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SAMMANFATTNING  

Jakobi Sustainability AB har av Ulricehamns kommun fått i uppdrag att utföra en 

naturvärdesinventering (NVI) av planområde vid sanatorieskogen. 

Fältinventeringarna utfördes april 2019. Vid naturvärdesbedömningen användes SIS-standarden för 

naturvärdesinventeringar (SS  199 000:2014) med tillägget naturvärdesklass 4-visst naturvärde.  

Bäcken som rinner genom området har biotopkarterats. 

Naturvårdsarter som noterats har rapporterats in till Artdatabanken (www.artportalen.se).  

Ett naturvärdesobjekt hittades i inventeringsområdet Sanatorieskogen. Stenmurar hittades 

omgärdande de gamla åkrarna i området, vilka åtnjuter generellt biotopskydd. Punktvärden finns i 

form av värdefulla jätteekar, samt sälgar utspridda i inventeringsområdet. Bäcken konstaterades ha 

låga naturvärden.  
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BAKGRUND 

UPPDRAG OCH SYFTE 

Jakobi Sustainability AB har av Ulricehamns kommun fått i uppdrag att utföra en 

naturvärdesinventering (NVI) av planområdet Sanatorieskogen 1:3 inför arbetet med en ny förskola. 

(Figur 1). Syftet med denna inventering är att klargöra om det i planområdet finns naturvärden.  

 

Figur 1. Översiktskarta över inventeringsområde 
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AVGRÄNSNING 

Inventeringsområdet utgörs av ett område som avgränsas i figur 2. Detta område är en del av 

fastigheten Sanatorieskogen 1:3. 

 

Figur 2. Karta över inventeringsområde 
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METOD 

I arbetet med att kartlägga området har den standardiserade metoden Naturvärdesinventering, nivå 

fält medel (SS 199000:2014) med tillägget naturvärdesklass 4 använts. Nedan beskrivs metoden i 

korthet. För fullständig metodbeskrivning, se Svensk standard SS 199000:2014 (SIS 2014_1, SIS 

2014_2).  

En naturvärdesinventering innebär identifiering av geografiska områden av betydelse för biologisk 

mångfald. Områden med förhöjda naturvärden, så kallade naturvärdesobjekt, avgränsas och 

beskrivs. Naturvärdesobjektets betydelse för den biologiska mångfalden (naturvärdet) bedöms enligt 

en bedömningsskala (klass 1 till 4). Ibland avgränsas även så kallade landskapsobjekt. 

Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av landskapsekologisk 

karaktär ska redovisas som geografiska områden.  

En naturvärdesbedömning görs utifrån två kriterier:  

1. Ekologiska förutsättningar för biologisk mångfald och hotade eller sällsynta biotoper. 

2. Förekomsten av naturvårdsarter (arter som omfattas av artskyddsförordningen, typiska arter 

beslutade av EU-kommissionen, rödlistade arter och signalarter) eller artdiversitet. Ytterligare 

naturvårdsarter kan användas vid inventeringen, med motivering till varför de är valda.  

Om naturvärdesbedömningen av någon anledning inte kan ge ett säkert resultat ska det anges att 

bedömningen är preliminär. 

De två kriterierna för naturvärdesbedömningen vägs samman och resulterar i en naturvärdesklass. 

Naturvärdesklasserna är i grundutförandet indelade i tre olika klasser (1–3) och en fjärde klass kan 

läggas till. Naturvärdesklasserna beskrivs i Fel! Hittar inte referenskälla.. 

För terrestra biotoper gäller att fältinventering ska utföras under perioden 1 april – 31 oktober i 

södra Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 NVI Sanatorieskogen 2019-04-14 

   

   

 

 

BESKRIVNING AV NATURVÄRDESKLASSER. 

Tabell 1. Beskrivning av naturvärdesklasser. 

Naturvärdesklass Förtydligande Ungefärlig klass i nationella 
inventeringar 

Högsta naturvärde – 
naturvärdesklass 1 

Varje enskilt område 
bedöms vara av särskild 
betydelse för att 
upprätthålla biologisk 
mångfald på nationell 
eller global nivå. 

 

Högt naturvärde – 
naturvärdesklass 2 

Varje enskilt område 
bedöms vara av särskild 
betydelse för att 
upprätthålla biologisk 
mångfald på regional 
eller nationell nivå. 

Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 
lövskogsinventeringens klass 1 och 
2, ängs- och 
betesmarksinventeringens aktiva 
objekt, ängs- och 
hagmarksinventeringen klass 1-3, 
ädellövskogsinventeringen klass 1 
och 2, skyddsvärda träd enligt 
åtgärdsprogrammet, 
våtmarksinventeringen klass 1 och 
2, rikkärrsinventeringen klass 1-3, 
limniska nyckelbiotoper, 
skogsbrukets klass urvatten, 
värdekärnor i naturreservat samt 
fullgoda Natur 2000-naturtyper. 
Detta förutsatt att de inte uppfyller 
naturvärdesklass 1. 

Påtagligt naturvärde – 
naturvärdesklass 3 

Varje enskilt område 
behöver inte vara av 
särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk 
mångfald regionalt, 
nationellt eller globalt, 
men det bedöms vara av 
särskild betydelse att den 
totala arealen bibehålls 
eller blir större, samt att 
den ekologiska kvalitén 
bibehålls eller förbättras. 

Ängs- och betesmarksinventeringen 
klass restaurerbar ängs- och 
betesmark, Skogsstyrelsens objekt 
med naturvärden, 
lövskogsinventeringens klass 3, 
ädellövskogsinventeringen klass 3, 
våtmarksinventeringen klass 3 och 4 
samt skogsbrukets klass 
naturvatten. 

Visst naturvärde – 
naturvärdesklass 4 

Varje enskilt område 
behöver inte vara av 
betydelse för att 
upprätthålla biologisk 
mångfald regionalt, 
nationellt eller globalt, 
men det bedöms vara av 

Motsvarar inte någon klass i de 
större nationella inventeringarna. 
Motsvarar ungefär generellt 
biotopskydd som inte uppfyller 
kriterier för högre naturvärdesklass. 
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betydelse att den totala 
arealen bibehålls eller blir 
större, samt att den 
ekologiska kvalitén 
bibehålls eller förbättras. 

 

NATURVÅRDSARTER 

Naturvårdsarter är arter som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av 

särskild betydelse för biologisk mångfald. Många naturvårdsarter har uppmärksammats av 

naturvårdsskäl och är upptagna i fågel- och habitatdirektivets listor (Rådets direktiv 92/43/EEG) eller 

upptagna på Naturvårdsverkets lista över rödlistade arter. Naturvårdsarter innefattar också 

signalarter (vilka indikerar ett visst naturvärde) som nyttjas vid Skogsstyrelsens 

nyckelbiotopsinventering (Nitare 2000) och regionala och lokala ansvarsarter. 

 

RÖDLISTADE ARTER 

Rödlistade arter är arter som är upptagna i Rödlistan, som tas fram av Artdatabanken vid SLU och 

fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Rödlistning är ett system som 

utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN). Rödlistningen är en prognos över risken 

för enskilda arter att dö ut från Sverige vilket har bedömts kvantitativt. Hotkategorierna redovisas i 

nedan. Arter i hotkategorierna CR, EN och VU räknas som hotade. (Artdatabanken 2015) 

 

RÖDLISTANS KATEGORIER 

Tabell 2. Rödlistekategorier. 

Nationellt 

utdöd 

Akut 

hotad 

Starkt 

hotad 

Sårbar Nära 

hotad 

Livskraftig Kunskapsbrist Ej bedömd 

RE CR EN VU NT LC DD NA / NE 

 

UTFÖRANDE AV DENNA NATURVÄRDESINVENTERING 

Denna NVI är utförd på fältnivå medel, vilket innebär att inventeringen identifierar och avgränsar 

naturvärdesobjekt ned till en yta av 100 m², alternativt linjeformade objekt med en längd på 10 

meter eller mer, och en bredd på 0,5 meter eller mer.  

Naturvårdsarter som noterats har rapporterats in till Artdatabanken (www.artportalen.se). Av 

sekretesskäl redovisas inte skyddsklassade arter i denna rapport men de har vägts in i bedömningen 

av respektive naturvärdesobjekt. 

Bedömningen av naturvärdena har gjorts dels utifrån de sedan tidigare kända naturvärdena, dels 

genom sökning i tillgänglig litteratur men också genom sökning på Artportalen vilka naturvårdsarter 

som rapporterats mellan åren 1990 och 2019. Vid fältbesöket har det sedan bedömts om de arter 

file://///192.168.1.149/Jakobi/Projekt/Ranasjöhöjden/Arbetsmaterial/NVI%20Rapport%20Ranasjöhöjden_20171017.docx%23bookmark1
http://www.artportalen.se/


 NVI Sanatorieskogen 2019-04-14 

   

   

 

som tidigare har identifierats inom området fortfarande kan ha kvar sin livsmiljö. Till viss del har ett 

urval av dessa arter eftersökts samtidigt med att en översiktlig inventering av arter genomförts. 

Detta tillsammans med att det gjorts en bedömning av biotopvärdet har slutligen lett fram till en 

naturvärdesklass.  

I de objekten där ingen information från tidigare inventeringar funnits tillgänglig har det utifrån 

biotopvärdet gjorts en bedömning vilka arter som sannolikt kan finnas inom objektet men som av 

olika anledningar inte observerats. Till exempel kärlväxter som blommat över eller på grund av 

långvarig torka helt vissnat ner.  

Detta medför att en stor del av naturvärdesbedömningen utgår från biotopvärdet och bedömningen 

att om biotopen är intakt bör även de sedan tidigare kända arterna fortfarande förekomma inom 

området.  

Naturvårdsarterna som observerats under fältinventeringen redovisas under varje naturvärdesobjekt 

medan naturvårdsarter som tidigare observerats i andra sammanhang redovisas samlat i tabell för 

varje delområde i naturvårdsplanen. Delvis beroende på att det inte går att säga huruvida arterna 

förekommer i respektive objekt eller inte på denna översiktliga nivå. För att få en större säkerhet 

gällande naturvårdsarter behövs riktade artinventeringar på många av de olika delområdena.  

Om naturvärdesbedömningen av någon anledning inte kan ge ett säkert resultat anges att 

bedömningen är preliminär.  

Skäl till preliminär bedömning kan vara att fältinventeringen inte utförts vid en tidpunkt som varit 

optimal för att hitta en del naturvårdsarter.  

I förstudien har följande underlag legat till grund vid planering av fältarbete och vid 

naturvärdesbedömningar: Skogens pärlor som redovisar skogliga naturvärden (Skogsstyrelsen 2019), 

Naturvårdsverkets kartverktyg skyddad natur som redovisar Natura 2000-områden, naturreservat, 

nationalparker, biotopskyddsområden och riksintresse för naturvård (Naturvårdsverket 2019), 

Våtmarksinventeringen (Länsstyrelsen 2019) och Artdatabanken (Artportalen, 2019). 

Kartanalyserna har utförts i ArcGIS Pro 10.3 och i koordinatsystemet SWEREF99_TM. 

Fältinventeringarna utfördes i april 2019 av Mathias Molau, Jakobi Sustainability AB 
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RESULTAT 

Resultatet av naturvärdesinventeringen redovisas i figur 3 

 

Figur 3. Resultat av inventering i Sanatorieskogen 

Naturvärdesinventeringen pekade ut ett naturvärdesobjekt, vilket omfattar den lövskog som finns i området. 

Denna lövskog är flerskiktad och olikåldrig, med björk, al, sälg och asp bland de vanligare trädslagen. Bäcken 

konstaterades ha låga naturvärden (bilaga 1). 
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Området är fragmenterat, då mycket av området tidigare brukats som jordbruksmark och produktionsskog och 

hagmark. Jordbruksmarken och hagmarken är fortfarande synlig, men har börjat växas över, främst med ett 

blandat sly av ask, björk och sälg. 

I anslutning till de södra delarna av de gamla åkermarkerna finns två mycket stora ekar, vilka är markerade i 

figur 3 som värdeelement. Dessa ekar utgör ett potentiellt värde för insektsfauna, då mulmen inuti träden 

utgör en viktig födoresurs för exempelvis läderbagge. 

Vidare finns gott om sälg i området, vilka utgör en god resurs för pollinerande insekter under den tidiga delen 

av året. Då utredningsområdet ligger ganska långt ifrån jordbruksområden blir nyttan för avkastning ganska 

liten, men nyttan kan bli större för privata odlingar av fruktbärande träd och buskar. 

NATURVÄRDESOBJEKT 

OMRÅDE 1 – ”SKOG OCH TRÄD” 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 

Biotop: Lövskog  

Natura 2000-naturtype/-er: Saknas, då området inte uppfyller krav för 9160 näringsrik ekskog 

Biotopvärde: Påtagligt 

Artvärde: Visst 

Beskrivning: 

Objektet innefattar en skogsdunge i området Sanatorieskogen. Området består av ett en flerskiktad blandskog 

som består till största del av björk, ek, sälg och asp. Området visar fläckvis på värdefulla brynmiljöer, där sälgar 

är relativt vanliga.  Två mycket stora står också i brynet mot de gamla åkrarna, och har potentiellt mycket stort 

värde för t.ex. läderbagge, då ekarna innehåller rikligt med mulm. På ekarna växer liten baronmossa, grov 

baronmossa och guldlockmossa. Området är fattigt på död ved.  

 

Figur 4. Blandskog i NVO 1. Området är varierat och flerskiktat. 

Naturvårdsarter: Skogsbingel, grov baronmossa, liten baronmossa. 
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SKYDDSVÄRDA ARTER 

Av fåglar observerades ormvråk sträckande under inventering, men inga bon eller lämpliga boplatser hittades i 

planområdet. Lockläte och trummande av spillkråka (NT) hördes vid fältbesök. 

Artobservationer laddades upp på artportalen. 

 GENERELLT BIOTOPSKYDD 

De två gamla åkrarna omges i sina ytterkanter av stenmurar. I åkermark skyddas stenmurar av det generella 

biotopskyddet, där åtgärder som kan komma att förstöra värdena dessa utgör måste ha dispens från 

länsstyrelsen. För stenmurarnas placering i planområdet, se figur 3. Figur 5 visar en av de åkrar som 

stenmurarna avgränsar. 

 

Figur 5. Gammal åker i planområdet.  

SKYDDSÅTGÄRDER  

För att de ekologiska funktionerna i området ska bevaras bör bärande träd samt äldre grova träd sparas. Om 

grova träd tas bort minskar antalet boplatser och födoresurser för fåglar och insekter inom planområdet. 

Nyplantering av träd kan ske för att minska effekten av borttagna träd. De fällda träden kan då lämnas kvar i 

området som död ved, vilket är bra för bland annat en rik insektsfauna. Sälgarna i inventeringsområdet bör 

sparas i största möjliga mån, då dessa utgör en god ekosystemtjänst då de ger föda åt pollinerande insekter 

tidigt på året. Detta gynnar också insektsätande fåglar tidigt på året. 
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Sammanfattning 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) har på uppdrag av Jakobi Sustainability AB 

biotopkarterat en del av en bäck som rinner från Lassalyckans friluftsområde till sjön Åsunden i Ulri-

cehamn.  

 

Totalt har 458 meter av bäcken biotopkarterats. Inga höga naturvärden eller nyckelbiotoper observera-

des vid biotopkarteringen. Sträckan klassas som ”kraftigt rensad” utmed 272 meter (59 %) och ”om-

grävd/rätad” utmed 186 meter (41 %). Sträckan har således påverkats negativt av människan. 
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Inledning 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) har på uppdrag av Jakobi Sustainability AB 

biotopkarterat en del av en bäck som rinner från Lassalyckans friluftsområde till Åsunden i Ulrice-

hamn. Bäcken tillhör Ätrans avrinningsområde.  

 

Biotopkarteringen är en del av den naturinventering som genomförs inför utbyggnation av industrier i 

området. 

 

Syftet med biotopkarteringen är bland annat att:  

 

• Beskriva och kvantifiera biotoper i vattendragen och i närmiljön 

• Beskriva mänsklig påverkan på vattendraget 

• Lokalisera och dokumentera vandringshinder för fisk 

• Lokalisera nyckelbiotoper 
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Metod 
Biotopkartering av vattendraget utfördes vid lågflöde 26 april, 2019 enligt senaste metodiken (Länssty-

relsen i Jönköpings län 2017). För utförligare information om utförandet hänvisas läsaren till den full-

ständiga rapporten. I korthet går metoden ut på att vattendraget som skall undersökas fotvandras i sin 

helhet och att data insamlas och noteras i olika protokoll. I denna biotopkartering har protokoll A – 

Vattenbiotop, A – Tillval (öringbiotop och närmiljö) och D – Vandringshinder använts. 

 

De olika parametrarna som antecknas i de olika protokollen beskriver antingen täckningsgrad, antal, 

täthet eller lämplighet. Täckningsgrad och lämplighet noteras i en skala mellan 0–3, där 3 är högsta 

klass.  

 

Resultaten redovisas antingen som andel av vattendragslängd eller areal. Vissa kriterier redovisas som 

ett längdviktat medelvärde. 

 

𝐿𝑀 = (𝐾1 × 𝐿1) + (𝐾2 × 𝐿2) + ⋯/𝐿𝑟 
 

LM = Vattendragets längdviktade medelvärde  

K1 = Klassning för delsträcka 1  

K2 = Klassning för delsträcka 2 osv.  

L1 = Längd delsträcka 1  

L2 = längd delsträcka 2 osv.  

Lr = Vattendragets totala längd  
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Resultat 
Totalt biotopkarterades 458 meter av bäcken, uppdelat på tre delsträckor. Inga förhöjda naturvärden 

eller nyckelbiotoper observerades. 

 

Rensningsgraden utmed den biotopkarterade sträckan klassas som kraftigt rensad utmed 272 meter (59 

%) och omgrävd/rätad utmed 186 meter (41 %) (Figur 1 & Figur 2).  

 

 

Figur 1. Rensningsgrad för bäcken som rinner från Lassalyckans friluftsområde.  

 

 
Figur 2. Kraftigt rensad sträcka i bäcken från Lassalyckan. Foto: Jonathan Bark 
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Diskussion 
Troligtvis är det väldigt låg vattenföring i bäcken under torra perioder. Vattenhushållande åtgärder och 

biotopvård skulle dock kunna bidra till att bäcken får en bättre vattenhushållning. Fallhöjden till Åsun-

den är hög och högst troligt kommer inte öring (eller annan fisk) från sjön upp till den biotopkarterade 

sträckan. Bäcken kan dock vara viktig för bottenlevande insekter och andra djur som behöver sötvatten 

(exempelvis noterades en padda), framför allt de med kort livscykel. Inga bottenfaunaundersökningar 

genomfördes inom detta uppdrag.  
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Bilaga 1 – karta med rensningsgrad och uppväxt-
områden för öring 
 

 
Figur 3. Karta med den karterade sträckan utmed bäcken från Lassalyckan. Rensningsgrad och lämplighet som uppväxtområden för 
öring klassas för varje sträcka.  

 


	NVI SanatorieskogenSödradelen_20190620.pdf
	Bilaga 1-Bäck från Lassalyckan - biotopkartering

