
 

 

   

Naturvärdesinventering 
Del av Sanatorieskogen 1:3 

Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 

2020-08-19 



 

1 

 

2020-08-19 Naturvärdesinventering del av Sanatorieskogen 1:3 
 

 

 

 

Denna rapport 
 

 

UPPDRAG:  Naturvärdesinventering Del av Sanatorieskogen 1:3 

BESTÄLLARE:  Ulricehamns kommun 

 

KONSULT:  Jakobi Sustainability AB 

UPPDRAGSLEDARE:  Magnus Lundström 

RAPPORT:  Liza Andersson 

INVENTERING:  Liza Andersson, Magnus Lundström 

GIS:  Liza Andersson 

KVALITETSGRANSKNING:  Magnus Lundström 

 

FRAMSIDESBILD:  Sanatorieskogen, Ulricehamns kommun. Foto av Liza Andersson. 

 

 

 
 

  



 

2 

 

2020-08-19 Naturvärdesinventering del av Sanatorieskogen 1:3 
 

Innehållsförteckning 
 

Sammanfattning ........................................................................................................................................................................... 3 

1. Bakgrund ................................................................................................................................................................................ 4 

1.1. Uppdrag och syfte ................................................................................................................................... 4 

1.2. Avgränsning ............................................................................................................................................ 5 

1.3. Områdesskydd ......................................................................................................................................... 5 

1.4. Artförekomst ........................................................................................................................................... 6 

2. Metod ..................................................................................................................................................................................... 7 

2.1. Utförande ................................................................................................................................................ 8 

3. Resultat ................................................................................................................................................................................... 8 

3.1. Naturvärdesobjekt ................................................................................................................................... 8 

3.2. Invasiva arter ......................................................................................................................................... 11 

3.3. Värdeelement ........................................................................................................................................ 13 

3.3.1. Skyddsvärda träd ................................................................................................................................................................. 13 

3.4. Detaljerad artförekomst ........................................................................................................................ 15 

4. Samlad bedömning ..........................................................................................................................................................16 

4.1. Ask ......................................................................................................................................................... 16 

4.2. Exploateringens påverkan på naturvärdena .......................................................................................... 16 

4.3. Fortsatt arbete ...................................................................................................................................... 18 

5. Referenser............................................................................................................................................................................18 

 

Bilaga 1. Foton naturvärdesobjekt. 

 

  



 

3 

 

2020-08-19 Naturvärdesinventering del av Sanatorieskogen 1:3 
 

Sammanfattning 
Jakobi Sustainability AB har av Ulricehamns kommun fått i uppdrag att utföra en 
naturvärdesinventering (NVI) i norra delen av Sanatorieskogen 1:3 inför planering av ett nytt 
bostadsområde (figur 1). Syftet med naturvärdesinventeringen är att lokalisera miljöer med förhöjda 
naturvärden samt förekomster av skyddsvärda arter. 

I arbetet med att kartlägga området har den standardiserade metoden Naturvärdesinventering på 
fältnivå medel (SS 199000:2014) använts med tilläggen ”naturvärdesklass 4”, ”värdeelement” samt 
”detaljerad artförekomst”. 

Naturvärdesinventeringen utfördes den 1 juli 2020 av Liza Andersson, Jakobi Sustainability AB. 

Totalt identifierades 15 naturvärdesobjekt (NVO) inom inventeringsområdet. Ett objekt med 
naturvärdesklass 2, fyra med naturvärdesklass 3 och tio objekt med naturvärdesklass 4. De högsta 
naturvärdena finns i NVO 4 som hyser ett flertal äldre, grova lövträd varav flera har vid krona. 
Påtagligt naturvärde finns i delar med blandad lövskog med inslag av klenare ekar (NVO 7 och 8), 
grövre asp (NVO 12) samt barrblandskog som börjar utveckla naturlig dynamik (NVO 15). Visst 
naturvärde påträffas i delar med yngre och likåldriga bestånd av lövskog (NVO 1, 2, 10, 13 och 14). De 
delar som inte tilldelats någon naturvärdesklass utgörs av ung, likåldrig granskog, kalhyggen, 
bostadstomter, gräsmattor samt homogena igenväxningsmarker. 

Under inventeringen noterades de invasiva arterna jätteslide, blomsterlupin, rönnspirea, bolltistel, 
blekbalsamin och spansk skogssnigel. 

I den här inventeringen har träd med en stamdiameter i brösthöjd över 60 cm bedömts som 
skyddsvärda. Totalt noterades 18 skyddsvärda träd. 

Av de arter som observerades är ask (EN) och björktrast (NT) rödlistade. Blåsippa är fridlyst. Enligt 
rapporter på Artportalen har sedan tidigare ett flertal rödlistade och skyddade fågelarter, däggdjur, 
växter samt grod- och kräldjur observerats i eller strax utanför området (se tabell 1).  

Området utgör idag en grön kil in mot Ulricehamns bebyggelse då områden i norr och söder 
bebyggts sedan ”Grönplan 2001, Ulricehamns stad” publicerades.   

De områden som berörs av exploateringen hyser till största delen obetydliga till vissa naturvärden. 
Mindre delar berör områden med påtagligt naturvärde. Generellt bevaras de mesta av naturvärdena 
sett till hela området.  

Ett förslag till alternativ utformning är att placera parhusen som nu är ritade i nordvästra hörnet till 
det nordöstra istället. På så sätt påverkas en mindre andel av NVO 12 samt bäcken som utgör NVO 
11.  

En inventering av hasselmus rekommenderas i delar av området med lämpliga biotoper då arten 
tidigare noterats i området. Arten är skyddad enligt 4 § Artskyddsförordningen samt upptagen i 
Habitatdirektivet bilaga 4 och Bernkonventionen bilaga 3 (Artfakta, 2020_2). 
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1. Bakgrund 

1.1.  UPPDRAG OCH SYFTE  
Jakobi Sustainability AB har av Ulricehamns kommun fått i uppdrag att utföra en 
naturvärdesinventering (NVI) i del av Sanatorieskogen 1:3 inför planering av ett nytt bostadsområde 
(figur 1). Syftet med naturvärdesinventeringen är att lokalisera miljöer med förhöjda naturvärden samt 
förekomster av skyddsvärda arter. 

 

Figur 1. Översiktskarta över inventeringsområdet. 
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1.2.  AVGRÄNSNING 
Inventeringsområde enligt avgränsning i figur 2. Total area är ca 20 ha.  

1.3.  OMRÅDESSKYDD 
Inget områdesskydd råder inom inventeringsområdet. 

 

Figur 2. Karta över inventeringsområdet. 



 

6 

 

2020-08-19 Naturvärdesinventering del av Sanatorieskogen 1:3 
 

1.4.  ARTFÖREKOMST 
En utsökning efter naturvårdsarter har gjorts på Artportalen i syfte att ta reda på vilka arter som 
tidigare observerats i området (Artportalen, 2020). Utsökningen har gjords med årsintervallet 2000–
2020. Resultatet redovisas i tabell 1. Utsökningsområdet omfattar en yta ca 300–500 meter kring 
inventeringsområdet för att fånga upp arter som kan förekomma inom det även om 
observationspunkten ligger strax utanför. Alla fåglar är fridlysta i Sverige, rödlistade fåglar och fåglar 
upptagna i fågeldirektivet bilaga 1 bedöms kunna kräva extra hänsyn och har därmed valts ut i 
utsökningen. Se 2. Metod för redogörelse för begreppet naturvårdsart samt rödlistan och dess 
hotkategorier.  

Skyddsklassade arter har inte begärts ut från ArtDatabanken i samband med denna inventering. 

Tabell 1. Naturvårdsarter rapporterade till Artportalen kring inventeringsområdet mellan åren 2000-2020. 

SVENSKT 
ARTNAMN 

LATINSKT 
ARTNAMN 

RÖDLISTNINGS-
KATEGORI SKYDDAD 

SIGNAL-
ART 

F Å G E L -
D I R E K T I V
E T  

B I L A G A  1  

BEDÖMD 
FÖREKOMST 
INOM 
INVENTERING
SOMRÅDET 

Kärlväxter       

Brudborste Cirsium heterophyllum   X  Möjlig förekomst  

Gullpudra Chrysosplenium 
alternifolium 

  X  Möjlig förekomst 

Ask Fraxinus excelsior EN 
   Noterad 

förekomst 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha  X   Ej trolig förekomst 

Lavar    X   

Bårdlav Nephroma parile     Möjlig förekomst 

Fåglar       

Sparvuggla Glaucidium passerinum  X  X Ej trolig förekomst 

Spillkråka Dryocopus martius NT X  X Ej trolig förekomst 

Gråkråka Corvus corone cornix NT 
X   Noterad 

förekomst 

Entita Poecile palustris NT 
X   Noterad 

förekomst 

Talltita Poecile montanus NT X   Ej trolig förekomst 

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix NT 
X   Noterad 

förekomst 

Ärtsångare Sylvia curruca NT 
X   Noterad 

förekomst 

Björktrast Turdus pilaris NT 
X   Noterad 

förekomst 

Rödvingetrast Turdus iliacus NT X   Ej trolig förekomst 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca NT 
X   Noterad 

förekomst 

Grönfink Chloris chloris EN X   Möjlig förekomst 

Däggdjur       

Utter Lutra lutra NT X   Ej trolig förekomst 

Igelkott Erinaceus europaeus NT    Möjlig förekomst 

Hasselmus Muscardinus avellanarius  X   Möjlig förekomst 
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Grod- och kräldjur       

Kopparödla Anguis fragilis  
X   Noterad 

förekomst 

Huggorm Vipera berus  X   Möjlig förekomst 

Vanlig padda Bufo bufo  X   Möjlig förekomst 

Vanlig groda Rana temporaria  X   Möjlig förekomst 

2. Metod 
I arbetet med att kartlägga området har den standardiserade metoden Naturvärdesinventering på 
fältnivå medel (SS 199000:2014) använts. Nedan beskrivs metoden i korthet. För fullständig 
metodbeskrivning, se Svensk standard SS 199000:2014 (SIS 2014_1, SIS 2014_2).  

En naturvärdesinventering (NVI) innebär identifiering av geografiska områden som har betydelse för 
biologisk mångfald. Områden med förhöjda naturvärden avgränsas som naturvärdesobjekt (NVO). De 
klassificeras och beskrivs utifrån naturvärden och dess betydelse för den biologiska mångfalden. 
Naturvärdesobjektets betydelse för den biologiska mångfalden (naturvärdet) bedöms enligt en 
bedömningsskala (klass 1 till 4). 

En naturvärdesbedömning görs utifrån två kriterier:  

Biotopvärde:  Ekologiska förutsättningar för biologisk mångfald och hotade eller sällsynta biotoper. 

Artvärde:  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.  

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, 2019) 
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. Arter i hotkategorierna CR, EN 
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och VU räknas som hotade (SLU Artdatabanken, 2020). Förteckning över rödlistans svenska 
benämningar och förkortningar finns i tabell 2. 

Tabell 2. Rödlistans kategorier 

NATIONELLT 
UTDÖD 

AKUT 
HOTAD 

STARKT 
HOTAD SÅRBAR 

NÄRA 
HOTAD LIVSKRAFTIG  

KUNSKAPS-
BRIST  EJ  BEDÖMD 

RE 

 
 

CR EN VU NT LC DD NA / NE 

2.1.  UTFÖRANDE 
Inventeringen utfördes den 1 juli 2020 av Liza Andersson, Jakobi Sustainability AB. Rapporten har 
skrivits av Liza Andersson och kvalitetsgranskats av Magnus Lundström, Jakobi Sustainability AB. 
Kartanalyserna har utförts i Arcgis PRO och i koordinatsystemet SWEREF99 TM. Resultaten levereras 
även som shapefiler. 

Observerade naturvårdsarter har rapporterats in till Artdatabanken (Artportalen, 2020). 

Naturvärdesinventeringen har utförts på fältnivå medel vilket innebär att inventeringen identifierar 
och avgränsar naturvärdesobjekt ned till en yta av 0,1 ha, alternativt linjeformade objekt med en 
längd på 50 meter eller mer, och en bredd på 0,5 meter eller mer. NVI:n är utförd med tilläggen 
”naturvärdesklass 4”, ”värdeelement” samt ”detaljerad artförekomst” (tabell 3). 

Tabell 3. Tillägg till naturvärdesinventering på medelnivå. 

3. Resultat 

3.1.  NATURVÄRDESOBJEKT 
Totalt identifierades 15 naturvärdesobjekt (NVO) inom inventeringsområdet. Ett objekt med 
naturvärdesklass 2, fyra med naturvärdesklass 3 och tio objekt med naturvärdesklass 4. Figur 3 visar 
en karta över samtliga NVO i inventeringsområdet. Tabell 4 redogör för avgränsade NVO. Se bilaga 1 
för foton från samtliga NVO. 

Observera att ytor och punkter i kartorna är ungefärligt utritade.  

 

TILLÄGG BESKRIVNING 

Naturvärdesklass 4  Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde – identifieras och avgränsas.  

Värdeelement  Viktiga strukturer som har betydelse för biologisk mångfald 

Detaljerad artförekomst  
Detaljerad redovisning på karta över rödlistade arter och arter skyddade (fridlysta) enligt 
artskyddsförordningen.  
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Figur 3. Naturvärdesobjekt. 
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Tabell 4. Beskrivning av identifierade naturvärdesobjekt. 

ID  KLASS  
NATURVÅRDS-
ARTER  

NATUR-
TYP  BIOTOP  BESKRIVNING  

ART-
VÄRDE  

BIOTOP-
VÄRDE  

1 Klass 4  
Skog och 
träd Lövskog 

Lövskog av ek, bok, björk, asp, lönn, sälg, rönn 
och körsbär samt någon enstaka tall och gran. 
Fältskikt av blåbärsris, örnbräken och lågörter. 
Södra delen kraftigt gallrad och inslaget av 
lövsly är stort. Obetydligt Visst 

2 Klass 4 

Västlig hakmossa, 
svarta vinbär, ask 
(EN) – enstaka 
unga träd, 
björktrast (NT) 

Skog och 
träd Björkskog 

Björkskog med inslag av gran, sälg, rönn samt 
enstaka klibbal, ek och ask. Området har 
nyligen gallrats på det mesta av granen. Träden 
är generellt unga. 20-40 år. Enskiktat med få 
värdeelement. En hel del död ved i form av ris 
och grenar från avverkningen finns i området. 
Fältskikt av gräs, ormbunkar och örter. Obetydligt Visst 

3 Klass 4 Västlig hakmossa 
Berg och 
sten Stenmur 

Stenmur som löper längs skogskanten. Ca 1-1,5 
meter bred och en halvmeter hög. Muren är full 
av skrevor och gömslen som kan utgöra 
viloplatser för grod- och kräldjur samt små 
däggdjur. Delvis solexponerad åt nordväst. 
Bitvis ymnigt mossbevuxen. 

Obetydligt
- visst Visst 

4 Klass 2 

Fällmossa, bårdlav, 
krushättemossa, 
ormbär, ask (EN), 
svarta vinbär, 
grönsångare (VU), 
svartvit 
flugsnappare (VU), 
gröngöling 

Skog och 
träd Lövskog 

Lövskog av sälg, asp, ask, ek, lönn, körsbär samt 
enstaka gran och ek. Biotopen omger en tomt 
med äldre bostadshus. Måttliga mängder död 
ved. Områdets luckighet och en del träd med 
vidare krona tyder på att området hållits med 
betesdjur en gång i tiden. Idag präglas dock 
fältskiktet av trivial och invasiv högörtsflora 
med inslag av hallon. Naturvärdena är främst 
knutna till de äldre lövträden. Det finns ett 
bestånd med ask i söder. Endast de grövsta har 
pekats ut i inventeringen. Fågelrikt. Påtagligt Påtagligt 

5 Klass 4  
Berg och 
sten Stenmur 

Stenmur som löper längs skogskanten. Ca 1 
meter bred och en halvmeter hög. Muren är full 
av skrevor och gömslen som kan utgöra 
viloplatser för grod- och kräldjur samt små 
däggdjur. Delvis solexponerad åt sydöst. Bitvis 
ymnigt mossbevuxen. Obetydligt Visst 

6 Klass 4  
Berg och 
sten Stenmur 

Stenmur som löper längs skogskanten. Ca 1,5 
meter bred och en halvmeter hög. Muren är full 
av skrevor och gömslen som kan utgöra 
viloplatser för grod- och kräldjur samt små 
däggdjur. Delvis solexponerad åt nordväst. 
Bitvis ymnigt mossbevuxen. Obetydligt Visst 

7 Klass 3 

Ask (EN), idegran 
(liten planta), 
svarta vinbär, 
västlig hakmossa 

Skog och 
träd Lövskog 

Lövskog av asp, sälg, ek, björk, lönn, klibbal 
samt enstaka, rönn, ask, bok, gran och körsbär. 
I öster har området gallrats på gran och stora 
delar består av ungskog. Här finns också ett 
bestånd av kornell.  Naturvärdet är främst 
knutet till äldre träd. Fältskiktet utgörs av 
mestadels trivial örtflora, ormbunkar och gräs. 
Bärris förekommer sporadiskt. Måttliga 
mängder klen död ved. Visst Visst 

8 Klass 3 

Blåsippa, västlig 
hakmossa, 
krushättemossa, 
vågig sidenmossa. 
Artportalen: 
Hasselmus 

Skog och 
träd Triviallövskog 

Lövskog som domineras av björk med inslag av 
asp, sälg, rönn, ek samt enstaka bok, gran, 
körsbär och hassel. Fältskikt av trivial flora, 
ormbunkar, bärris och gräs. Rikligt med mindre 
stenblock i området. Skogen har nyligen 
gallrats på gran. Genom objektet går en mindre Visst Visst 
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ID  KLASS  
NATURVÅRDS-
ARTER  

NATUR-
TYP  BIOTOP  BESKRIVNING  

ART-
VÄRDE  

BIOTOP-
VÄRDE  

bäckfåra som var uttorkad vid besöket och har 
därför inte naturvärdesbedömts. 

9 Klass 4  Vattendrag Bäck 

Liten bäck som omges av gräs och tåg. Ca 0,3 
m bred. I östra delen järnockrautfällning och 
botten av sediment. I västra delen botten av 
sten och sand. Rinner från två håll till en brunn i 
lågpunkt söder om berghällen. Obetydligt Visst 

10 Klass 4 Västlig hakmossa 
Skog och 
träd Lövskog 

Lövskog med övervägande ungträd av björk 
och rönn samt hassel. Inslag av lönn, ek, tall 
och bok. Fältskikt av trivial flora, bärris och gräs 
samt uppslag av lövsly. Obetydligt Visst 

11 Klass 4  Vattendrag Bäck 

Bäck som i öst kantas av stenblock. Troligen 
naturligt ursprung men kan ha påverkats av 
rätning. Delvis uttorkat. Humusrikt 
bottensubstrat. I väster mycket döda grenar 
och kvistar. Obetydligt Visst 

12 Klass 3 

Brudborste, svarta 
vinbär. 
Artportalen: 
kopparödla 

Skog och 
träd Triviallövskog 

Triviallövskog av asp, björk och klibbal. Trivial 
flora av hög och lågörter och gräs. Rikligt med 
uppslag av lövsly, främst asp och ask. Området 
har nyligen gallrats på gran. I väster, längs 
stigen dumpas trädgårdsavfall. Visst Visst 

13 Klass 4  
Skog och 
träd Björkskog 

Björkskog gallrad på gran i varierande 
omfattning. Inslag av gran och enstaka sälg. 
Enskiktat. Ljusinsläppet har gett ett fältskikt i 
form av lågörter och gräs. Flertal fågelholkar 
uppsatta i området. Tillsammans med klen död 
ved ger det ett visst biotopvärde. Obetydligt Visst 

14 Klass 4 Svarta vinbär 
Skog och 
träd Björkskog 

Litet, glest skogsparti med björk och enstaka 
asp. Viden, lövsly, nypon, hallon, svarta vinbär 
och hassel i buskskiktet. I övrigt enskiktat. 
Fältskikt av gräs och högörter. Flera stora 
stenblock. Obetydligt Visst 

15 Klass 3 
Västlig hakmossa, 
vågig sidenmossa 

Skog och 
träd Barrblandskog 

Barrskog med övervägande gran samt en stor 
andel tall, inslag av björk. Skogen är 
uppskattningsvis 60–70 år gammal och börjar 
få viss skiktning, luckighet och naturligt död 
ved om än sparsamt. Buskskikt av lövsly av 
rönn och björk. Fältskikt av blåbärsris, lågörter 
och gräs. Bitvis mosstäckt mark. Obetydligt Påtagligt 

 

3.2.  INVASIVA ARTER 
Under inventeringen noterades invasiva arter och dess utbredning redovisas i figur 4. Invasiva arter är 
arter som inte är inhemska i Sverige och har förmåga att konkurrera ut inhemska arter. Följande 
invasiva arter noterades; jätteslide, blomsterlupin, rönnspirea, bolltistel, blekbalsamin och spansk 
skogssnigel. Blekbalsamin och spansk skogssnigel noterades på enstaka platser men dess 
utbredningsområde är sannolikt större. Det är viktigt att de invasiva arterna hanteras på ett sätt så att 
spridningen av arterna begränsas. 
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Figur 4. Utbredning av invasiva arter inom inventeringsområdet. 
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3.3.  VÄRDEELEMENT 
Ett flertal värdeelement har pekats ut i inventeringen, se figur 5. Värdeelement som noterats under 
inventeringen utgörs, från flest till minst antal, av skyddsvärda träd, högstubbar, faunadepåer*, 
stenrösen, stenmurar, döda träd, lågor och en torraka (dött barrträd där de flesta grenar saknas). 
Observera att alla värdeelement i området inte pekats ut utan endast de som stötts på under 
inventeringen. Bärande träd och buskar har inte särskilt pekats ut men förekomst omnämns i 
beskrivningen av NVO:erna (tabell 4).  
 

3.3.1.  Skyddsvärda träd 
I den här inventeringen har träd med en stamdiameter i brösthöjd över 60 cm bedömts som 
skyddsvärda. Grova, gamla träd är allt ovanligare i Sverige då gamla hagmarker växer igen eller 
planteras med barrträd. Det intensiva skogsbruket leder också till att få träd blir riktigt gamla och grova. 
Skyddsvärda träd har eller börjar utveckla strukturer i barken som är viktig för en värdefull epifytflora av 
lavar och mossor. Träden får döda delar och börjar multna inifrån vilket ger upphov till viktiga 
insektsmiljöer. Tabell 5 anger art och grovlek hos de skyddsvärda träd som pekats ut. 
 
Tabell 5. Skyddsvärda träd. Måtten är stamdiameter i brösthöjd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ID  ART BESKRIVNING 

1 Bok 100 cm 

2 Bok 90 cm 

3 Bok 90 cm 

4 Bok 90 cm 

5 Sälg 60 cm 

6 Sälg 80 cm 

7 Lönn 100 cm 

8 Lönn 50–60 cm (tvåstammig) 

9 Ask 70 cm (en av de grövre i området) 

10 Ask 65 cm 

11 Ask 70 cm 

12 Sälg 70 cm (tvåstammig) 

13 Sälg 100 cm 

14 Sälg 70 cm 

15 Sälg 75 cm (tvåstammig) 

16 Sälg 75 cm 

17 Sälg 65 cm (flerstammig) 

18 Lönn 60 cm 
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Figur 5. Värdeelement noterade i naturvärdesobjekten. 
 
 *Faunadepåer är högar av död ved och ris som utgör lämpliga habitat för insekter och små däggdjur. I vissa fall även 

häckningsplatser för småfåglar. 
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3.4.  DETALJERAD ARTFÖREKOMST 
Under inventeringen har naturvårdsarter som observerats i inventeringsområdet noterats, se tabell 4 och 
figur 6. Av naturvårdsarterna är ask (Fraxinus excelsior) klassad som EN (starkt hotad) och Blåsippa 
(Hepatica nobilis) är fridlyst enligt 9 § Artskyddsförordningen. Jakobi Sustainability AB har under våren 
och försommaren inventerat häckfågelfaunan inom samma inventeringsområde (Andersson, 2020). 
Rödlistade fåglar som observerades var björktrast (NT), gråkråka (NT), svartvit flugsnappare (NT), 

Figur 6. Karta över NVO samt observerade naturvårdsarter. Rödlistade arter har särskilt markerats. 
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grönfink (EN), entita (NT), ärtsångare (NT) och grönsångare (NT). För bedömning se vidare fågelrapport.  
Observationer från fågelinventeringen har vägts in i naturvärdesobjektens artvärde. Samtliga Sveriges 
fågelarter är fridlysta.  

4. Samlad bedömning 
Området består av skogspartier av olika karaktär. De högsta naturvärdena finns i NVO 4 som hyser ett 
flertal äldre, grova lövträd varav flera har en vid krona. Av de värdefulla träden finns bland andra ask 
som är starkt hotad enligt rödlistan. Påtagligt naturvärde finns i delar med blandad lövskog med 
inslag av klenare ekar (NVO 7 och 8), grövre asp (NVO 12) samt barrblandskog som börjar utveckla 
naturlig dynamik (NVO 15). Visst naturvärde påträffas i delar med yngre och likåldriga bestånd av 
lövskog (NVO 1, 2, 10, 13 och 14). De delar som inte tilldelats någon naturvärdesklass utgörs av ung, 
likåldrig granskog, kalhyggen, bostadstomter, gräsmattor samt homogena igenväxningsmarker. 

Ingen av biotoperna i NVO:erna uppnådde kraven för fullgoda Natura 2000-naturtyper. Det berodde 
på ung ålder på träden, artsammansättning och skötsel. Med tiden skulle NVO 7 och 8 kunna 
utvecklas till näringsfattig ekskog.   

Naturvärdesobjekt och naturvärdesklassade områden, särskilt klass 1 och 2 men även lägre klasser, 
kan vara särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt. I hushållningsbestämmelserna 3 kap 3§ MB står att 
”mark och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt som möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön”. 

Alla identifierade naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet har betydelse som gröna kilar men 
även gröna ytor utanför dessa objekt. Hela området (undantaget hygget) och då särskilt norra delen 
utgör idag en sammanhängande grön kil in mot Ulricehamns bebyggelse då områden i norr och 
söder bebyggts sedan ”Grönplan 2001, Ulricehamns stad” publicerades.   

4.1.  ASK 
Ask (EN) förekommer i flera NVO. Asken är starkt hotad (EN) enligt rödlistan då askskottssjukan som 
är en svampsjukdom är spridd i hela Sveriges bestånd och hotar att slå ut arten (Artfakta, 2020_1). 
Askar som bör skyddas är i första hand äldre askar. Unga träd har inte vägts in i artvärdet då de inte 
är av större betydelse ur naturvårdssynpunkt. Att klassa artvärdet som påtagligt eller högt på grund 
av förekomst av unga askar (som det enligt standarden ska när det förekommer enstaka rödlistade 
och hotade arter) bedöms inte som motiverat. 

4.2.  EXPLOATERINGENS PÅVERKAN PÅ NATURVÄRDENA 
I figur 7 visas en preliminär skiss på den planerade exploateringen med bostadstomter, bilvägar, 
cykelvägar samt nyplanteringar med mera. De områden som berörs av exploateringen hyser till 
största delen obetydliga till vissa naturvärden. Mindre delar berör områden med påtagligt naturvärde.  

Ett förslag till alternativ utformning är att placera parhusen som nu är ritade i nordvästra hörnet till 
det nordöstra istället. På så sätt påverkas en mindre andel av NVO 12 samt bäcken som utgör NVO 
11.  

Det är positivt för naturmiljön att det planeras för trädridåer som kan fungera som 
spridningskorridorer för fåglar och smådjur. På sikt även lavar och mossor. Ädla lövträd är att föredra 
ur naturvårdssynpunkt och passar väl in i områdets naturliga karaktär där det förekommer ek, lönn, 
ask och bok. Redan etablerade träd bör dock bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Istället för 
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enkla trädrader är det bättre med sammanhängande breda gröna stråk och träddungar med riklig 
undervegetation för att de gröna korridorerna ska få en ekologisk bättre funktion. 

Ett förslag till att ytterligare främja naturvärdena i området vore att bekämpa de invasiva arter som 
spridit sig. Särskilt gällande de i NVO 4. 

 

 

Figur 7. Skiss över planerad nybyggnation inom inventeringsområdet. 
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4.3.  FORTSATT ARBETE 
Parallellt med NVI:n har fördjupade artinventeringar av fågel-, fladdermus-, samt grod- och 
kräldjursinventeringar utförts i området. En inventering av hasselmus rekommenderas i delar av 
området med lämpliga biotoper då arten tidigare noterats i området (se tabell 4 NVO 8). Arten är 
skyddad enligt 4 § Artskyddsförordningen samt upptagen i Habitatdirektivet bilaga 4 och 
Bernkonventionen bilaga 3 (Artfakta, 2020_2). 

Observationer som gjorts i de olika inventeringarna har vägts in i naturvärdesbedömningen. Då 
fladdermusinventeringen inte är färdigställd när denna rapport skrivs bör det observeras att resultatet 
kan komma att ha betydelse för naturvärdesobjektens artvärden. 
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