängs- och jordbruksmiljöer (Figur 3).  
Söder om de öppna ängsmarkerna finns en allé som  fortsätter österut utanför 
inventeringsområdet. Allén utgör en viktig struktur för växter och djur både för stor- 
och småskalig spridning i ett i övrigt öppet landskap (Figur 5). Samtidigt är den är en 
värdefull habitat för exempelvis insekter, fåglar och fladdermöss.  
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4.2 Skyddad natur och övrig känd kunskap om området  

Inom inventeringsområdet finns ingen skyddad natur enligt 7 kap miljöbalken  
Alléerna längs Gårdsvägen och Vasavägen bedöms omfattas av biotopskyddet liksom 
diket i den igenväxande vallen norr om Humlevägen. 
 
Förekommande bäck (naturvärdesobjekt 8) kan omfattas av strandskydd, något som 
eventuellt behöver utredas vidare. Bäcken är ett biflöde till Husaån i Åkerströmmens 
avrinningsområde. Bäcken ligger högt upp i systemet och mynnar via Lillsjön och 
Storsjön i Husaån. Åkerströmmens avrinningsområde avvattnas genom Holmbroån, 
Helgöån, Husaån och Åkers kanal med biflöden och källflöden och avvattnas till 
Värtan och Trälhavet. 
 
Analys av ekosystemtjänster har genomförts (Sweco 2019) i ett större område där 
planområdet ingår. Analysen identifierar vilka ekosystemtjänster av kategorierna 
Stödjande, Reglerande, Försörjande och Kulturella som finns i området, samt vilken 
klass platsen har gällande förmåga att leverera respektive tjänst. Ytterligare 
information kan utläsas ur rapporten (Sweco 2019). 

4.3 Naturvärdesinventeringens resultat 

4.3.1. Naturvärdesobjekt  
Naturvärdesobjekten visas i kartan i Figur 5. I bilaga 2 finns objektbeskrivningar för 
de naturvärdesklassade områdena vilka sammanfattas i Tabell 4. I objektkatalogen 
framgår motiven till naturvärdesklassningen och där finns även en representativ bild 
av objektet. Vid inventeringen avgränsades totalt 11 områden med klassning som 
naturvärdesobjekt, fördelade enligt Tabell 3.  
 
Miljöerna utanför de klassade områdena är så kallat Övrigt område, vilket innefattar 
områden med lågt naturvärde. De kan även omfatta områden som har positiv 
betydelse för biologisk mångfald men som är mindre än uppdragets minsta 
karteringsenhet (d.v.s. inom ramen för inventeringens beställda detaljeringsgrad).  

Tabell 3. Fördelning av identifierade naturvärdesobjekt. Inventeringsområdet omfattar totalt 10 hektar.  

Naturvärdesklass Antal objekt 

1 högsta naturvärde 0 

2 högt naturvärde 0 

3 påtagligt naturvärde 4 

4 visst naturvärde 7 

 
De identifierade naturvärdesobjektet i området karaktäriseras av gräsmarker med 
inslag av artrika fältskikt och inslag av blommande träd och buskar som kan gynna 
pollinatörer men även utgöra lämpliga livsmiljöer för flertalet fågelarter. Vissa 
naturvärdesobjekt utgörs av vattenmiljöer i form av diken med klart, relativt 
näringsfattigt och stilla alternativt långsamt rinnande vatten. Vattenmiljöerna kan 
utgöra viktiga miljöer för evertebrater men även andra djur. Två alléer och en trädridå 
förekommer i området, främst med yngre träd men med inslag av äldre och döda träd 
samt hålträd. Dessa kan vara häckningsmiljöer för fågelarter som kattuggla eller stare 
eller kanske för fladdermöss. 
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Karaktären hos de områden som bedömts ha lågt naturvärde kan beskrivas som 
brukad vall, ruderatmark innanför stängsel i upplagsområde (bedömt utanför staket) 
och infrastruktur. Tomtmark nära befintliga villor är inte bedömd. 
 

 
Figur 5. Kartan visar inventeringsområdet med resultaten från Callunas naturvärdesinventering där 
naturvärdesobjekten och deras naturvärdesklass framgår. Objekt i klass 1 och 2 återfanns ej vid 
inventeringen.  
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Tabell 4. Förteckning över de utpekade Naturvärdesobjekten med typ av naturvärd, naturvärdesklass 
och motiv 

ID Typ av Naturvärde NV Klass Motiv 

1 Kulle med arter som 
gynnas av hävd 

3 Påtagligt Rikt fältskikt med arter som gynnas av öppna och 
näringsfattiga förhålla den, goda förutsättningar för 
insekter.  

2 Öppen frisk-fuktig mark 4 Visst Blomrik, öppen mark. Fin biotop för fjärilar.  

3 Igenväxningsmark, 
tidigare vall 

3 Påtagligt 
Halvöppen gräsmark, livsmiljö för fåglar.  

4 Trädgård, tomtmark 4 Visst Förekomst av trädmiljö med inslag av död ved, grov 
sälg och Fältskikt med blommande örter.  

5 Igenväxningsmark, 
tidigare vall 

4 Visst 
Halvöppen gräsmark, livsmiljö för fåglar och insekter.  

6 Trädrad med bland 
annat björk 

4 Visst 
Livsmiljö för fåglar, insekter  

7 Trädridå med lövträd 4 Visst Förekomst av lövträd med inslag av grova träd och 
förekomst av död ved. Sälg bidrar till naturvärdet. 

8 Antropogen limnisk 
miljö/Bäck 

3 Påtagligt Vattenmiljö med klart vatten, insektsproduktion. Viktig 
miljö för evertebrater men även andra djur.  

9 Trädridå med lövträd 4 Visst Förekomst av lövträd intill vatten. Sälg bidrar till 
naturvärdet. 

10 Lönnallé 4 Visst Livsmiljö för fåglar, insekter  

11 Antropogen limnisk 
miljö 

3 Påtagligt Vattenmiljö med klart vatten, insektsproduktion. Viktig 
miljö för evertebrater men även andra djur kulvert 
under Roslagsbanan, flöde till naturvärdesobjekt 8  
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4.3.2. Arter 

Naturvårdsarter 

Vid Callunas inventering noterades4 åtta relevanta naturvårdsarter (se faktaruta nedan 
med förklaring av begreppet naturvårdsart). I utsök från ArtDatabankens databaser 
återfanns ytterligare en relevant naturvårdsart.  
De relevanta naturvårdsarterna redovisas i bilaga 3 samt Figur 6. Där finns 
motiveringar till varför de har utpekats som naturvårdsarter, samt i de flesta fall en 
kortfattad beskrivning av varje arts ekologi. Funna naturvårdsarter: 

• Rödstjärt	

• Törnsångare	

• Brudbröd	

• Gullviva	

• Gulmåra	

• Hundtunga	

• Kärrfibbla	

• Prästkrage	

 
Utöver de relevanta naturvårdsarterna återfanns i utsöket även några naturvårdsarter 
som rensades bort som irrelevanta i det här sammanhanget av olika skäl5.  
 

Bland naturvårdsarterna i området kan skinnbaggen Anthocoris amplicollis nämnas. 
Det är en insekt knuten till ask och klassad som starkt hotad på rödlistan. Den 
påträffades öster om GC-vägen i naturvärdesobjekt 3 under sommaren 2019 
(Artportalen, 2020).  
I övrigt förekommer flora med inslag av arter som gynnas av hävd och torra och 
näringsfattiga markförhållanden, framförallt på Vasa kullen.  

                                                
4 Observera att noterade naturvårdsarter vid inventeringen endast är de arter som hittades vid inventeringen. Det kan 
finnas fler naturvårdsarter. 

5 Irrelevant naturvårdsart kan exempelvis vara att observationen är mycket gammal eller rör en art som är utgången i 
inventeringsområdet. Det kan även handla om arter som är rödlistade som vildväxande i Sydsverige men som 
frekvent förekommer som trädgårdsrymlingar i andra delar av landet, arter som har påträffats i trakten men där det 
saknas skäl att anta att den även förekommer i inventeringsområdet, fågelarter som säkert inte normalt är 
hemmahörande i området (som häckfågel eller knuten till en specifik rastplats), eller att fyndplatsen är så pass diffust 
rapporterad att det inte går att säga var arten hör hemma. 

RÖDLISTADE ARTER 
Rödlistningen visar risken att en art dör ut. 
Bedömningen görs bl.a. genom att jämföra 
artens populationsstorlek, 
populationsförändring, utbredning samt grad av 
habitatfragmentering mot en uppsättning 
kriterier.  
Som rödlistad benämns de arter som uppfyller 
kriterierna för någon av kategorierna:  
• Nationellt utdöd (RE) 
• Akut hotad (CR) 
• Starkt hotad (EN) 
• Sårbar (VU) 
• Nära hotad (NT)  
• Kunskapsbrist (DD) 

Som hotad benämns de rödlistade arter som 
kategoriseras som antingen CR, EN eller VU.  
Rödlistningsangivelser i denna utredning följer 
den senaste rödlistan (ArtDatabanken, 2015).  

NATURVÅRDSARTER 
Begreppet naturvårdsarter lanserades av 
ArtDatabanken som ett verktyg vid 
naturvärdesbedömning. Det är en samlingsterm för 
arter som är skyddsvärda genom att de indikerar 
att ett område har höga naturvärden, eller i sig 
själva är av särskild betydelse för biologisk 
mångfald (Hallingbäck, 2013).  
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för 
skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter i 
identifierade Natura 2000-naturtyper, ansvarsarter, 
signalarter etc. Arterna kan finnas i upprättade 
officiella listor (t.ex. Skogsstyrelsens signalarter) 
eller vara sådana som inventeraren själv bedömer 
uppfylla definitionen för en naturvårdsart.  
Calluna har upprättat ett eget verktyg med listor 
över naturvårdsarter och motiv till varför dessa 
anses vara naturvårdsarter. Verktyget används vid 
bl.a. naturvärdesinventeringar.  



Naturvärdesinventering (NVI) / Vid Centrala Lindholmen (Vallentuna kommun) inför ny detaljplan  

 

 20 

 
Figur 6. Kartan visar påträffade naturvårdsarter. 

Skyddade arter  

Vid Callunas inventering noterades två arter som omfattas av skydd enligt 
artskyddsförordningen (2007:845) och i utsök från ArtDatabankens databaser 
återfanns ytterligare tre arter. Dessa skyddade arter redovisas i bilaga 3 och utgörs av:  

• Fågelarter	(som	är	skyddade	enligt	4	§	artskyddsförordningen)	prioriterade	

enligt	Naturvårdsverket	(se	faktaruta):	rödstjärt.		

• Arter skyddade enligt 9 §: gullviva (hela landet). 
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4.3.3. Generellt biotopskydd (7 kap 11 § MB) 
I inventeringsområdet avgränsades två objekt med generellt biotopskydd (se Tabell 5 
och karta i Figur 7). Båda biotopskydden utgjordes av alléer.  

Tabell 5. Objekt med generellt biotopskydd i inventeringsområdet som avgränsats vid 
naturvärdesinventeringen.  

ID Typ av område Ev. kommentar 

6  Allé Allé med björk, vitpil, lönn och sälg. Litet inslag av död ved. 
Gamla och grova träd saknas i stor utsträckning. 

10  Allé 
Trädrad som utgör norra sidan av en allé. Träden utgörs av 
ett tiotal lönnar, ca 25 cm i diameter och en något grövre 
sälg.  

3*  Dike i tidigare jordbruksmark Dike med vatten och vattenvegetation. *Inget eget avgränsat 
naturvärdesobjekt utan del av naturvärdesobjekt 3. 

8 Dike/bäck i anslutning tidigare 
jordbruksmark Dike med vatten och vattenvegetation. 

11 Dike i tidigare jordbruksmark Dike med vatten och vattenvegetation. 

NATURVÅRDSVERKETS REKOMMENDATION GÄLLANDE PRIORITERING AV FÅGELARTER 
Alla vilt förekommande fågelarter är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen. Naturvårdsverkets 
handbok för artskyddsförordningen (Naturvårdsverket, 2009) säger dock att följande grupper bör prioriteras 
även om alla fågelarter omfattas:  

• Arter markerade med B i artskyddsförordningens bilaga 1 (betyder att de är upptagna i bilaga 1 till 
EU:s fågeldirektiv). 

• Rödlistade arter. 
• Arter vars populationer har minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005. 

Denna prioritering har fått stort genomslag och därför väljer Calluna att endast redovisa dessa prioriterade 
fågelarter. 
 



Naturvärdesinventering (NVI) / Vid Centrala Lindholmen (Vallentuna kommun) inför ny detaljplan  

 

 22 

 
Figur 7. Kartan visar objekt som omfattas av biotopskydd samt påträffade naturvårdsarter. 
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4.3.4. Värdeelement 
Inmätta värdeelement speglar områdets övergripande karaktär med värden knutna till 
öppna marker, träd- och buskridåer och enstaka träd av sälg, klibbal och ek med 
betydelse för den biologisk mångfalden i området. 

Tabell 6. Värdeelement i inventeringsområdet.  

ID Värdeelement Beskrivning 

1 Lövrikt bryn Lövrikt bryn med unga träd och buskar av rönn, lönn, asp och fläder. 
Brynet bidrar med spridningsmöjligheter, skydd och födosök för 
insekter, fåglar och små däggdjur. 

2 Vägkant med 
örtrikt fältskikt 

Vägkanter med örtrikt fältskikt längs Lindholmsvägen och grusvägen 
mellan Lindholmsvägen och Vasavägen. Här växer bland annat 
mattfibbla, rödklöver och röllika. Dessa arter gynnar bin och fjärilar. 
Vägkanterna utgör även spridningsvägar för insekter och små 
däggdjur, kanske reptiler och groddjur. 

3 Ek Dubbelstammig ek nära tomt. Eken mäter cirka 80 cm i diameter 
och delar sig i två stammar. Vitalt träd. 

4 Ek Ek nära tomt och öppen mark vid stationen. Eken mäter cirka 70 cm 
i diameter och är till största delen vital. En del kapade grenar. 

5 Ek Ek nära tomt och öppen mark vid stationen. Eken mäter cirka 70 cm 
i diameter och är till största delen vital. En del kapade grenar. 

6 Sälgar Sälgar vid vägkant och inne på instängslad gård. Flerstammiga träd 
med enskilda stammar på upp till 40 cm. Inslag av död ved. 

7 Klibbal Grov al som ingår i samma allé som naturvärdesobjekt 10. Till 
största delen vital. Cirka 120 cm i diameter. 

 

Figur 10. Ridå med unga träd och buskar (värdeelement 1) i norra delen av invneteringsområdet. 
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Figur 11. Kartan visar värdeelement utanför avgränsade naturvärdesobjekt, exklusive tomtmark. 
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5 Slutsatser och rekommendationer  
5.1.1. Konsekvenser 

• Konsekvenser	riskeras	för	arter	knutna	till	öppna	marker	om	naturvärdesobjekt	

1-3	och	5	ianspråktas.	Det	kan	vara	olika	fågelarter,	arter	inom	grupper	av	

insekter	som	fjärilar	och	bin.	De	öppna	markerna	är	troligtvis	födsöksområden	

för	fladdermöss	under	vissa	tider.	

• Konsekvenser	riskeras	för	arter	knutna	till	ädellöv	och	triviallöv	om	

naturvärdesobjekt	6,7,	9	och	10	ianspråktas.	Livsmiljöer	och	spridning	riskerar	

att	påverkas	inom	planområdet	och	mellan	Rösjökilen	och	Angarnkilen.	Det	kan	

röra	sig	om	konsekvenser	för	insekter,	olika	fågelarter	och	däggdjur.	

• Konsekvenser	riskeras	för	arter	som	är	beroende	av	vatten	under	hela	eller	

delar	av	sin	livscykel	som	trollsländor	och	eventuellt	groddjur.	Diken	och	bäcken	

utgör	idag	livsmiljöer	för	småkryp	knutna	till	vatten	och	eventuellt	också	för	

groddjur.	Det	gäller	naturvärdesobjekt	8	och	11	samt	dike	i	naturvärdesobjekt	3.	

5.1.2. Rekommendationer 
Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 3 och 4 är i sammanhanget bevarandevärda 
liksom de värdeelement som mätts in utanför dessa. För att bibehålla naturvärden och 
mildra konsekvenser enligt ovan rekommenderar Calluna: 
 
Områden märkta med A, trädmiljöer 

• Bevara	trädrader	inklusive	träd	med	nedsatt	vitalitet,	håligheter	och	död	ved.	

Död	ved	och	håligheter	i	träd	är	livsmiljöer	för	många	olika	djurarter.	

Rekommendationen	gäller	trädridå	och	alléer	(naturvärdesobjekt	1,	6	och	10).	

Allén	längs	Gårdsvägen	(naturvärdesobjekt	10)	bör	ses	över	och	vissa	träd	kan	

eventuellt	beskäras	för	att	förlänga	trädåldern.	Nedtagna	grena	lagras	i	form	av	

en	faunadepå	i	närområdet.	

• Bevara	förekommande	askar	för	att	säkerställa	att	miljön	för	Anthocoris	
amplicollis	(Rödlistad	skinnbagge)	inte	försämras	(Naturvärdesobjekt	3).	

• Bevara	trädmiljön	på	naturtomten	i	naturvärdesobjekt	4.	Här	finns	gott	om	sälg	

med	partier	av	död	ved	och	även	äldre	träd	av	björk	och	vitpil.	

• Plantera	träd	som	förstärker	spridningen	mellan	Rösjö-		och	Angarnkilen.	

Förslag	på	träd	är	ek,	sälg,	lönn	och	björk.	

Område B och C, öppen mark med dike/bäck 
• Se	över	skötselanvisningar	för	Vasa	kulle	(naturvärdesobjekt	1).	Undersök	

möjligheten	att	utöka	mark	med	flora	som	gynnas	av	hävd	och	torra	och	
näringsfattiga	förhållanden	i	närheten.	Till	exempel	kan	naturvärdesobjekt	3	och	

5	skötas	för	att	få	högre	värden	liksom	vägkanterna	längs	Lindholmsvägen	och	

vägkanterna	längs	vägen	mellan	Lindholmsvägen	och	Vasavägen.	

• Bevara	merparten	av	naturvärdesobjekt	3	och	5.	Detta	för	att	bevara	

förutsättningar	för	art	knutna	till	öppna	marker	och	spridningen	av	arter	mellan	

Rösjö-	och	Angarnkilen.	

• Bevara	diket	väster	om	Roslagsbanan	(naturvärdesobjekt	8)	och	vattendraget	på	

östra	sidan	(naturvärdesobjekt	11).	Trots	att	vattendragen	är	påverkade	av	
omgrävning	och	kulvertering	har	de	värden	för	insekter	och	andra	smådjur.	De	

bör	inte	kulverteras	ytterligare.	För	att	bevara	vattenkvalité	och	flöde	bör	inte	

förorenat	dagvatten	tillföras	i	ökad	omfattning.	Det	kan	ske	genom	riktade	
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insatser	som	tar	om	hand	eventuellt	förorenat	dagvatten.	Tillrinningen	under	
den	torra	årstiden	bör	inte	minska	för	att	bibehålla	ett	flöde	under	sommaren,	

något	som	är	viktigt	för	att	växter	och	djur	ska	kunna	hinna	med	sin	livscykel	i	

vattnet.	En	skyddszon	kan	behövas	för	att	vattendragen	ska	upprätthålla	

kvaliteter.	Hur	skyddszonen	kan	utformas	kräver	ytterligare	utredning.	

Övrigt:	

• Bevara	fristående	träd	av	ek	och	sälg	som	mäts	in	som	värdeelement	(se	figur	

11).	Enstaka	träd	kan	utgöra	livsmiljö	för	insekter	knutna	till	ek	respektive	sälg	

men	också	tillföra	boplatser	för	fåglar	och	fladdermöss	m.m.	

 Figur 12. Område A-C med rekommenderade åtgärder. 

A 

A 

A 

A 

B 

C 

A 

A 
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5.1.3. Förslag på fördjupande utredningar/inventeringar 
Flera artgrupper som inte registrerats i hög grad, men som är viktiga att ta hänsyn till i 
vidare planeringsprocess förekommer troligen i området. Vidare inventeringar av 
groddjur, fladdermöss och eventuellt fåglar och evertebratfauna rekommenderas.  
 

• Groddjur	kan	leka	i	diket	(naturvärdesobjekt	8)	och	bäcken	(naturvärdesobjekt	

11).	Troligen	är	de	inga	stora	leklokaler	då	förhållandena	inte	är	optimala,	men	

man	bör	reda	ut	om	lek	förekommer.	Inventering	av	lekvatten	rekommenderas	

(april-maj).	

• Fladdermöss	födosöker	troligen	i	områdets	större	öppna	marker.	Yngelplatser	

kan	finnas	i	naturvärdesobjekt	4,	6	och	7.	Inom	naturvärdesobjekt	10	
förekommer	inga	hålträd	inom	invneteringsområdet,	men	hålträd	finns	längre	

österut	i	allén	och	på	södra	sidan	av	Gårdsvägen.	Yngelplatser	skulle	även	kunna	

finnas	i	någon	av	inmätta	ekar	(figur	11)	och	i	lokalerna	i	det	instängslade	

området	norr	om	naturvärdesobjekt	3.	Eftersök	och	inventering	eventuella		av	

yngelplatser	rekommenderas	(juni-juli).	

• Häckningsmöjligheter	för	fåglar	finns	främst	i	träd-	och	buskmiljöerna,	på	

tomtmark	(ej	inventerad).	Öppna	marker	är	i	huvudsak	kompletterande	

födosöks	–	och	rastmiljöer.	Häckfågelinventering	rekommenderas	för	hela	

området	(april-juni).	

• Diket	och	bäcken	har	klart	vatten	och	innehåller	en	del	vegetation	vilket	

sammantaget	ger	vissa	förutsättningar	för	insektslarver,	snäckor	och	andra	

ryggradslösa	djur.	Inventering	av	evertebratfauna	rekommenderas	(augusti-

september).	
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning NVI (SIS standard) 
Denna bilaga innehåller en kort sammanfattande metodbeskrivning för SIS 
standard SS 199000:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald 
(NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning6.  
 
Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av 
betydelse för biologisk mångfald i ett avgränsat område. NVI:n resulterar i 
avgränsning av områden, naturvärdesklassning, objektbeskrivningar, artlista med 
naturvårdsarter samt en övergripande rapport. Naturvärdesbedömning görs utifrån 
bedömningsgrunderna biotop och arter (figur 1).  

Bedömningsgrund biotop 
Denna bedömningsgrund omfattar två aspekter: biotopkvalitet och sällsynthet/hot. En 
helhetsbedömning av biotopvärdet görs utifrån bedömningar av båda aspekterna. 
Biotopvärdet bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt), se 
figur 1.  

 
Figur 1. Bedömningsgrunderna för NVI. Matrisen visar hur utfall av bedömningsgrunderna art 
respektive biotop leder till en viss naturvärdesklass. Figur hämtad ur standarden (SIS, 2014).  

Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, t.ex. grad av naturlighet 
(påverkan), ekologiska processer, strukturer, element, naturgivna förutsättningar etc.  
Sällsynta biotoper avser biotoper som är mindre vanliga inom ett visst geografiskt 
område.  
                                                
6 Standarden i sin helhet kan köpas från SIS förlag.  
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Bedömningsgrund arter 
Denna bedömningsgrund omfattar två aspekter: naturvårdsarter och artrikedom. 
Artvärdet bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt), se figur 
1.  
Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde, att området har 
förutsättningar att vara artrikt eller att naturvårdsarten i sig själv är av särskild 
betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bl.a. 
skyddade arter enligt artskyddsförordningen, rödlistade arter, typiska arter (Natura 
2000) och signalarter (ex. framtagna artlistor från Skogsstyrelsen och 
Jordbruksverket). Bedömningen för naturvårdsarter ska grunda sig på faktiska fynd av 
arter från inventeringen, Artportalen eller annat kunskapsunderlag och värdet bedöms 
utifrån både antalet olika naturvårdsarter, arternas livskraft och hur goda indikatorer 
de är för naturvärde. 
Artrikedom ska bedömas utifrån artantal eller artdiversitet och är en viktig 
bedömningsgrund framförallt i naturtyper där kunskapen om naturvårdsarter är 
bristfällig.  

Naturvärdesklasser 
En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån 
utfallet för bedömningsgrunderna biotop och arter. I standarden finns en matris som 
ger inventeraren vägledning till vilken klass som ska sättas utifrån områdets 
biotopvärde och artvärde (figur 2). Om inventeraren inte kan ge ett säkert resultat för 
naturvärdesklass ska det anges att bedömningen är preliminär.  

 
Figur 2. Schematisk bild av ett inventeringsområde med naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. Figur 
hämtad ur standarden (SIS, 2014).  

Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt. I standarden finns följande 
naturvärdesklasser:  

• 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		
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• visst	naturvärde	naturvärdesklass	4	–	viss	positiv	betydelse	för	biologisk	
mångfald	(Naturvärdesklass	4	är	ett	tillägg	och	ingår	inte	i	beställning	enligt	
grundutförande)	

Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av 
landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden (se figur 2). 
Dessa kan avgränsas när landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är 
större eller av annan karaktär än de ingående naturvärdesobjektens betydelse.  
Lågt naturvärde är de områden som inte uppfyller kriteriet för att utgöra 
naturvärdesobjekt och dessa märks inte ut på kartor. Områdenas karaktär ska dock 
beskrivas i rapporten tillsammans med den allmänna beskrivningen av hela 
inventeringsområdets natur.  
Övrigt område kallas den yta som ingår i inventeringsområdet men som inte 
avgränsas som naturvärdesobjekt. Området kan då antingen utgöras av lågt naturvärde 
(se ovan) eller av naturvärde men att objektet är mindre än den minsta 
karteringsenheten i beställd detaljeringsgrad (se nedan).  

Nivå och detaljeringsgrad 
En NVI kan beställas och utföras på olika nivåer och med olika detaljeringsgrad. Det 
finns dels förstudienivå (där fältinventering inte ingår) och dels fältnivå (där både 
förstudiearbete och fältinventering ingår).  
Vid NVI på förstudienivå identifieras naturvärdesobjekt utifrån studier av kartor och 
flygbilder samt tillgängligt kunskapsunderlag. Vid denna nivå är det tillåtet att låta bli 
att klassa områdena till naturvärdesklass, det räcker att ange ”potentiellt naturvärde”. 
Naturvärdesbedömning på förstudienivå har alltid statusen preliminär bedömning.  
Vid NVI på fältnivå identifieras områden med naturvärdesklass 1, 2 och 3 och kan 
göras med olika detaljeringsgrad (se tabell 1 nedan). Identifiering av 
naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 är ett tillägg (se nedan) och ingår inte i 
ordinarie NVI på fältnivå. 

Tabell 1. Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras för NVI fältnivå med olika 
detaljeringsgrader.  

Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt 

Fält – översikt En yta av >1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >100 meter och en 
bredd på >2 meter. 

Fält – medel En yta av >0,1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >50 meter och en 
bredd på >0,5 meter. 

Fält – detalj En yta av >10 m2 alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >10 meter och en 
bredd på >0,5 meter. 

 

Tillägg 
NVI på förstudienivå och NVI på fältnivå kan kompletteras med ett eller flera av 
nedanstående tillägg. Dessa tillägg kan avse hela eller delar av inventeringsområdet.  

Naturvärdesklass 4 

Tillägget Naturvärdesklass 4 innebär att även naturvärdesobjekt av denna klass 
avgränsas. Tillägget kan göras på både förstudie- och fältnivå.  
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Generellt biotopskydd 

Tillägget Generellt biotopskydd innebär att alla områden som omfattas av det 
generella biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om 
områdesskydd ska identifieras och kartläggas, oavsett storlek.  

Värdeelement 

Tillägget Värdeelement innebär att element som är särskilt viktiga för 
inventeringsområdets naturvärde ska eftersökas, kartläggas och redovisas. Detta för 
att det ska vara möjligt att kunna se var värdeelementen i området förekommer, 
oavsett om de ligger inom ett naturvärdesobjekt eller inte. Tillägget ska göras i fält.  

Kartering av Natura 2000-naturtyp 

Tillägget Kartering av Natura 2000-naturtyp innebär att eventuella Natura 2000-
naturtyper inom inventeringsområdet ska identifieras och avgränsas, samt att dess 
status ska bedömas. Detta görs enligt Naturvårdsverkets manualer för inventering av 
olika Natura 2000-naturtyper. Tillägget ska göras i fält.  

Detaljerad redovisning av artförekomst 

Tillägget Detaljerad redovisning av artförekomst innebär att förekomster av 
naturvårdsarter ska redovisas på karta eller med koordinater med en noggrannhet på 
10–25 meter (beroende på satellitmottagning). Tillägget innebär inte att arterna 
eftersöks noggrannare, men att varje påträffad förekomst redovisas med större 
noggrannhet. Tillägget ska göras i fält.  

Fördjupad artinventering 

Tillägget Fördjupad artinventering innebär att specifika arter eller artgrupper 
inventeras. Metodik och tidpunkt anpassas efter de arter/artgrupper som eftersöks 
samt efter syftet med naturvärdesinventeringen. Inventeringen ska utföras under den 
säsong då arten/artgruppen är möjlig att identifiera och lämplig att inventera. 
Tillägget ska göras i fält.  

Genomförande 
Standarden beskriver hur en NVI ska genomföras med avseende på förarbete, 
utförande samt vad en rapport och redovisning måste innehålla. Där finns även 
anvisningar för hur ett naturvärdesobjekt ska avgränsas, det vill säga vad som får ingå 
i samma naturvärdesobjekt.  
I standarden finns definitioner och beskrivningar av naturtypsindelning. I den tekniska 
rapporten finns även en vägledning vid naturvärdesbedömning för varje naturtyp.  
Fynd av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande nationell 
databas för artobservationer i samband med redovisningen.  
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Bilaga 2 – Objektförteckning NVI  
Naturvärdesobjekt nr 1  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Påtagligt 
naturvärde, 3 

Äng och 
betesmark 

Naturtomt Visst  Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Biotopvärde: Rikt fältskikt med arter som gynnas av öppna och 
näringsfattiga förhållanden, goda förutsättningar för insekter. 
 
Artvärde: förekomst av arter som indikerar hävd. 

Tuva signalart: Brudbröd, gulmåra, 
gullviva 
Fridlyst art (9§): Gullviva 
Callunas naturvårdsart: hundtunga 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Vasa kulle ligger intill stationen. På kullen växer en gammal 
syrenbuske. Björk och ask finns i kanterna. Uppkommande fläder 
och körsbär. Ängsflora förekommer i stora delar av objektet med 
rikligt av gullviva, vitmåra, gulmåra och mattfibbla. Även blåeld, 
gökärt, gulvicker, johannesört, ängshaverot och brudbröd  
förekommer i fältskiktet.  

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (kvm) 

Säker  816 

Inventerare 

Mova Hebert 

Inventeringsdatum 

2020-18-06 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 2  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Visst naturvärde, 4 Infrastruktur och 
bebyggd mark 

Obestämd torr-
frisk/fuktig 
gräsmark/hed 
nedanför 
barrskogsgränsen 

Visst Obetydligt 
 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Biotopvärde: Blomrik, öppen mark. Fin biotop för fjärilar. 
Naturvårdsarter som indikerar hävd påträffades. 

 Tuva signalart: kärrfibbla, prästkrage 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Området utgörs av ruderatmark intill Roslagsbanan. Varierad 
fuktighet i marken. Enstaka björkar förekommer i anslutning till 
gång- och cykelvägen. Stort bestånd av kärrfibbla finns, i övrigt  
växer teveronika, smörblomma, röllika, prästkragar och ängsgröe 
i fältskiktet. 
 

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (kvm) 

Säker  1232 

Inventerare 

Mova Hebert 

Inventeringsdatum 

2020-18-06 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 3  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Visst naturvärde, 4 Igenväxningsmark Obestämd torr-
frisk/fuktig 
gräsmark/hed 
nedanför 
barrskogsgränsen 

Visst Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Biotopvärde: Halvöppen gräsmark, livsmiljö för fåglar. 
 
Artvärde: Förekomst av hotad art samt fågelart med minskande 
trend. Egen naturvårdsart. 

Rödlistad art: Anthocoris amplicollis 
Egna naturvårdsarter: Törnsångare 
Fridlyst art (4§): Törnsångare, Rödstjärt 
Fåglar 50% minskning 1975-2005: 
Rödstjärt. 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Område med gammal vall med diken längs vilka unga buskar av 
sälg och grönvide växer. Öster om gång- och cykelväg finns 
bestånd av yngre träd. Marken är blöt till fuktig till väster om dike 
samt har en vattensamling med klart vatten. Ängskavle 
dominerar i fältskikt. Förekomst av skogsnäva, vass, kirskål, 
älggräs och skogssäv . Törnsångare och rödstjärt sjungande i 
buskarna. 
 

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 1,2 

Inventerare 

Mova Hebert 

Inventeringsdatum 

2020-18-06 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 4  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Visst naturvärde, 4 Park och trädgård Naturtomt Visst Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Biotopvärde: Trädmiljö med inslag av död ved, grov sälg och 
Fältskikt med blommande örter. 
 
Naturvårdsarter saknas.  

  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Tomt omgiven av träd av björk, vitpil och sälg. Flera av sälgarna 
och pilarna har inslag av död ved bland grenarna. Buskskikt med 
syrén och fläder. I fältskikt knylhavre, ängskavle, ängsgröe, 
kråkvicker, vitmåra och ängshaverot. Döda grenar och stammar 
förekommer. 
 

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (kvm) 

Säker 1114 

Inventerare 

Mova Hebert 

Inventeringsdatum 

2020-18-06 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 5  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Visst naturvärde, 4 Igenväxningsmark Obestämd torr-
frisk/fuktig 
gräsmark/hed 
nedanför 
barrskogsgränsen 

Visst Obetydligt 
 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Biotopvärde: Halvöppen gräsmark, livsmiljö för fåglar och 
insekter. 

Egna Naturvårdsarter: Törnsångare 
Fridlyst art (4§): Törnsångare 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Området utgörs av tidigare brukad  vall (odling av djurfoder). 
Fuktig mark förekommer i södra delen av området där älggräs 
dominerar. I områdets norra del förekommer buskar såsom 
hassel och fläder samt yngre träd. I väster förekommer rad med 
buskar i anslutning till angränsande dike. I fältskiktet dominerar 
ängskavle och kirskål. Det finns även förekomst av skogsnäva 
och vass. Törnsångare sjungande i buskarna. 
 

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker  1,3 

Inventerare 

Mova Hebert 

Inventeringsdatum 

2020-18-06 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 6  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Visst naturvärde, 4 Skog och träd Allé Visst Obetydligt 
 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Biotopvärde: Livsmiljö för fåglar och insekter.   

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Trädrad mellan grusväg och tomter. Träden utgörs av björk, vitpil, 
lönn och sälg. Litet inslag av död ved. Gamla och grova träd 
saknas i stor utsträckning. 
 
Området omfattas av generellt biotopskydd, allé. 
 
 

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker  

Inventerare 

Mova Hebert 

Inventeringsdatum 

2020-18-06 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 7  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Visst naturvärde, 4  Skog och träd Övrig skog och träd Visst Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Förekomst av lövträd med inslag av grova träd och förekomst av 
död ved. Sälg bidrar till naturvärdet. 

  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Trädrad mellan gräsmark och åkermark. Sälg och björk 
dominerar men även inslag av lönn, ek och gran. Inslag av grov 
sälg. Träden står tätt med uppkommande sly och buskar av 
fläder och nypon. Fältskikt som gräsmark intill med gräs, 
brännässla och kardborre. Inslag av död ved. Löv och annat 
kompostmaterial har lämnats i naturvärdesobjektet. 
 

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker  

Inventerare 

Mova Hebert 

Inventeringsdatum 

2020-18-06 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 8  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Påtagligt 
naturvärde, 3 

Antropogen 
limnisk miljö 

Öppna diken och 
uträtade vattendrag 

Visst Visst  
 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Vattenmiljö med klart vatten och varierad vegetation. 
Artvärde: Artrikare miljö som är viktig för evertebrater men även 
andra djur. Förekomst av trollsländelarver, flicksländor och 
snäckor. Insektsproduktion. 

 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Vattenmiljö med klart, troligen näringsfattigt vatten. Grävd/naturlig 
fåra omkring en meter bred med stilla vatten och slammig botten. 
Rinner delvis beskuggad av träd. Vass dominerar på sidorna. 
Fortsätter under Roslagsbanan. Förekomst av sjöfräken, andmat 
och vattenmynta. 
 

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker   

Inventerare 

Mova Hebert 

Inventeringsdatum 

2020-18-06 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 9  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Visst naturvärde, 4 Skog och träd Övrig skog och träd Visst Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Biotopvärde: Förekomst av lövträd intill vatten. Sälg bidrar till 
naturvärdet. 

  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Trädrad mellan gångväg och öppen mark. I trädskiktet dominerar 
sälg, vitpil och björk med inslag av al. Träden står tätt med 
uppkommande sly i anslutning. Fältskikt med nässla, knylhavre, 
videört, mjölkört, ryssgubbe och skogsnäva. Inslag av död ved. 
 

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker  

Inventerare 

Mova Hebert 

Inventeringsdatum 

2020-18-06 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 10  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Visst naturvärde, 4 Skog och träd Allé Visst Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Biotopvärde: Livsmiljö för fåglar, insekter.    

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Trädrad som utgör norra sidan av en allé mellan asfaltsvägen 
och gräsmark. Träden utgörs av ett tiotal lönnar, ca 25 cm i 
diameter och en något grövre sälg. Ett dött träd förekommer, 
annars liten förekomst av död ved. Hålträd och grövre träd 
förekommer söder om vägen. 
Området omfattas av generellt biotopskydd, allé. 
 

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker  

Inventerare 

Mova Hebert 

Inventeringsdatum 

2020-18-06 

Bild  Övriga kommentarer  

 

Om hela allén skulle bedömas skulle den 
hamna i en högre naturvärdesklass. 
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Naturvärdesobjekt nr 11  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Påtagligt 
naturvärde, 3 

Antropogen 
limnisk miljö 

Öppna diken och 
uträtade vattendrag 

Visst Visst  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Biotopvärde: Vattenmiljö med klart vatten och varierad 
vegetation. Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för 
biologisk mångfald 
 
Artvärde: Artrikare miljö som är viktig för evertebrater men även 
andra djur. Förekomst av trollsländelarver, flicksländor och 
snäckor. Insektsproduktion. 

  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Vattenmiljö med klart, troligen näringsfattigt vatten. Grävd fåra 
omkring en meter bred med stilla vatten och slammig botten. 
Vass dominerar på sidorna. Vattenförekomsten fortsätter under 
Roslagsbanan. 
 
 

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker  

Inventerare 

Mova Hebert 

Inventeringsdatum 

2020-18-06 

Bild  Övriga kommentarer  
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Bilaga 3 – Naturvårdsarter  
I tabellen redovisas naturvårdsarter från Callunas utsök av arter i Analysportalen (med hjälp av Callunas filter för utsök av potentiella 
naturvårdsarter) och från Callunas fältinventering, inklusive information om arternas sällsynthet, signalvärde och ekologi. De arter som listas 
är relevanta för denna NVI och kan knytas till inventeringsområdet. Naturvårdsarter som knyts till något av naturvärdesobjekten listas även i 
bilagan för naturvärdesobjekt, så där kan alltså utläsas i vilket naturvärdesobjekt arten hittats. 

Förklaringar till tabellrubrikernas förkortningar:  
RL 20 = rödlistan från år 2020 FD = fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv 
RL 15 = rödlistan från år 2015 ASF = skyddad art enligt Artskyddsförordningen 
ÅGP = åtgärdsprogram för hotade arter 50% = negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005 
Tu = Tuva signalarter 2002-2004 (ängs- och betesmarksinventeringen) PFS = prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen 
Si = signalarter Skogsstyrelsen Ca = Callunas naturvårdsart 
N2 = typiska arter Natura 2000 (funna i Natura 2000-habitat) Sk = skyddsklass (fynduppgifter) 
AD = arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s Art- och habitatdirektiv K = källa (C=Callunas fynd, A=Artportalen, Ö=övriga fynd). 
 

Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information K 
Rödstjärt 
Phoenicurus 
phoenicurus 

 

        4 § x     C 

Törnsångare 
Sylvia 
communis 

 

        4 §   x  Förekommer i öppet landskap med rik 
högörtsvegetation. Den typen av buskmarker 
där arten främst påträffas är ofta artrika, bl.a. 
Med ett rikt insektsliv 

 

C 

 
Anthocoris 
amplicollis 
 

Starkt 
hotad 
(EN) 

 

Sårbar 
(VU) 

 

           Rödlistekriterium 2020: B2ab(iii) 

 

A 

Brudbröd 
Filipendula 
vulgaris 

 

   x  x        Brudbröd är en stark signalart för bete och är 
kväveskyende men kalkgynnad. Den klarar 
av en viss igenväxning.  
 
Silikatgräsmarker (6270) 

C 
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Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information K 
 
Enbuskmarker (5130) 

 

Gullviva 
Primula veris 

 

   x  x   8 §, 
9 § 

 

    Slåtterängar i låglandet (6510) 
 
Lövängar (6530) 
 
Trädklädd betesmark (9070) 
 
Silikatgräsmarker (6270) 
 
Gullviva (Primula veris) är fridlyst dels enligt 8 
§ i 
Hallands, Skåne och Örebro län, dels enligt 9 § 
i hela 
landet. 

 

C 

Gulmåra 
Galium 
verum 

 

   x          Gulmåra är en hävdgynnad indikatorart som 
gynnas av stark solexponering och trivs på 
basiska berghällar. 

 

C 

Hundtunga 
Cynoglossu
m officinale 

 

     x      x  Rullstensåsöar i Östersjön (1610) 
 
Sten- och grusvallar (1220) 
 
Ruderatmarksart. Växer på grusig och sandig 
mark i allehanda kulturmiljöer, banvallar, 
grustag, skräpmark. Hundtunga har minskat 
troligen på grund av igenväxning av 
näringsrika, tidigare genom störning, öppna 
miljöer. Konkurrenssvag. 

A 

Kärrfibbla 
Crepis 

paludosa 

 

    x x        Näringsrik granskog (9050) 
 
Lövsumpskog (9080) 
 
Fjällbjörkskog (9040) 

C 
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Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information K 

 

Prästkrage 
Leucanthem
um vulgare 

 

   x  x        Arten är en signalart för hävd. 
 
Slåtterängar i låglandet (6510) 
 
Lövängar (6530) 
 
Silikatgräsmarker (6270) 

C 
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Bilaga 4 – Övriga artfynd 
Redovisning av de för inventeringsområdet relevanta övriga artfynd, utöver naturvårdsarterna i bilaga 3, inklusive information om deras 
sällsynthet, signalvärde och ekologi.  

Förklaringar till tabellrubrikernas förkortningar:  
RL 15 = rödlistan från år 2015 FD = fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv 
RL 10 = rödlistan från år 2010 ASF = skyddad art enligt Artskyddsförordningen 
ÅGP = åtgärdsprogram för hotade arter 50% = negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005 
Tu = Tuva signalarter 2002-2004 (ängs- och betesmarksinventeringen) PFS = prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen 
Si = signalarter Skogsstyrelsen Ca = Callunas naturvårdsart  
N2 = typiska arter Natura 2000 (funna i Natura 2000-habitat)  Sk = skyddsklass (fynduppgifter) 
AD = arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s Art- och habitatdirektiv  K = källa (C=Callunas fynd, A=Artportalen, Ö=övriga fynd).  
 

Art RL 15 RL 10 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information K 
Grönvide 
Salix 
phylicifolia 

 

     x        Alpina vattendrag (3220) 

 

A 

Gökärt 
Lathyrus 
linifolius 

 

     x        Trädklädd betesmark (9070) 

 

C 

Sjöfräken 
Equisetum 
fluviatile 

     X      
 

 
Svämängar (6450) 

 

C 

Svärdslilja 
Iris 
pseudacorus 

 

        8 § 

 

    Gul svärdslilja (Iris pseudacorus) är fridlyst 
enligt 8 § i Västernorrlands län. 
 

A 

Sälg 
Salix caprea 

 

     x        Fjällbjörkskog (9040) 

 

A, 
C 
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