
 

 

Confidentiality: C1 - Public 

Naturmiljö 
I följande kapitel ges en beskrivning av de intressen för naturmiljön som berörs av de nya ledningarna och 
vilka hänsynsåtgärder som föreslås samt en bedömning av ledningarnas påverkan på berörda intressen. 

Skyddade naturområden 
I detta avsnitt redovisas områden som omfattas av riksintressen och skydd enligt 7 kap. miljöbalken. Ett 
riksintresse avser ett område eller ett objekt som är skyddat och viktigt ur nationell synpunkt och skyddas 
enligt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken. Inget specifikt tillstånd eller dispens måste 
sökas om ett riksintresse berörs, utan vikten av riksintressets skydd och nyttan av verksamheten vägs in i 
Energimarknadsinspektionens bedömning av ärendet. 

 
Områden som skyddas enligt 7 kap. miljöbalken avser att bevara höga naturvärden och tätortsnära natur, 
som t.ex. strandskydd, biotopskyddsområden, natur- och kulturreservat. Om ett sådant område berörs måste 
dispens eller tillstånd sökas hos berörd instans. 

 
Vid ytvattenförekomster gäller generellt strandskydd på 100 meter. 

 
Flens kommun 
I Flens kommun korsas ett riksintresse för naturvård, se Tabell 12 samt ett flertal områden som omfattas av 
strandskydd. Flertalet generella biotopskydd, t.ex. åkerholmar samt en allé berörs av ledningssträckningen. 

Tabell 12. Skyddade områden som berörs i Flens kommun. 
 

Typ Namn Beskrivning Avstånd från 
ledningarnas mittlinje 

Riksintresse 
naturvård 

Tolmon-Åkforsån Området berörs i både Flens 
och Katrineholms kommuner. 
Området har längs Åkforsån 
ett rikt djurliv med kringliggande 
naturbetesmarker med art- och 
individrika växtsamhällen.20 

Korsas 

 
20 Registerblad, område av riksintresse för naturvård i Södermanlands län, Tolmon - Åkforsån 
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Katrineholms kommun 
I Katrineholms kommun berörs ett riksintresse för naturvård och ett vattenskyddsområde som båda korsas, 
se Tabell 13, och ett flertal områden som omfattas av strandskydd och generellt biotopskydd som 
åkerholmar. 

Tabell 13. Skyddade områden som berörs i Katrineholms kommun. 
 

Typ Namn Beskrivning Avstånd från 
ledningarnas mittlinje 

Riksintresse 
naturvård 

Tolmon-Åkforsån Området berörs i både Flens 
och Katrineholms kommuner. 
Området har längs Åkforsån 
ett rikt djurliv med 
kringliggande 
naturbetesmarker med art- 
och individrika 
växtsamhällen.20 

Korsas 

Vattenskyddsområde Björkvik Inom området sker 
värmeutvinning ur mark och 
vatten. För hänsynsåtgärder 
och konsekvensbedömning, 
se avsnitt 5.4. 

Korsas 

 
 
 
 

Nyköpings kommun 
I Nyköpings kommun berörs två riksintressen för naturvård, ett Natura 2000-område och ett naturreservat. 
Ledningarna passerar dessutom söder om ett Natura 2000 området se Tabell 14, och ett flertal områden 
som omfattas av strandskydd och generellt biotopskydd som åkerholmar. 

 

Tabell 14. Skyddade områden som berörs i Nyköpings kommun. 
 

Typ Namn Beskrivning Avstånd från 
ledningarnas mittlinje 

Riksintresse 
naturvård 

Kilaån Kilaån är en värdefull 
rastfågellokal. Stor förekomst 
av naturbetesmarker och 
omfattande ängsmarker med 
art- och individrik flora och 
fauna.21 

Korsas 

 
 
 

 
21Registerblad, område av riksintresse för naturvård i Södermanlands län, Kilaån 
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Natura 2000 
(habitatdirektivet) 

Kilaån-Vretaån 
(SE0220304) 

Området är inte utpekat SPA- 
område (fågeldirektivet), men 
skapar bra biotop för många 
fågelarter. Bevarandemål för 
Natura 2000-området är bl.a. 
bevarande av 
naturskyddsareal, bevarande 
av åns meandring, fria 
vandringsvägar, hävdning av 
strandbiotoper och ej 
försämring av kväve- och 
fosforhalter i åns vatten och 
sediment.22 

Korsas 

Riksintresse 
naturvård 

Stora bötet Södermanlands läns största 
opåverkade myrområde och 
är av betydande 
naturvårdsintresse p.g.a. 
storlek, komplexa utformning 
och rikt djurliv. Myrarna och 
sjöarna har stort värde som 
rast-, spel- och 
häckningsplats för ett stort 
antal fågelarter. 

Inom 50 meter 

Natura 2000 
(habitatdirektivet) 

Stora bötet 
(SE0220009) 

Bevarandesyftet är att bevara 
biologisk mångfald och 
bibehålla/återskapa gynnsam 
bevarandestatus för de 
naturtyper och arter som 
omfattas av fågeldirektivet 
eller art- och habitatdirektivet. 
Prioriterade bevarandevärden 
i detta område är bl.a. 
excentriska högmossar, 
skogsbevuxen myr och taiga 
samt det rika fågel- och 
insektslivet.23 

Inom 50 meter 

Naturreservat Stora bötets 
Domänreservat 

Myren utgör ett av länets 
största myrområden med 
mossar och kärr och myren 
utgör grunden för områdets 
höga naturvärden. 
Myrområdet har ett rikt 
fågelliv.24 

Inom 50 meter 

 
22 Länsstyrelsen Södermanlands län (2019), Bevarandeplan för Natura 2000-område Kilaån-Vretaån 
SE0220304, Nyköpings kommun, sid. 4-5 
23 Länsstyrelsen i Södermanlands län (2019), Bevarandeplan för Natura 2000-området Stora Bötet, sid. 1 
24 https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/besoksmal/naturreservat/stora-botet.html (hämtad 2020-06-01) 
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Oxelösunds kommun 
Inget riksintresse för naturvård, naturreservat eller Natura 2000-område berörs i Oxelösunds kommun. Dock 
berörs strandskyddade områden och generellt biotopskydd som t.ex. åkerholmar. Åkerholmarna ligger inom 
50 respektive 100 meter från ledningssträckningen. 

 
Övriga naturvärden 

I detta avsnitt redovisas övriga naturvärden som har inventerats och värderats av myndigheter och 
skogsbolag med syfte att utgöra planeringsunderlag för naturvårdshänsyn och framtida beslut om 
områdesskydd. 

 
Flens kommun 
I Flens kommun berörs gröna samband, naturvårdsprogram, nyckelbiotoper, sumpskogar, skyddsvärda träd, 
ängs- och betesmarksinventeringen och naturvärden. Dessa redovisas i Tabell 15. 

 
Tabell 15. Övriga naturvärden, som inte omfattas av något skydd, som berörs i Flens kommun. 

 
Typ Namn (ID) Beskrivning Avstånd från 

ledningarnas mittlinje 

Gröna samband, 
ÖP 2018 

- Enligt kommunen är specifikt 
berörda områden ett långt 
grönt samband som binder 
samman viktiga värdekärnor 
med ädellövträd och 
skogsområden med 
ädellövträd, där många av 
dessa områden har nära 
anknytning till vattenmiljöer i 
Nyköpingsåns 
avrinningsområde samt direkt 
anknytning till Nyköpingsån.25 

Korsas 

Naturvårdsprogram Hedenlundasjön Klass 2, mycket högt värde. 
 
Slättsjö med rikt fågelliv. 
Strandängar och ekhagar av 
stor betydelse för 
landskapsbilden. 

Korsas, berör ej värdena 
som är utpekade i 
programmet. 

Nyckelbiotop STRANDSKOG V 
HEDLUNDA GÅRD 
(N 6239-1995) 

Strandskog, sjö/havsstrand 
avgränsar del av objekt, 
översvämningsskog, rikligt 
med död ved. 

Korsas 

Sumpskog 900M SÖ 
SKOGSTORP 
(102323) 

Lövskog, blandat eller ospec 
dominerar. Strandskog. 
Väsentlig del ansluter till sjö. 

Inom 50 meter 

 
 

25 Flens kommun (2019), Natur- och vattenvårdsprogram för Flens kommun, kommunal författarsamling 
2019:2-430, antagen av kommunfullmäktige 2019-02-28, sid. 19 
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Typ Namn (ID) Beskrivning Avstånd från 
ledningarnas mittlinje 

Skyddsvärda träd - Åtta ekar. Korsas, inom 50 meter 
och inom 100 meter 

Ängs- och 
betesmarks- 
inventeringen 

25E-BZW Böljande, småkuperad, torr- 
frisk hage. 5-10 grävda 
gropar. Häst och fårbete. 

Inom 50 meter 

Ängs- och 
betesmarks- 
inventeringen 

7C2-NNS Kuperad med rester av fin 
torrbacksflora SV-sluttning. 
hävden har tidigare varit svag. 

Inom 100 meter 

Skyddsvärda träd - Två ekar och en lind. Inom 100 meter 

Naturvärden ÄLDRE ASP SV 
KASTA (N 13046- 
1996) 

Lövskog. Inom 50 meter 

Ängs- och 
betesmarks- 
inventeringen 

C2C-THY Stor betesmark till största 
delen strandad vid å och sjö. 
Maden vid ån har fin 
starrvegetation och bör skötas 
med slåtter betestrycket är 
idag mycket svagt. 
Starrvegetation finns i övrigt 
på en smal bård mot 
bladvassen. Några grova ekar 
finns. På kullen i västra delen 
behöver några av de yngre 
ekarna friställas. 

Inom 50 meter 

Ängs- och 
betesmarks- 
inventeringen 

D5E-NAM Ekhage och öppen 
betesmark, delvis med 
hävdflora. Frihuggning av 
grova ekar har påbörjats men 
fler träd behöver tas bort. 
Stensättning. 

Inom 100 meter 

Nyckelbiotop Sö Lillsjön (N 403- 
2004) 

Barrskog, sjö/havsstrand 
avgränsar del av objekt, 
värdefull kryptogamflora, 
rikligt med grova träd, stora 
ornitologiska värden. 

Inom 100 meter 

Sumpskog 1000M V 
FLINKESTA 
(102186) 

Alskog, blandat eller ospec 
dominerar. Kärrskog. 
Anslutande avverkning. 

Inom 50 meter 
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Typ Namn (ID) Beskrivning Avstånd från 
ledningarnas mittlinje 

Nyckelbiotop Ömse sidor om 
Norsån (N 3690- 
2003) 

Lövrik barrnaturskog, 
sjö/havsstrand avgränsar del 
av objekt, rikligt med grova 
träd, värdefull kryptogamflora. 

Korsas 

Ängs- och 
betesmarks- 
inventeringen 

20E-BFN Enklädd betesmark där 
fjolårsförna ligger kvar i hela 
objektet. Betesdjuren har 
avskaffats och det ska slås 
mellan enarna istället. Björk 
och gransly växer upp och om 
hävden inte återtas till vad 
som krävs kommer denna 
mark med ståtliga enar och 
fuktängar med nattviol gå 
förlorad! Tidigare har man 
funnit vanlig ögontröst här, 
kanske finns den fortfarande 
under det högvuxna fältskiktet 
någonstans. 

Korsas 

Ängs- och 
betesmarks- 
inventeringen 

7FE-FJE Hästbetad, böljande 
betesmark. Små träd- och 
buskbärande holmar i fossil 
åkermark. Det är endast på 
holmarna man i dagsläget 
finner några hävdgynnade 
arter, samt i den 
mosaikartade delen i SV där 
den gamla åkermarken fått 
inslag av ängsskallra och 
ängsvädd, samt delvis blivit 
fuktäng med hirsstarr. På 
kullen i N, mot åkermark 
finner man slåtterfibbla & lite 
svinrot. Den fossila 
åkermarken är fortfarande 
gödselpåverkad (vilket även 
vissa holmar är) med röd- och 
vitklöver, smörblomma, 
ogräsmaskrosor och bitvis 
gulmåra. Men de rätta 
strukturerna och arterna finns 
i området för att spridas med 
tiden vid fortsatt bete. 

Korsas 

2
0
2
0
-
1
0
3
4
8
5
-
0
0
2
1
 
 
 
 
 
2
0
2
1
-
0
7
-
0
2



 

 

Confidentiality: C1 - Public 

Typ Namn (ID) Beskrivning Avstånd från 
ledningarnas mittlinje 

Naturvårdsprogram Landskapet kring 
Åkforsån 

Klass 1, högsta värde. 
Meandrande, delvis djupt 
nedskuren oa med stora 
faunistiska och floristiska 
värden och av stor betydelse 
för friluftslivet. 

Korsas, berör ej värdena 
som är utpekade i 
programmet. 

 
 

Katrineholms kommun 
I Katrineholms kommun berörs ängs- och betesmarksinventeringen, naturvårdsprogram, sumpskogar och 
nyckelbiotoper. Dessa redovisas i Tabell 16. 

Tabell 16. Övriga naturvärden, som inte omfattas av något skydd, som berörs i Katrineholms kommun. 
 

Typ Namn (ID) Beskrivning Avstånd från 
ledningarnas mittlinje 

Ängs- och 
betesmarks- 
inventeringen 

C71-AXM Varierad, böljande betesmark 
med glest träd- och buskskikt. 
Eftersom trädskiktet gallrats ut 
- för inte allt för länge sen - 
har fältskiktet på många 
ställen stort inslag av 
skogsmarksflora. Det finns en 
gammal torpgrund med fossil 
åkermark där floran 
fortfarande är 
gödselpåverkad. I de centrala 
delarna ett fuktstråk med 
fuktäng och frisk tuvtåteläng. 

Inom 50 meter 

Naturvårdsprogram Nedertäljaren Klass 2, mycket högt värde. 
Grund insjövik av betydelse 
för fågellivet. 

Korsas 

Sumpskog 400M Ö KARLBERG 
(102015) 

Lövskog, blandat eller 
ospecificerat dominerar. 
Fuktskog. Området är gallrat. 

Inom 50 meter 

Sumpskog 400M Ö KARLBERG 
(102013) 

Lövskog, blandat eller 
ospecificerat dominerar. 
Fuktskog. Området är gallrat. 

Inom 50 meter 

Sumpskog 400M Ö KARLBERG 
(102014) 

Lövskog, blandat eller 
ospecificerat dominerar. 
Fuktskog. Området är gallrat. 

Inom 50 meter 
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Typ Namn (ID) Beskrivning Avstånd från 
ledningarnas mittlinje 

Ängs- och 
betesmarks- 
inventeringen 

DAA-800 Framför allt i väster mycket 
artrikt på öppna ytor. Kraftig 
igenväxning. Välbetat, 
sambete med intilliggande 
åkermark. Värdefullt. 

Korsas 

Nyckelbiotop 550 M ÖNÖ 
BJÖRKSTUGAN 
(N 3025-1998) 

Blandsumpskog. Hög och 
jämn luftfuktighet. 

Inom 100 meter 

Sumpskog 300M S KRONAN 
(101685) 

Tall dominerar. Kärrskog. 
Sumpskog omges av sluten 
skog. 

Korsas 

Ängs- och 
betesmarks- 
inventeringen 

830-REP Fårbetad, stenbunden mark 
av 
rödven/fårsvingel/ängsgröetyp 
med stort inslag av 
skogsnäva. Mycket ung björk 
och asp i området som borde 
gallras ut ytterligare. 

Korsas 

Sumpskog 700M V DAMMKÄRR 
(101592) 

Lövskog, blandat eller 
ospecificerat dominerar. 
Kärrskog. 

Korsas 

 
 

Nyköpings kommun 
I Nyköpings kommun berörs naturvårdsprogram, sumpskogar, nyckelbiotoper, ängs- och 
betesmarksinventeringen, våtmarksinventeringen, myrskyddsplan och naturvärden. Dessa redovisas i 
Tabell 17. 

Tabell 17. Övriga naturvärden, som inte omfattas av något skydd, som berörs i Nyköpings kommun. 
 

Typ Namn (ID) Beskrivning Avstånd från 
ledningarnas 
mittlinje 

Naturvårdsprogram Kilaåns dalgång Klass 3, högt värde. 
Dalgång med intressanta 
förkastningsbranter i söder. 
Viktigt område för 
landskapsbilden samt för 
fågellivet under vår och 
höst. 

Korsas 

Sumpskog 300M N SJÖLUND 
(101540) 

Tall dominerar. Mosseskog. 
Anslutande väg. 

Korsas 
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Typ Namn (ID) Beskrivning Avstånd från 
ledningarnas 
mittlinje 

Nyckelbiotop SUMPSKOG VID 
RÖDMOSSEN (N 4875- 
1996) 

Gransumpskog. 
Brandrefugium, stort inslag 
av senvuxna träd, hög och 
jämn luftfuktighet, värdefull 
kryptogamflora, värdefull 
kärlväxtflora. 

Inom 100 meter 

Sumpskog 300M N SJÖLUND 
(101539) 

Barrskog, blandat eller 
ospec dominerar. Fuktskog. 
Väg. Området är gallrat. 

Inom 100 meter 

Sumpskog 300M N SJÖLUND 
(101537) 

Barrskog, blandat eller 
ospec dominerar. Fuktskog. 
Väg. Området är gallrat. 

Inom 50 meter 

Ängs- och 
betesmarks- 
inventeringen 

D2A-TVW Artrik hage, öppen, något 
svagt betad. 

Inom 100 meter 

Nyckelbiotop SUMPSKOG S 
KARLTORP (N 4876- 
1996) 

Blandsumpskog. 
Brandrefugium, stort inslag 
av senvuxna träd, hög och 
jämn luftfuktighet, stora 
botaniska värden. 

Inom 50 meter 

Sumpskog 800M NV BERGAHOLM 
(101522) 

Blandskog av löv och barr. 
Kärrskog. Anslutande 
avverkning. 

Inom 100 meter 

Naturvårdsprogram Slätmossen - 
Ljungmossen 

Klass 3, högt värde. 
Våtmarker med geologiskt 
intressanta omgivningar. 

Korsas 

Våtmarksinventeringen SLÄTMOSSEN 17 KM 
ONO KROKEK 

Högt naturvärde Korsas 

Sumpskog SLÄTMOOSSEN 
(101526) 

Tall dominerar. Mosseskog. 
Området ansluter till öppen 
myr. 

Korsas 

Sumpskog SLÄTMOOSSEN 
(101448) 

Tall dominerar. Mosseskog. 
Området ansluter till öppen 
myr. 

Korsas 

Sumpskog SLÄTMOOSSEN 
(101450) 

Tall dominerar. Mosseskog. 
Området ansluter till öppen 
myr. 

Korsas 
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Typ Namn (ID) Beskrivning Avstånd från 
ledningarnas 
mittlinje 

Sumpskog 400M S STENSTUGAN 
(102663) 

Tall dominerar. Mosseskog. Korsas 

Våtmarksinventeringen DAMMOSSEN 6 KM 
SSV LUNDA 

Högt naturvärde Korsas 

Naturvårdsprogram Källmossen - 
Dammossen - Västra 
Blacken 

Klass 3, högt värde. 
Våtmarksmosaik i 
skogslandskap. 

Korsas 

Sumpskog 400M S STENSTUGAN 
(102657) 

Tall dominerar. Mosseskog. Inom 100 meter 

Våtmarksinventeringen VÄSTRA BLACKEN 13 
KM SV SVALSTA 

Högt naturvärde Korsas 

Sumpskog 500M V BÄVENSTORP 
(102636) 

Tall dominerar. Mosseskog. 
Väg. 

Korsas 

Sumpskog 500M V BÄVENSTORP 
(102637) 

Tall dominerar. Mosseskog. 
Väg. 

Inom 100 meter 

Sumpskog 500M V BÄVENSTORP 
(102638) 

Tall dominerar. Mosseskog. 
Väg. 

Korsas 

Nyckelbiotop 500 m norr Svartsjön 
(N 346-2016) 

Tall dominerar. Mosseskog. 
Väg. 

Inom 100 meter 

Sumpskog KROKMOSSEN 
(102627) 

Tall dominerar. Mosseskog. Korsas 

Sumpskog 100M S BRÅTEN 
(102625) 

Tall dominerar. Mosseskog. Inom 100 meter 

Sumpskog 100M S BRÅTEN 
(102624) 

Tall dominerar. Mosseskog. Inom 100 meter 

Naturvårdsprogram Våtmarksmosaik norr 
om Nävsjön 

Klass 3, högt värde. 
Våtmarker värdefulla för 
fågellivet. 

Korsas 

Sumpskog 200M N NÄVSJÖN 
(102664) 

Tall dominerar. Mosseskog. Korsas 

Sumpskog 200M S LUNDA-LIDA 
(102621) 

Blandskog av löv och barr. 
Mosseskog. Avverkning. 
Anslutande väg. 

Inom 50 meter 
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Typ Namn (ID) Beskrivning Avstånd från 
ledningarnas 
mittlinje 

Våtmarksinventeringen MOSSE 950 M NV 
ÖVERSHYTTAN 18 KM 
SV NYKÖPING 

Vissa naturvärden. Inom 100 meter 

Sumpskog 200M S LUNDA-LIDA 
(102622) 

Tall dominerar. Mosseskog. 
Kraftledning. Området är 
dikat. 

Korsas 

Myrskyddsplan Stora Bötet Excentrisk mosse, topogent 
kärr. 

Inom 100 meter 

Naturvårdsprogram Stora Bötet Klass 2, mycket högt värde. 
Ett av länets största 
myrkomplex, opåverkat av 
dikningar och torvbrytning, 
Rikt fågelliv. Stor betydelse 
för friluftslivet. 
Domänreservat. 

Korsas 

Våtmarksinventeringen STORA BÖTET 6 KM 
NNO NÄVEKVARN 

Mycket högt naturvärde. Korsas 

Sumpskog STORA BÖTET 
(102614) 

Tall dominerar. Mosseskog. 
Domänreservat. Området 
ansluter till öppen myr. 
Stora ornitologiska värden. 

Korsas 

Sumpskog STORA BÖTET 
(102673) 

Tall dominerar. Mosseskog. 
Domänreservat. Området 
ansluter till öppen myr. 
Stora ornitologiska värden. 

Inom 100 meter 

Sumpskog LILLA BÖTET (102671) Tall dominerar. Mosseskog. 
Området är dikat. 

Inom 100 meter 

Naturvårdsprogram Fornstrandvallar 
nordost Pumptorp 

Klass 3, högt värde. 
Geologiska lämningar från 
Ancylussjöns tid. 

Korsas 

Sumpskog 400M N 
SKYRSHYTTSTUGAN 
(102693) 

Blandskog av löv och barr. 
Kärrskog. Kraftledning. 

Korsas 

Sumpskog 400M NV 
LILLAJOGERSHYTTAN 
(102698) 

Tall dominerar. Kärrskog. 
Anslutande kraftledning. 

Inom 100 meter 
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Typ Namn (ID) Beskrivning Avstånd från 
ledningarnas 
mittlinje 

Sumpskog 400M NV 
LILLAJOGERSHYTTAN 
(102697) 

Tall dominerar. Kärrskog. 
Anslutande kraftledning. 

Korsas 

Naturvärden SUMPSKOG NV 
LJUNGBO (N 8448- 
1994) 

Barrsumpskog. Inom 100 meter 

Sumpskog 400M V NÄSSELKÄRR 
(102707) 

Tall dominerar. Övrig 
fuktskog. Området är 
gallrat. 

Korsas 

Sumpskog 400M V NÄSSELKÄRR 
(102708) 

Tall dominerar. Övrig 
fuktskog. Området är dikat. 

Korsas 

Ängs- och 
betesmarks- 
inventeringen 

04D-OJZ Skogsbete som fortfarande 
har mycket gammal 
avgränsning, staketet löper 
längs nedruttnad 
trägärdesgård i 
fastighetsgräns. Opåverkat 
av modernt skogsbruk men 
plockhugget - liten mängd 
död ved eller riktigt gamla 
träd. Litet område med riklig 
kattfot. 

Korsas 

Sumpskog 400M V NÄSSELKÄRR 
(102709) 

Klibbal dominerar. Övrig 
fuktskog. Området är dikat. 
Området är gallrat. 

Inom 50 meter 

Sumpskog 400M V NÄSSELKÄRR 
(102710) 

Klibbal dominerar. Övrig 
fuktskog. Området är dikat. 
Området är gallrat. 

Inom 50 meter 

Nyckelbiotoper HÄSHAGSBERGET Ö 
DELEN (N 8375-1994) 

Hällmarkskog. Hällar ger 
karaktär åt objektet, 
spärrgreniga grova träd, 
stort inslag av senvuxna 
träd, naturskog, 
urskogsartat objekt. 

Inom 100 meter 

 
 

Oxelösunds kommun 
I Oxelösunds kommun berörs sumpskogar och nyckelbiotoper. Dessa redovisas i Tabell 18. 
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Tabell 18. Övriga naturvärden, som inte omfattas av något skydd, som berörs i Oxelösunds kommun. 
 

Typ Namn (ID) Beskrivning Avstånd från 
ledningarnas mittlinje 

Sumpskog KVARNDAMMARNA 
(102704) 

Klibbal dominerar. Övrig 
fuktskog. Anslutande 
kraftledning. Området är dikat. 

Inom 50 meter 

Nyckelbiotop BÄCKDRÅG VID 
KVARNDAMMEN 
(N 5284-1996) 

Örtrika bäckdråg. 
Kulturhistoriska värden, 
torpläge, torpruin, vattendrag 
med slingrande lopp, stora 
botaniska värden, stora 
hydrologiska värden, rikligt 
med ormbunkar. 

Inom 50 meter 

Sumpskog 700M SÖ 
STJÄRNHOLM 
(102718) 

Glasbjörk dominerar. Övrig 
fuktskog. Området är dikat. 

Inom 100 meter 

 
 

Naturvärdesobjekt 
En naturvärdesinventering (NVI) genomfördes längs förordat stråk av Calluna AB (nedan Calluna), för att 
komplettera kunskapen om värdefulla miljöer i närheten av den förordade sträckningen. Inventeringarna 
genomfördes i juni 2020 och i juni 2021. Inventeringsområdet utgjorde ca 200 meter inom det valda 
ledningsstråket. En NVI-rapport finns i bilaga 8 och kartor över naturvärdesobjekten finns i bilaga 2. 

 
Inventeringsområdet innefattar en lång rad miljöer men de dominerande naturtyperna är jordbruksmark och 
barrskogsmiljöer. 

Flens kommun 
I den genomförda naturvärdesinventeringen inom Flens kommun identifierades 29 naturvärdesobjekt. Av de 
identifierade naturvärdesobjekten klassificerades 20 objekt som naturvärdesklass 326, sju objekt som 
naturvärdesklass 2 och två objekt som naturvärdesklass 1, se Tabell 19. 

Tabell 19. Naturvärdesobjekt identifierade vid naturvärdesinventeringen i Flens kommun inom det valda ledningsstråkstråket (200 meter). 
 

Objekt- 
nr 

Typ Beskrivning Naturvärdesklass Påverkan 

307 Lövblandad barrskog Äldre löv och barrträd. 
Rikt på död ved. 
Naturvårdsarter. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
östra kanten av 
området. 

306 Blandskog Sumpskog med riklig 
förekomst av död ved, 

2 - Högt Planerade 
ledningar berör 

 
26 Klassningen på objekt i NVI:n följer standardklassningen: 1 – högsta naturvärde (störst positiv betydelse för 
biologisk mångfald), 2 – högt naturvärde (stor positiv betydelse för biologisk mångfald), 3 – påtagligt 
naturvärde (positiv betydelse för biologisk mångfald) och 4 – visst naturvärde (viss positiv betydelse för 
biologisk mångfald). 
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  äldre trädskikt, salix 
och sälg, 
vattenspeglar och 
naturvårdsarter. 

 västra kanten av 
området. 

305 Limnisk strand Varierad strandzon 2 - Högt Planerade 
  med sumpigare och  ledningar korsar 
  torrare områden. Vid  området och 
  hällarna förekommer  berör därmed 
  torrmarksflora och i  objektet. 
  de sumpigare delarna   
  förekommer mycket   
  salix och vass.   
  Mycket rikligt   
  trollsländor och   
  humlor. Mycket död   
  ved pga. bäver -   
  färska gnag.   

350 Större vattendrag Naturligt större 1 - Högsta Planerade 
  vattendrag med hög  ledningar korsar 
  ekologisk potential.  området med ett 
  Gynnsamt för bland  luftspann och 
  annat växter, fiskar,  berör därmed 
  bottenfauna, insekter,  objektet. 
  fladdermöss och   
  fåglar.   

1 Kraftledningsgata Hävdgynnad flora 3 - Påtagligt Planerade 
  med fridlyst art,  ledningar går 
  blockrik öppen  öster om området 
  gräsmark med hög  med ett luftspann. 
  blomrikedom.  Objektet bedöms 
    därmed inte 
    påverkas. 

2 Åkermark Grävbar sand i 3 - Påtagligt Planerade 
  sydlige, solbelyst yta  ledningar går 
  rikt på insekter. Fynd  väster om 
  av naturvårdsarter,  området med ett 
  blomrikedom samt  luftspann. 
  ädellöv med viss  Objektet bedöms 
  brynfunktion.  därmed inte 
    påverkas. 

3 Åkermark Åkerholme med ek 3 - Påtagligt Planerade 
  och hasselbuskage,  ledningar går 
  solbelysta  väster om 
  sandslänter med  området med ett 
  grävhål. Blomrikedom  luftspann. 
    Objektet bedöms 
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  och solbelysta ytor 
med stenrösen. 

 därmed inte 
påverkas. 

4 Småvatten Småvatten i 
jordbruksmark med 
vegetationsklädd 
strandzon. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
öster om området 
med ett luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

5 Nordlig ädellövskog Grova ädellövträd, 
hålträd och död ved i 
solbelysta lägen. 
Blockig terräng med 
blomrikedom och 
signalarter. Flera 
mikrohabitat med 
skuggigare partier 
och bynmiljöer. 

2 - Högt Planerade 
ledningar korsar 
objektet och berör 
därmed objektet. 

6 Äng och betesmark Betesmark med 
blommande träd, visst 
inslag av block och 
död ved. Blomrikt 
med ett fåtal 
naturvårdsarter. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

410 Alle Brunaktig miljö 
sydexponerad, 
lövträdsrik, nektarrik 
luckig glest 
näringsfattig 
vegetation med 
hävdprägel, stenblock 
och blottat jord. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

13 Äng och betesmark Betesmark med 
hävdgynnade arter 
och stor blomrikedom. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
öster om området 
med ett luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

413 Lövträdsrik brynmiljö Solbelyst 
sydexponerat 
skogsbryn med grov 
ek och gammal tall, 
hävdpräglad blomrik 

2 - Högt Planerade 
ledningar berör 
västra delarna av 
objektet. 
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  flora, sandiga 
jordblottor 

  

414 Trädklädd betesmark Lövträdsrik betesmark 
med betesprägel, 
gamla grova ekar 
samt många 
efterträdare, solbelyst 
blottat häll omgiven 
med blomrik mark, en 
solexponerad ek-låga 
finns. 

2 - Högt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

320 Kraftledningsgata Flera naturvårdsarter, 
bra nektarresurser. 
Tidigare fynd från 
Artportalen. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

310 Lövsumpskog Lövsumpskog. Vass 
som är bra för fåglar. 
Vatten. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

311 Hällmarkstallskog Gamla och solbelysta 
tallar. Öppna och 
solbelysta hällmarker. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

313 Hällmarkstallskog Äldre trädskikt och 
varma hällar. 
Naturvårdsart 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 
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315 Sumpblandskog Sumpskog 
innehållande 
vattenfyllt dike. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

318 Blandskog Gamla tallar, en del 
av en nyckelbiotop 
men med delar som 
har avverkats där 
björksly och ung-gran 
kommit upp, lite 
naturvårdsarter. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
östra kanten av 
området. 

317 Ädellövskog Skyddsvärd ek, 
naturvårdsarter, 
ädellövskog. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
östra kanten av 
området. 

316 Limnisk strand Strand som innehåller 
hällmarker och 
torrmarksarter. Finns 
en rödlistad art, flera 
naturvårdsarter och 
sandblottor. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

351 Större vattendrag Preliminärt höga 
ekologiska värden för 
både fiskar, insekter 
fåglar och växter. 

1 - Högsta Planerade 
ledningar korsar 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

416 Vägkantsvegetation Hävdgynnad flora 
med nattviol, enstaka 
jordblottor och partivis 
blomrikt. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med ett 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

417 Brynmiljö Solbelyst flerskiktat 
bryn med hävdflora, 
blomrikt, äldre 
solbelysta tallar, 
solbelyst blottat häll, 

2 - Högt Planerade 
ledningar korsar 
området och 
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  många olika 
microhabitat inklusive 
en stenmur. 

 berör därmed 
objektet. 

501 Lövsumpskog Värdefull biotop inslag 
i en produktionsskog. 
Kan potentiellt vara 
ett bra grodhabitat. 
Träd på socklar. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området. 

502 Småvatten Död ved som ligger 
över vattnet. Brett 
vattenfyllt dike. 
Mycket för fåglar att 
gömma sig i. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området och 
berör därmed 
objektet. 

321 Myr Myr med 
karakteristiska arter, 
viss hydrologisk 
påverkan men 
fortfarande funktionell 
som myr. Vass med 
vattenspegel vis 
myren, biotop för 
fågel. Rödlistad art. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
södra kanten av 
objektet. 

7 Större vattendrag Området berörs i 2 - Högt Planerade 
  både Flens och  ledningar korsar 
  Katrineholms  området. Objektet 
  kommuner.  riskerar därmed 
  Vattendrag med lövrik  att påverkas. 
  strandzon och   
  svämplan. Död ved i   
  strandzon och i   
  vattendraget,   
  förekomst av   
  naturvårdsart både   
  från inventering och   
  tidigare noterade   
  arter.   

 
 
 
 

Katrineholms kommun 
I den genomförda naturvärdesinventeringen inom Katrineholms kommun identifierades 13 naturvärdesobjekt. 

2
0
2
0
-
1
0
3
4
8
5
-
0
0
2
1
 
 
 
 
 
2
0
2
1
-
0
7
-
0
2



 

 

Confidentiality: C1 - Public 

Av de identifierade naturvärdesobjekten klassificerades 11 objekt som naturvärdesklass 3 och två objekt som 
naturvärdesklass 2, se Tabell 20. 

Tabell 20. Naturvärdesobjekt identifierade vid naturvärdesinventeringen i Katrineholms kommun inom det valda ledningsstråkstråket (200 
meter). 

 
Objektnr Typ Beskrivning Naturvärdesklass Påverkan 

8 Igenväxningsmark Åkerholme i 
betesmark med 
grövre ekar och 
aspar. Stenupplag. 
Dock 
näringspåverkat 
med brännässlor 
och smörblommor. 
Blomrikedom. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
öster om 
området med 
ett luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

331 Öppen kultiverad 
betesmark 

Betesmark med 
pågående hävd. Ett 
sparsamt inslag av 
hävdgynnade arter. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar 
korsar området 
med ett 
luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

353 Brynmiljö Brynmiljö i 
jordbruksmiljö. 
Lövvariation i träd 
och buskskikt. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar 
korsar området. 

335 Åkermark Refug i 
odlingsmark med 
stenröse, död ved 
och sälg. riklig 
förekomst av 
liljekonvalj. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med 
ett luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

9 Småvatten Vasstäcke vid 
våtmarksområde i 
jordbruksmark. I 
objektet hördes 
sång av 
rörsångare. 
Värdefull miljö för 
fåglar. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med 
ett luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 
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10 Igenväxningsmark Åkerholme. Rik 
förekomst av död 
ved, hålträd, block 
och stenrösen. 
Livsmiljöer för 
fåglar och 
fladdermöss, 
närhet till vatten. 

2 - Högt Planerade 
ledningar berör 
östra kanten av 
området. 

337 Igenväxningsmark Stenrösen och en 
hävdgynnad flora. 
Relativt gammal 
trädålder. Död ved 
förekommer. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar 
korsar området. 

12 Äng och betesmark Trädskikt med äldre 
tall och sälg, 
blockrikt och 
solbelysta slänter 
med grävbar sand. 
Hävdgynnad flora 
med signalarter, 
stor blomrikedom. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
öster om 
området med 
ett luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

11 Vägkantsvegetation Artrikedom av 
signalarter, stor 
blomrikedom. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar 
korsar området 
med ett 
luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

340 Småvatten Slingrande 
småvatten i 
jordbrukslandskap 
som är beskuggat. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar 
korsar området 
och riskerar 
därmed att 
påverkas. 

354 Äng och betesmark Betesmark med 
hävdgynnade arter, 
sandiga slänter, 
artrikedom och 
stenrösen. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar 
korsar området. 

419 Träbärande kultiverad 
betesmark 

Hävdgynnad flora, 
mångårig 
hävdhistoria med 
grova högvuxna 

2 - Högt Planerade 
ledningar berör 
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  enar, blottat 
solbelysta häll och 
stenar. Bitvis 
blomrik många 
nektarresurser, 
solbelysta grova 
tallar, många olika 
micromiljöer. 

 östra delen av 
området. 

420 Sumpskog Tidvis 3 - Påtagligt Planerade 
  översvämmat rikare  ledningar berör 
  mark med örtrik  västra kanten 
  flora, träd på  av området. 
  socklar bildar   
  microhabitat och   
  skrymsle, inslag av   
  död ved.   

 
 
 

Nyköpings kommun 
I den genomförda naturvärdesinventeringen inom Nyköpings kommun identifierades 61 naturvärdesobjekt. Av 
de identifierade naturvärdesobjekten klassificerades 53 objekt som naturvärdesklass 3 och åtta objekt som 
naturvärdesklass 2, se Tabell 21. 

Tabell 21. Naturvärdesobjekt identifierade vid naturvärdesinventeringen i Nyköpings kommun inom det valda ledningsstråkstråket (200 
meter). 

 
Objektnr Typ Beskrivning Naturvärdeskla 

ss 
Påverkan 

217 Blandskog Blandskog med grov 
asp, rikligt med bohål 
från både spillkråka och 
större hackspett. 
Brynmiljö. Blockrikt. 
Värdefullt för fåglar. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

131 Skogbevuxen myr Naturvärdet är främst 
knutet till det höga 
antalet stående och 
liggande döda granar 
och tallar. Viss 
kontinuitet av 
vattenstörning men 
påverkat av dikning. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området. 

130 Småvatten Potential för groddjur. 
Mycket insekter, 
trollsländor och 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
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  jungfrusländor.  området med 
Jaktbiotop för ett luftspann. 
fladdermöss. Objektet 

 bedöms 
 därmed inte 
 påverkas. 

129 Sumpskog Enstaka död ved av al 3 - Påtagligt Planerade 
  och kontinuitet av  ledningar går 
  vattenstörning. Del av  norr om 
  större område som  området med 
  fortsätter utanför objekt.  ett luftspann. 
    Objektet 
    bedöms 
    påverkas 
    marginellt. 

600 Mindre Vattendrag Vattendrag med kantzon 
av äldre lövträd, lätt 
meandrande och med 
naturliga strukturer i 
vattenmiljö.  
 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
vattendraget 
med ett 
luftspann. 

503 Hällmarkstallskog Mindre område med 
hällmarkstallskog. 
Förekomst av signalarter. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
delar av området 
två gånger. 

504  Hällmarkstallskog Mindre område med 
hällmarkstallskog. 
Förekomst av signalarter. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området.  

505 Sumpgranskog Gammal sumpgranskog 
med senvuxna träd, hög 
luftfuktighet och goda 
förekomster av NV-arter. 
Dock påverkat av 
avverkning runtom.  
 

2 - Högt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området.  

510 Lövblandad barrskog Gamla träd, hålträd och 
allmänförekomst av död 
ved. Del av större objekt 
utanför området.  
 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området. 

509 Sumpblandskog Flerskiktat, fuktskog, 
blandade trädslag och 
åldrar. Fuktigt liggande 
död ved i olika stadier av 
nedbrytning. Förekomst 
av NV-arter.  
 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
sydväst om 
området.  

508 Hällmarkstallskog Gamla träd, förekomst av 
solexponerad död ved. 
Goda förekomster av flera 
naturvårdsarter.  

3 - Påtagligt Objektet består 
av tre områden 
och planerade 
ledningar 
bedöms korsa ett 
av områdena.  

507 Hällmarkstallskog Gamla träd, förekomst av 
solexponerad död ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
inte objektet.  
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506 Hällmarkstallskog Gamla träd, förekomst av 
solexponerad död ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
eventuellt 
ytterkanten av 
objektet. 

511 Skogsbevuxen myr Skogsbevuxen myr med 
äldre, senvuxen tall samt I 
kanten av torrare mark 
även björk och gran.  
 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
objektet. 

604 Öppna mossar och kärr Slätmossen, öppen 
fattigmyr/mosse med 
martallar. Synbarligen 
opåverkad av dikning, 
torvbrytning eller annan 
mänsklig påverkan, vilket 
ger natura- 2000 naturtyp. 
 

2 - Högt Objektet består 
av flera 
områden. 
Planerade 
ledningar korsar 
objektet. 

603 Hällmarkstallskog Äldre tall, solbelyst 
stående och liggande död 
ved. Förekomst av 
naturvårdsarter. 
 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
objektet. 

605 Öppna mossar och kärr Öppen myr med stående 
vatten. Viktig för 
insektsproduktion. 
 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
inte objektet. 

602 Sumpskog Äldre tall och död ved. 
Förekomst av 
naturvårdsarter.  
 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
inte objektet. 

601 Öppna mossar och kärr Myr med bibehållen 
fuktighet. Riklig förekomst 
av död klen senvuxen tall. 
  

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
objektet. 

216 Skogbevuxen myr Varierad myrmark med 3 - Påtagligt Planerade 
  både trädklädd och mer  ledningar berör 
  öppna ytor, variation i  västra delen av 
  markfuktighet.  objektet. 
  Förekomst av äldre tall   
  och död ved. Flera   
  naturvårdsarter.   

207 Skogbevuxen myr Naturlig myrmark, med 3 - Påtagligt Planerade 
  till synes opåverkad  ledningar berör 
  hydrologi. Gott om  västra delen av 
  äldre tall. En del död  objektet. 
  ved, flera   
  naturvårdsarter. Rikligt   
  med fläcknycklar.   

208 Skogbevuxen myr Naturlig, opåverkad 3 - Påtagligt Planerade 
  myrmark.  ledningar berör 
    västra kanten 
    av objektet. 

209 Skogbevuxen myr Naturlig, varierad 2 - Högt Planerade 
  myrmark med  ledningar berör 
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  varierande  västra delen av 
  markfuktighet, rikligt  objektet. 
  med äldre tall samt viss   
  förekomst av stående   
  död ved.   

211 Skogbevuxen myr Större, naturlig 3 - Påtagligt Planerade 
  myrmark med  ledningar berör 
  opåverkad hydrologi.  västra delen av 
  Gott om senvuxen tall, 

viss förekomst av 
torrakor. 

 objektet. 

128 Sumpskog Senvuxna lite äldre 
tallar och kontinuitet av 
vattenstörning. Enstaka 
förekomster med död 
ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området. 

136 Skogbevuxen myr Senvuxna lite äldre 
tallar och kontinuitet av 
vattenstörning. Enstaka 
förekomster med död 
ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området. 

127 Skogbevuxen myr Senvuxna lite äldre 
tallar och kontinuitet av 
vattenstörning. Enstaka 
förekomster med död 
ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

125 Sumpskog Senvuxna lite äldre 
tallar och kontinuitet av 
vattenstörning. 
Sparsamma 
förekomster med död 
ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
västra kanten 
av objektet. 

124 Skogbevuxen myr Senvuxna lite äldre 
tallar och kontinuitet av 
vattenstörning. Enstaka 
förekomster med död 
ved. Gamla tallar på 
hällmarken uppemot 
200 år. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
västra kanten 
av objektet. 
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112 Kraftledningsgata Kontinuitet av hävd och 
exponerade hällar samt 
enstaka förekomster av 
naturvårdsarter. 
Storleken positivt och 
sammanhängande. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området med 
ett luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

123 Skogbevuxen myr Senvuxna lite äldre 
tallar och kontinuitet av 
vattenstörning. Enstaka 
förekomster med död 
ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
södra kanten av 
objektet. 

122 Skogbevuxen myr Senvuxna lite äldre 
tallar och kontinuitet av 
vattenstörning. 
Sparsamt med död ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

121 Skogbevuxen myr Senvuxna lite äldre 
tallar och kontinuitet av 
vattenstörning. 
Sparsamt till allmänt 
med död ved varav 
flera torrakor. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
södra kanten av 
objektet. 

120 Sumpskog Påverkat av dikning. 
Sparsamt till bitvis 
allmänt med död ved. 
Enstaka äldre granar. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området med 
ett luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

119 Granskog Viss flerskiktning. 
Sparsamt till bitvis 
allmänt med död ved. 
Enstaka äldre granar. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området med 
ett luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 
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118 Vattendrag Några små sträckor 
meandrar lite. Block 
och stenpartier med lite 
död ved. Mycket 
grumligt vatten. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
norr om 
området med 
ett luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

133 Skogbevuxen myr Stora partier innehåller 
allmänt med död 
tallved. Del av stort 
myrkomplex och 
har höga värden 
knutna till en 
kontinuitet av 
fuktstörning. 
Gynnsamt för 
fåglar, insekter och 
vissa växter bland 
annat. Tallar runt 
150 - 200 år. 

2 - Högt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

132 Sumpskog Viss kontinuitet av 
vattenstörning och 
förekomst av sparsamt 
men spridd död ved. 
Variation av ålder på 
träd men inga gamla. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

206 Barrblandskog Äldre barrblandskog 
med allmänt med död 
ved. Ett flertal 
naturvårdsarter. 

2 - Högt Planerade 
ledningar går 
norr om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

117 Tallskog Flera naturvårdsarter 
och några lite äldre 
tallar samt enstaka 
förekomst av död ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 
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116 Skogbevuxen myr Del av stort 
myrkomplex och har 
värden knutna till en 
kontinuitet av 
fuktstörning. Gynnsamt 
för fåglar, insekter och 
vissa växter bland 
annat. 

2 - Högt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

205 Skogbevuxen myr Naturlig tallmosse på 
myrmark. Del av 
naturreservat. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området. 
Objektet 
Bedöms därmed 
inte påverkas. 

204 Vägkantsvegetation Hävdgynnad flora, 
blomrikt. Solbelyst 
miljö, bra för insekter. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området med 
luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

202 Vägkantsvegetation Hävdgynnad flora med 
flera naturvårdsarter, 
bra miljö för insekter. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området med 
luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

203 Kraftledningsgata Hävdad gräsmark med 
viss variation i 
markfuktighet. Stort 
antal naturvårdsarter, 
många hävdgynnade 
växter. Blomrikt, bra 
miljö för insekter, 
nektarkälla. 

2 - Högt Planerade 
ledningar korsar 
området med 
luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

115 Hällmarkstallskog Lite äldre tallar och 
spridd död ved av tall. 
Potential för insekter i 
solbelyst läge. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
norra delen av 
objektet. 
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114 Sumpskog Viss kontinuitet av 
fuktighet, varierad ålder 
på träd men inga 
gamla. Varierande 
fuktighet. Enstaka död 
ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

113 Sumpskog Viss kontinuitet av 
fuktighet, varierad ålder 
på träd men inga över 
150 år. Enstaka död 
ved. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området. 
Objektet 
bedöms därmed 
inte påverkas. 

110 Triviallövskog med 
ädellövinslag 

Flera hålträd i aspar. 
Spridd död ved både 
stående och liggande 
främst av asp. 
Gynnsamt för fåglar. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
södra delen av 
objektet. 

135 Träbeklädd betesmark Kontinuitet av bete och 
skog. Flera träd över 
150 år. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
söder om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

109 Kraftledningsgata Kontinuitet av hävd och 
exponerade hällar samt 
förekomst av 
naturvårdsarter. 
Storleken positivt och 
sammanhängande. 
Stenröse. 

2 - Högt Planerade 
ledningar går i 
områdets norra 
delar med 
luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

108 Blandskog Grova ekar och aspar, 
över 80 cm i diameter. 
Något äldre träd även 
av tall. Varierad liten 
skog med kontinuitet 
och förekomst av 
naturvårdsarter. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
norr om 
området. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 
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303 Trädklädd betesmark Rödlistade arter och 
signalarter. Senvuxna 
tallar och ekar. Sälg. 
Solbelysta tallar. 
Solbelyst hällmark. 
Brynmiljö. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
objektet och 
riskerar därmed 
att påverkas. 

302 Äng och betesmark Äldre tall och ek. 
Hävdgynnad flora. 
Blomrikedom. 
Hällmarker. Block. 
Dock upphörd hävd 
under igenväxning. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
väster om 
området med 
luftspann. 
Objektet 
bedöms därmed 
inte påverkas. 

301 Åkermark Till viss del hävdgynnad 
flora, annars 
blomrikedom. 
Brynmiljöer och 
naturvårdsarter. Död 
ved förekommer vid 
brynet. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området med 
luftspann och 
riskerar därmed 
att påverkas. 

403 Hällmarkstallskog Senvuxna grovgreniga 
tallar. Lite yngre död 
tallved på marken. 
Möjligen 
svampintressant. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar berör 
östra delen av 
objektet. 

402 Kraftledningsgata Blomrika partier, 
hävdpräglad, solbelysta 
mindre hällar och block. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området med 
luftspann. 
Objektet 
bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

401 Brynmiljö Äldre solbelysta tallar i 
kombination med ek 
och asp i bryn skapar 
ett intressant miljö för 
insekter och 
värmeälskande arter. 
Blottat häll och 
stenblock bidrar också 
till det. Bitvis blomrika 
partier i skogskanten 
med olika blommade 
växter. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området och 
objektet 
påverkas. 
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404 Trädklädd betesmark Äldre solbelysta tallar, 
mycket blomrika partier, 
solbelysta block, 
pågående bete. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området och 
riskerar därmed 
att påverka 
objektet. 

304 Småvatten Småvatten genom åker 
med bryn med stor 
lövträdsvariation. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
objektet. 

201 Hällmarkstallskog Äldre, naturlig tallskog 
med gott om äldre träd. 
Solbelyst miljö, rikt på 
block och lodytor. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
objektet. 

 
 

Oxelösunds kommun 
I den genomförda naturvärdesinventeringen inom Oxelösunds kommun identifierades 8 naturvärdesobjekt. Av 
de identifierade naturvärdesobjekten klassificerades sju objekt som naturvärdesklass 3 och ett objekt som 
naturvärdesklass 2, se Tabell 22. 

 
Tabell 22. Naturvärdesobjekt identifierade vid naturvärdesinventeringen i Oxelösunds kommun inom det valda ledningsstråkstråket (200 
meter). 

 
Objektnr Typ Beskrivning Naturvärdesklass Påverkan 

107 Kraftledningsgata Lång yta av 
hävdad mark. 
Solexponerad 
berghäll. 
Gynnsamt för 
insekter och 
fåglar. Enstaka 
enbuskage. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar korsar 
området med 
luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

134 Vattendrag Öppet rinnande 
vatten, är 
gynnsamt för 
flera artgrupper. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går 
öster om området 
med luftspann. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 
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105 Sumpskog Varierande 
markfuktighet, 
sparsamt men 
spridd död ved. 
viss flerskiktning 
av skog. 
Gynnsamt för 
fåglar. Bohål i 
asp. Några aspar 
över 70 cm i 
diameter. 
Kontinuitet av 
skugga och 
fuktighet. Nära 
klass 2. 

3 - Påtagligt Planerade 
ledningar går öst 
om objektet. 
Objektet bedöms 
därmed inte 
påverkas. 

106 Vattendrag Naturligt 
meandrande 
med exponerade  

2 - Högt Planerade 
ledningar går 
öster om området 

  rotsocklar.  med luftspann. 
Förekomst av Objektet bedöms 
naturvårdsarter därmed inte 
men arter i påverkas. 
vattenmiljön är  
inte undersökt.  
Därav preliminär  
klassning.  

103 Blandskog Bohål i asp, 3 - Påtagligt Planerade 
  varierande  ledningar korsar 
  markfuktighet,  objektet och 
  sparsamt med  riskerar därmed 
  död ved och  att påverkas. 
  kuperat och viss   
  flerskiktning av   
  skog. Gynnsamt   
  för fåglar.   

104 Kraftledningsgata Flertalet 3 - Påtagligt Planerade 
  hävdgynnade  ledningar går 
  arter.  sydväst om 
  Solexponerad  området med 
  berghäll.  luftspann. 
  Gynnsamt för  Objektet bedöms 
  insekter.  därmed inte 
    påverkas. 

102 Brynmiljö Flertalet 3 - Påtagligt Planerade 
  hävdgynnade  ledningar berör 
  arter.  objektets västra 
  Blicksamling.  delar. 
  Hackhål i sälg.   

101 Brynmiljö Variation av 3 - Påtagligt Planerade 
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  trädslag och  ledningar korsar 
  ålder. Sparsam  objektet. 
  men spridd   
  förekomst av död   
  ved. Hackhål i   
  sälg. Tallar över   
  120 år.   

 

Skyddsvärda arter 
ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala samlar in, lagrar, utvärderar och tillhandahåller 
information om rödlistade och skyddsvärda växt- och djurarter. Med skyddsvärda arter menas rödlistade 
och/eller juridiskt skyddade arter. Naturvårdsverket fastställer som ansvarig myndighet listorna som officiella 
dokument. Kunskap om vilka arter som minskar i antal och utbredning är nödvändigt för att veta vilka 
naturvårdsinsatser som behövs. De svenska rödlistorna grupperar arterna i enlighet med internationella 
kriterier i ett system med fem kategorier för olika grad av sällsynthet och risk för utdöende: 

• Nära hotad (NT) 
• Sårbar (VU) 
• Starkt hotad (EN) 
• Akut hotad (CR) 
• Nationellt utdöd (RE) 

 
Arter som inte är hotade kategoriseras som livskraftig (LC). 

 
Artdatabanken har infört begreppet naturvårdsarter som ett verktyg vid arbete med naturvård. I begreppet 
ingår rödlistade arter, fridlysta arter och sådana som är listade i EU:s art- och habitatdirektiv, signalarter 
(indikerar artrikedom), ansvarsarter (sådana som har en stor andel av sin population i Sverige), samt 
nyckelarter (arter som bär upp artsamhällen).27 Calluna har upprättat ett verktyg med listor över 
naturvårdsarter vilket används i aktuellt projekt, se bilaga 9. 

 
Skyddsvärda arter har undersökts genom utdrag från ArtDatabanken. Kriterierna för fåglar har vid utdraget 
varit inventeringsområdet samt en buffert om 300 meter för rödlistade och övriga skyddsklassade fåglar. För 
övriga skyddsvärda arter har 50 meter från ledningssträckningens centrumlinje tagits med. Utdraget för aktuell 
undersökning av skyddsvärda arter hämtades från ArtDatabanken i maj 2020 och de observationer som 
bedömts vara för gamla och därmed inaktuella har sållats bort. Nedan sammanfattas de växt- och djurarter 
som har observerats i enlighet med de kriterier som klargörs ovan. 

 
Arterna redovisas för hela sträckan och är inte indelad per kommun. 

 
Fåglar 
Det föreligger ett flertal registrerade fynd av fågelarter inom utdraget från ArtDatabanken. Vissa arter återfinns 
som enstaka fynd, medan andra arter kan representeras av flera registrerade observationer från olika platser 
längs ledningssträckningen. 

I tabellen nedan redovisas totalt 81 naturvårdsarter där sekretessklassade arter inte är medtagna. Av dessa 
är 23 listade i fågeldirektivets bilaga 128 och 46 rödlistade. Alla Sveriges vilda fågelarter är fridlysta29. Samtliga 
fågelarter, inklusive de arter som är livskraftiga, redovisas nedan i Tabell 23. 

 
27 https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/biologisk-mangfald/naturvardsarter/ (hämtad 20-09-23) 28 Arter 
upptagna i Fågeldirektivets bilaga 1 har ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver utses. 
29 Fridlysning innebär att det är förbjudet att avsiktligt störa utpekade fridlysta arter (bl.a. under parning/häckning, 
uppfödning, övervintring och flyttning) och skada/förstöra fortplantningsområden eller viloplatser för arterna. Det är även 
förbjudet att döda, skada och fånga arterna samt ta bort/skada ägg, rom, larver eller bon för utpekade arter. 
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Tabell 23. Observationer av fågelarter klassade som naturvårdsarter inom inventeringsområdet samt en buffert om 300 meter. ”Fdir” 
innebär att arten är upptagen i fågeldirektivets bilaga 1, vilket innebär att arten är av sådant unionsintresse att bevarandeområden 
behöver utses. I kolumnen skyddstyp listas om en art är rödlistad samt om arten är skyddad enligt artskyddsförordningen. 

 
Art Observationskälla Skyddstyp 
Backsvala Riparia Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Sårbar (VU) 
Björktrast Turdus pilaris Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Bläsand Anas penelope Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Sårbar (VU) 
Brun kärrhök Circus aeruginosus Artdatabanken, 

fågelinventering 
Fridlyst enligt 4 §, Fdir 

Brunand Aythya ferina Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Starkt hotad (EN) 
Brushane Calidris pugnax Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Sårbar (VU), Fdir 
Buskskvätta Saxicola rubetra NVI Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Busksångare Acrocephalus 
dumetorum 

Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
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Art Observationskälla Skyddstyp 
Domherre Pyr rhula pyrrhula Artdatabanken Fridlyst enligt 4 § 
Drillsnäppa Actitis hypoleucos Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Enkelbeckasin Gallinago gallinago Artdatabanken Fridlyst enligt 4 § 
Entita Poecile palustris Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Fiskmås Larus canus NVI Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Fisktärna Sterna hirundo Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Fdir 
Gråtrut Larus argentatus Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Sårbar (VU) 
Grönbena Tringa glareola Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Fdir 
Grönfink Chloris chloris Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Starkt hotad (EN) 
Gröngöling Picus viridis Artdatabanken Fridlyst enligt 4 § 
Gulsparv Emberiza citrinella NVI Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Gulärla Motacilla flava Artdatabanken Fridlyst enligt 4 § 
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix NVI Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Gök Cuculus canorus NVI Fridlyst enligt 4 § 
Hornuggla Asio otus NVI Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Hussvala Delichon urbicum Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Sårbar (VU) 
Järpe Tetrastes bonasia Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT), Fdir 
Knipa Bucephala clangula Artdatabanken Fridlyst enligt 4 § 
Kornknarr Crex crex Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT), Fdir 
Kricka Anas crecca Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Sårbar (VU) 
Kråka Corvus corone Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Kärrsångare Acrocephalus palustris Artdatabanken Fridlyst enligt 4 § 
Ljungpipare Pluvialis apricaria Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Fdir 
Mindre flugsnappare Ficedula 
parva 

Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Fdir 

Mindre hackspett Dendrocopos 
minor 

Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 

Mindre strandpipare Charadrius 
dubius 

Artdatabanken Fridlyst enligt 4 § 

Nattskärra Caprimulgus europaeus Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Fdir 
Orre Lyrurus tetrix NVI, fågelinventering Fridlyst enligt 4 §, Fdir 
Ortolansparv Emberiza hortulana Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Akut hotad (CR), Fdir 
Pärluggla Aegolius funereus Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Fdir 
Rosenfink Carpodacus erythrinus Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Råka Corvus frugilegus Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Rödbena Tringa totanus Artdatabanken Fridlyst enligt 4 § 
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus NVI Fridlyst enligt 4 § 
Rödspov Limosa limosa Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Starkt hotad (EN) 
Rödvingetrast Turdus iliacus Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Rördrom Botaurus stellaris Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT), Fdir 
Rörsångare Acrocephalus 
scirpaceus 

NVI Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 

Silvertärna Sterna paradisaea Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Fdir 
Skedand Anas clypeata Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Skogsduva Columba oenas Artdatabanken Fridlyst enligt 4 § 
Skrattmås Chroicoceph alus 
ridibundus 

NVI Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
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Art Observationskälla Skyddstyp 
Skäggmes Panurus biarmicus Artdatabanken Fridlyst enligt 4 § 
Smådopping Tachybaptus ruficollis Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Småfläckig sumphöna Porzana 
porzana 

Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Sårbar (VU), Fdir 

Sommargylling Oriolus oriolus Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Starkt hotad (EN) 
Sparvuggla Glaucidium passerinum Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Fdir 
Spillkråka Dryocopus martius NVI Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT), Fdir 
Stare Sturnus vulgaris Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Sårbar (VU) 
Stenknäck Coccothraustes 
coccothraustes 

Artdatabanken Fridlyst enligt 4 § 

Stenskvätta Oenanthe oenanthe Artdatabanken Fridlyst enligt 4 § 
Stjärtand Anas acuta Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Sårbar (VU) 
Stjärtmes Aegithalos caudatus Artdatabanken Fridlyst enligt 4 § 
Storlom Gavia arctica Artdatabanken, 

fågelinventering 
Fridlyst enligt 4 §, Fdir 

Storspov Numenius arquata Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Starkt hotad (EN) 
Strandskata Haematopus 
ostralegus 

Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 

Strömstare Cinclus cinclus Artdatabanken Fridlyst enligt 4 § 
Svarthakedopping Podiceps auritus NVI Fridlyst enligt 4 § 
Svart rödstjärt Phoenicurus 
ochruros 

Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 

Svartvit flugsnappare Ficedula 
hypoleuca 

NVI Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 

Sångsvan Cygnus cygnus NVI Fridlyst enligt 4 §, Fdir 
Sävsparv Emberiza schoeniclus Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Talltita Poecile montanus NVI Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Tofsmes Lophophanes cristatus NVI Fridlyst enligt 4 § 
Tofsvipa Vanellus vanellus Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Sårbar (VU) 
Tornfalk Falco tinnunculus Fågelinventering Fridlyst enligt 4 § 
Tornseglare Apus apus Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Starkt hotad (EN) 
Trana Grus grus NVI Fridlyst enligt 4 §, Fdir 
Vaktel Coturnix coturnix Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Vitkindad gås Branta leucopsis Artdatabanken Fridlyst enligt 4 §, Fdir 
Trädlärka Lullula arborea NVI Fridlyst enligt 4 §, Fdir 
Törnskata Lanius collurio NVI Fridlyst enligt 4 §, Fdir 
Törnsångare Sylvia communis NVI Fridlyst enligt 4 § 
Ärtsångare Sylvia curruca NVI Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 

 
 

Den främsta risken som en luftledning kan utgöra för fåglar är kollision och strömgenomgång.30  Enligt 
rapporten Elnät i fysisk planering – Behandling av ledningar och stationer i fysisk planering och 
tillståndsärenden från 2014 är det främst ledningar som har 20 kV eller lägre spänning som är riskabla för 
större fåglar gällande strömgenomgång vid kollision av linor. På större ledningar, som i detta fall, kan 
topplinan vara farlig genom att fåglar kolliderar med den.31 

 
30 AEWA (2011), Review of the Conflict between Migratory Birds and Electricity Power Grids in the African- Eurasian Region 

 
31  Svenska kraftnät (2014), Elnät i fysisk planering – Behandling av ledningar och stationer i fysisk planering och tillståndsärenden, sid. 
48 
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Kollision med fas- eller topplinor leder oftast till att fågeln dör av antingen själva kollisionen med ledningen, 

efterföljande kollision med marken eller p.g.a. skador och benbrott på vingar och/eller ben. För att fåglar ska 
utsättas för strömgenomgång krävs att de kommer åt strömförande och jordade delar på 
transformatorstationer eller stolpar eller att de kommer åt mer än en faslina samtidigt. För att en fågel ska 
komma åt flera faslinor samtidigt måste avståndet mellan linorna vara kortare än fågelns vingspann. 

Avståndet mellan faslinorna på förordat alternativ varierar beroende på vilken stolptyp som används. För 
aktuella stolptyper är avståndet mellan faslinorna minst fyra meter. Havsörn vilket är den största av 
Nordeuropas vildfåglar har ett vingspann på mellan 200-245 cm.34 Det innebär att inga fåglar som vistas vid 
planerad kraftledning kan komma åt två faslinor samtidigt. Dock kan alla fåglar kollidera med ledningen oavsett 
vilken stolptyp som används. 

 
Beroende på luftledningens placering i terrängen är ledningen lättare eller svårare för fåglarna att upptäcka. 
Där luftledningen går genom skogsmark eller längs större befintlig infrastruktur minskar risken för att kollision 
sker.35 Vertikalt placerade faslinor och/eller topplina kan utgöra större kollisionsrisk, eftersom fåglar flyger på 
linan ovanför när de väjer för faslinan som är i deras väg. Eftersom topplinor är smalare än faslinor är de 
svårare för fåglar att se. Där riskområden för fåglar finns kan ledningen uppföras med dubbelportalstolpar som 
har vertikalt placerade faslinor. 

 
Fåglar som vistas en längre tid på samma plats har större möjlighet att lära sig undvika kraftledningar. 
Rastande fåglar flyger på lägre höjd än sträckande fåglar och riskerar därför att kollidera med luftledningar i 
större utsträckning än de sträckande fåglarna.36 

 
Fågelinventering 
Under 2020/2021 genomförde Calluna en skrivbordstudie av fågelfaunan för att beskriva och värdera kända 
kunskapsunderlag för fågelfaunan och för att beskriva förutsättningarna för fåglar i projektområdet. Föreningar 
och lokala ornitologer kontaktades i samband med skrivborddstudien. Resultatet visade att delar av 
projektområdet har höga ornitologiska värden. Ornitolgiska värden knutna till artgrupperna örnar, övriga 
rovfåglar, skogshöns och lommar bedömde Calluna som särskilt hänsynskrävande och inventeringar 
genomfördes under 2021 för dessa artgrupper. Ytterligare utredningar kan bli aktuellt efter genomförd 
fågelinventering. I studien kommer hänsynsåtgärder samt påverkan på fridlysta arter att beskrivas 
 
 
Övriga skyddsvärda arter 
Med övriga skyddsvärda arter menas övriga växt-, djur-, svamp- eller insektsarter och omfattar inte fågelarter. 
 
Det föreligger ett flertal registrerade fynd av övriga skyddsvärda arter inom utdraget från ArtDatabanken. 
Vissa arter återfinns som enstaka fynd, medan andra arter kan representeras av flera registrerade 
observationer från olika platser längs ledningssträckningen. 

Inom 50 meter från ledningssträckningens centrum har arter observerats vid inventering samt vid uttag i 
artdatabanken. Bland de identifierade övriga skyddsvärda arterna observerades 68 naturvårdsarter varav 
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ingen är listad i art- och habitatdirektivets bilaga 232, en är listad i art- och habitatdirektivets bilaga 
533 och tolv är fridlysta. Av de identifierade arterna var tretton rödlistade. Observationer av övriga 
skyddsvärda arter klassade som naturvårdsarter framgår i Tabell 24. 

 
Tabell 24. Observationer av naturvårdsarter (exklusive fågelarter) inom 50 meter från ledningssträckningen. Ingen av 
arterna är upptagna i art- och habitatdirektivets bilaga 2. I kolumnen skyddstyp listas om en art är rödlistad samt om arten 
är skyddad enligt artskyddsförordningen. 

 
Art Observationskälla Skyddstyp 
Däggdjur   
Bäver Castor fiber NVI Skyddad enligt 5 § 
Fjärilar   
Barrskogsspinnare Cosmotriche Lobulina Artdatabanken Nära hotad (NT) 
Bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae Artdatabanken Nära hotad (NT) 
Brunfläckig pärlemorfjäril Boloria Selene NVI, Artdatabanken  
Makaonfjäril Papilio Machaon NVI, Artdatabanken  
Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae Artdatabanken Nära hotad (NT) 
Prydlig pärlemorfjäril Boloria Euphrosyne NVI, Artdatabanken  
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania NVI, Artdatabanken  
Silverblåvinge Polyommatus amandus Artdatabanken  
Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia Artdatabanken  
Skogsnätfjäril Melitaea Athalia NVI, Artdatabanken  
Skogsvisslare Erynnis tages Artdatabanken  
Smultronvisslare Pyrgus malvae Artdatabanken  
Starrgräsfjäril Coenonympha tullia Artdatabanken  
Svartfläckig glanssmygare Carterocephalus 
silvicola 

Artdatabanken  

Svingelgräsfjäril Lasiommata megera Artdatabanken  
Treuddsaftonfly Acronicta tridens Artdatabanken Sårbar (VU) 
Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe Artdatabanken Nära hotad (NT) 
Ängsblåvinge Cyaniris semiargus Artdatabanken  
Ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja Artdatabanken  
Ängssmygare Ochlodes sylvanus Artdatabanken  
Grod- och kräldjur   
Mindre vattensalamander Lissotriton Vulgaris NVI Fridlyst enligt 6 § 
Skogsödla Zootoca vivipara NVI Fridlyst enligt 6 § 
Vanlig groda Rana temporaria  NVI Fridlyst enligt 6 §, 

bilaga 5 
Vanlig snok Natrix natrix  NVI Fridlyst enligt 6 § 
Kärlväxter   
Backsmultron Fragaria Viridis NVI  
Bergslok Melica nutans NVI  
Blodrot Potentilla Erecta NVI  
Blåsippa Hepatica Nobilis NVI Fridlyst enligt 8 § 

och 9 § 
Blåsuga Ajuga Pyramidalis NVI  
Bockrot Pimpinella Saxifraga NVI  
Brudborste Cirsium heterophyllum NVI  
Brudbröd Filipendula Vulgaris NVI  

 
32 Arter upptagna i art- och habitatdirektivets bilaga 2 har ett sådant unionsintresse 
att särskilda skyddsområden behöver utses. 

33 Arter upptagna i art- och habitatdirektivet bilaga 5 har ett sådant unionsintresse att insamling i 
naturen och exploatering kan bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder. 
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Darrgräs Briza media NVI  
Fläcknycklar Dactylorhiza Maculata NVI Fridlyst enligt 8 § 
Grönpyrola Pyrola chlorantha Artdatabanken  

 

Art Observationskälla Skyddstyp 
Gullpudra Chrysosplenium alternifolium NVI  
Gullviva Primula veris NVI Fridlyst enligt 8 § 

och 9 § 
Gulmåra Galium Verum NVI  
Gökblomster Lychnis floscuculi NVI  
Gökärt Lathyrus Linifolius NVI  
Jungfrulin Polygala Vulgaris NVI  
Knärot Goodyera repens Artdatabanken Sårbar (VU), 

Fridlyst enligt 8 § 
Liljekonvalj Convallaria Majalis NVI Fridlyst enligt 9 § 
Liten blåklocka Campanula Rotundifolia NVI  
Liten fetknopp Sedum Annuum NVI  
Mattlummer Lycopodium Clavatum NVI Fridlyst enligt 9 § 
Missne Calla Palustris NVI  
Nattviol Platanthera Bifolia NVI Fridlyst enligt 8 § 
Ormbär Paris Quadrifolia NVI  
Prästkrage Leucanthemum vulgare NVI  
Revlummer Lycopodium Annotinum NVI Fridlyst enligt 9 § 
Ryl Chimaphila umbellata Artdatabanken Starkt hotad (EN) 
Rödkämpar Plantago Media NVI  
Svartkämpar Plantago lanceolata NVI  
Svinrot Scorzonera humilis NVI Nära hotad (NT) 

  Sydvårbrodd Anthoxanthum odoratum NVI  
  Tjärblomster Viscaria vulgaris NVI  
  Toppjungfrulin Polygala comosa NVI Sårbar (VU) 
  Ängsfryle Luzula multiflora  NVI  
  Ängsruta Thalictrum flavum NVI  
Ängsvädd Succisa pratensis NVI  
Lavar   
Kolflarnlav Carbonicola anthacophila NVI Nära hotad (NT) 
Lönnlav Bacidia Rubella NVI  
Tuschlav Lasallia pustulata  NVI  
Vedskivlav Hertelidea botroyosa NVI Nära hotad (NT) 
Mossor   
Blåmossa Leucobryum Glaucum NVI  
Långfliksmossa Nowellia Curvifolia NVI  
Rostvitmossa Sphagnum fuscum NVI  
Ullvitmossa Sphagnum tenellum eller Flaggvitmossa 
Sphagnum balticum 

NVI  

Skalbaggar   
Bronshjon Callidium Coriaceum NVI  
Mindre märgborre Tomicus Minor NVI  
Myskbock Aromia Moschata NVI  
Reliktbock Nothorhina Muricata NVI Rödlistad (NT) 
Steklar   
Blåklockshumla Bombus Soroeensis NVI  
Bålgeting Vespa crabro NVI  
Svampar   
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Blomkålssvamp Sparassis crispa Artdatabanken  
Motaggsvamp Sarcodon squamosus Artdatabanken Nära hotad (NT) 
Svavelticka Laetiporus sulphureus  NVI  

 

Hänsynsåtgärder 
Vid strandskyddade områden kommer stolpplacering att anpassas så att stolpar om möjligt kan 
placeras utanför skyddsområderna. Dispens kommer att sökas för områden som berörs och inte 
kan undvikas. Genom strandskyddade områden som inte kan undvikas ska stolpar placeras så 
långt bort från vattenförekomsten som möjligt. En skyddszon med befintlig lågväxande vegetation 
sparas i anslutning till vattendrag och våtmarker. Med lågväxande vegetation menas buskar och 
lågväxande träd. Vegetation under två meter kan lämnas. Vegetation som kan växa till över två 
meter måste kapas för att säkerhetsställa säkerheten för ledningen. 

 
Vid passage av vattendrag används tillfälliga eller permanenta broar. Körning i vattendrag eller i 
strandzoner utförs endast om det är tekniskt eller miljömässigt motiverat eller vid akuta 
situationer. Vid sådan körning skyddas naturmiljön genom utläggande av t.ex. ris eller virke och 
stor försiktighet vidtas för att undvika påverkan på mark i anslutning till vattnet och för att minska 
risken för läckage av partiklar som kan grumla vattenmiljön. Tillfälliga broar och utlagd skydd 
avlägsnas efter utfört arbete. Träd och buskar lämnas i möjligaste mån kvar i vattenbryn. 

I alla projekt ställer Vattenfall Eldistribution AB miljökrav på sina entreprenörer enligt 
miljöledningssystem ISO 14001 för vad som gäller på eller invid Vattenfall Eldistribution ABs 
anläggningar. Vid upphandlingen av entreprenör ställer Vattenfall Eldistribution AB krav på att 
arbetsmaskiner ska använda miljöanpassade, biologiskt nedbrytbara smörj- och hydrauloljor samt 
propylenglykol. Lastbilar ska köras på miljöklass 1 diesel. Röjsågar, motorsågar etc. ska köras på 
alkylatbränsle om de inte är försedda med katalytisk rening. 
Upplagsplatser och uppställningsplatser för fordon kommer att placeras så att eventuella 
läckage och dylikt inte riskerar att nå grundvatten eller vattendrag. Uppställning nära vattendrag 
ska generellt undvikas. 
Entreprenören ska även ha dokumenterade rutiner för hantering av miljöolyckor. 

 
I möjligaste mån kommer stolpar att undvikas inom sumpskogar, våtmarksområden, nyckelbiotoper 
och andra områden med känslig naturmiljö. 

Körvägar planeras noggrant i blöta områden för att minimera körning genom känsliga områden. 
Om blöta områden passeras används andra skyddsåtgärder för att minimera risken för 
markskador. En sådan skyddsåtgärd kan exempelvis vara användning av kavelbroar/stockmattor 
eller andra tryckfördelande åtgärder. I områden med dålig bärighet eller om avverkning inte kan 
ske vid en viss tidpunkt (t.ex. för att undvika markskador eller med hänsyn till häckningstid för 
fåglar), så kan avverkning istället ske vid en annan tidpunkt eller motormanuellt med 
röjsåg/motorsåg. 

 
Vid avverkning kan även död ved lämnas kvar efter överenskommelse med fastighetsägaren, 
vilket är positivt för den biologiska mångfalden. 

Vid skyddsvärda trädmiljöer kommer körning att ske med försiktighet och schaktning samt upplag 
inom krondroppskanten kommer att i möjligaste mån undvikas. Även avverkning av skyddsvärda 
träd kommer att i möjligaste mån att undvikas. 

 
Vid objekt som omfattas av generellt biotopskydd kommer det vid detaljprojekteringen att 
utredas om träd inom objekten kan sparas. Då arbete utförs nära alléer undviks skador på träd 
som kan uppstå vid fällning, beskärning, körning eller grävning. Vid arbete nära åkerholmar 
undviks schaktning samt täckning med grus, ris, jord och sten inom objektet. Kan inte objekten 
undvikas kommer dispens sökas hos berörd länsstyrelse. 
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Vid detaljprojekteringen kan sträckning justeras inom ramen för koncessionslinjen och 
stolpplacering anpassas om det behövs för att minska påverkan på naturvärdesobjekt. 
Åtgärder för att minska risken för skador på känsliga naturvärdesobjekt under byggtiden 
vidtas där så är möjligt. 

 
Vid Stora Bötets Natura 2000-område, naturreservat och riksintresse för naturvården 
uppförs ledningarna på södra sidan om befintliga ledningar och det skyddade området 
undviks därmed. Körvägar och uppställningsplatser planeras utanför det skyddade 
området. 

Vid Kilaån-Vretåns Natura 2000-område och riksintresse för naturvården korsas området med 
luftspann. Inga stolpar kommer att placeras inom Natura-2000 området eller området som är av 
riksintresse för naturvården. 

Om dispens inom vattenskyddsområden anses krävas vid grävning/schaktning eller anläggning 
av fundament och stolpar kommer det att sökas. 

Skyddade växtarter kommer under byggnation och framtida underhåll av ledningen att märkas ut 
och därmed minimeras av ev. konsekvenser. I ledningens skogsgata kan lågor och död ved 
lämnas kvar för att bidra till den biologiska mångfalden. 
 
Inför underhåll kommer Sökanden genomföra samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken med 
länsstyrelsen för att säkerställa att påverkan på naturvärden och naturmiljöer minskas. 

 
Som en hänsynsåtgärd ska avverkning och byggnation ske utanför fåglarnas mest aktiva 
häckningstid för att minska störning. För att minska risken för att fåglar ska kollidera med 
ledningen ska den förses med fågelavvisare, t.ex. snurrande reflexer, vid utpekade riskområden. 
Även stolptyp kan anpassas genom identifierade riskområden genom att portalstolpar med 
horisontella linor, som minskar risken för att större fåglar kan komma åt två faser med vingarna 
samtidigt, kan användas istället för någon annan stolptyp. 
 
Rovfåglar  
Under fältinventeringar gjordes observationer av fåglar som utpekades i förstudien. På dessa 
sträckor kommer Vattenfall Eldistributon AB att genomföra åtgärder för att minimera risken för 
påflygning. Dessa åtgärder består av fågelavisare på de platser som fåglarna riskerar att korsa 
ledningarna. För rovfåglar bedöms fågelavisare ha en begränsad reduceringseffekt däremot är 
rovfåglar duktiga flygare. Fågelavvisare med reflexer och/eller bollar kommer att användas.  

 
Skogshöns 
Under skrivborddstudien framkom att ett par områden är av intresse för skogshöns, vilket ledde till 
att en fältinventering av skogshöns genomfördes under våren 2021. Sträckningen är anpassad med 
hänsyn mot bakgrund av inventeringen. Spelplatsen som har lokaliserats inom den planerade 
dragningen kommer att undvikas. Även längs denna passage kommer fågelavvisare att sättas upp.  
 
Lommar 
Storlom är snabba flygare med dålig pareringsförmåga, vilket gör att de har hög risk för kollision 
med ledningar.  
Fågelavisare bedöms ge hög effekt för Storlom och kommer därför att användas där det finns risk 
att arten kolliderar med ledningarna.  

 
Ugglor 
Observationer av ugglor är sparsamt förekommande i analysområdet. För ugglor bedöms 
fågelvisare ha en begränsad reduceringseffekt.   
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Konsekvensbedömning 
Skyddade naturområden 
Ledningarnas påverkan bedöms, med vidtagna hänsynsåtgärder, medföra små 
konsekvenser på strandskyddet. 

Inga stolpar kommer att placeras på eller i objekt som omfattas av generellt biotopskydd. Träd i 
åkerholmar längs ledningssträckningen kan behöva avverkas för att skogsgatan ska hållas 
trädfri. Ledningarna bedöms därmed, med vidtagna hänsynsåtgärder, medföra små 
konsekvenser för det generella biotopskyddet. 

 
Tolmon- Åkforsån är ett riksintresse för naturvården där ledningssträckningen korsar Åkforsån. 
Med hänsyn till ovanstående hänsynsåtgärder för vattendrag bedöms inte de nya ledningarna 
påverka syftet med riksintresset. 

 
De nya ledningarna byggs söder om de befintliga ledningarna vars skogsgata angränsar mot 
Stora Bötets Natura 2000-område, naturreservat och riksintresse för naturvården. De nya 
ledningarna berör inte området och bedöms därmed medföra obetydliga konsekvenser för Stora 
Bötet. 

 
Kilaån riksintresse för naturvården och Kilaån-Vretåns Natura 2000-område bedöms 
med vidtagna hänsynsåtgärder inte beröras av ledningssträckningen. Ledningarna 
bedöms medföra obetydliga konsekvenser för området. 

 
Med vidtagna hänsynsåtgärder bedöms de nya ledningarna medföra små konsekvenser på 
Björkvik vattenskyddsområde. Bedömningen baseras på att erforderliga hänsynsåtgärder tas 
under entreprenaden. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för skyddade naturområden bli små. 
 

Övriga naturvärden 
Enstaka träd och buskar vid områden utpekade vid ängs- och betesmarksinventeringen 
riskeras att tas ned men påverkan bedöms på dessa områden som liten. Även enstaka 
skyddsvärda träd kan påverkas av ledningssträckningen. Samråd sker med länsstyrelsen om 
skyddsvärda träd påverkas. 

Stolpplacering vid våtmarker sker i största möjligaste mån vid torra områden. Torra områden har 
identifierats med uppgifter baserade på naturvårdsverkets markfuktighetskarta. För att definitivt 
avgöra om delar av en våtmark är torr krävs att markundersökningar utförs. Eftersom 
markundersökningar först kan ske i samband med detaljprojekteringen kan det i detta läge av 
tillståndsprocessen enbart utföras preliminära bedömningar av våtmarkers torra områden. Utifrån 
markfuktighetskartan bedöms att stolpplacering kan utföras på torra områden vid berörda 
våtmarker och sumpskogar. Med vidtagna hänsynsåtgärder och ovanstående bedöms påverkan 
på våtmarker som liten. 

 
Den största risken som de planerade ledningarna innebär för det gröna sambandet är att 
spridningskorridorer för arter kan påverkas. Ledningssträckningen fragmenterar det gröna 
sambandet då den korsar i obruten mark. Dock kan detta kompenseras genom att skogsgatan 
kan verka som spridningskorridor för arter som finner livsmiljö i skogsgatan och som inte gynnas 
av skog eller igenväxt mark. 

 
Ledningarna berör flera naturvårdsprogram. De naturvärden inom naturvårdprogrammen som är 
kopplade till vatten kvarstår då de hydrologiska förhållandena ej bedöms beröras. Naturvärden 

2
0
2
0
-
1
0
3
4
8
5
-
0
0
2
1
 
 
 
 
 
2
0
2
1
-
0
7
-
0
2



 

 

Confidentiality: C1 - Public 

kopplade till fågelvärden inom naturvårdsprogrammen kommer att utredas ytterligare i samband 
med fågelinventeringen. Lokala biotoper kan påverkas av de planerade kraftledningarna. 

De nya ledningarna bedöms medföra måttliga konsekvenser för nyckelbiotoper, 
sumpskogar, naturvårdsprogram och andra områden med känslig naturmiljö. 

Naturvärdesobjekt 
Av de identifierade naturvärdesobjekten bedöms elva objekt med naturvärdesklass 2 
och ett objekt med naturvärdesklass 1 beröras av planerad kraftledning. 
Konsekvenserna för objekt med naturvärdesklass 1 och 2 redovisas nedan. 

 
NVO 305 (naturvärdesklass 2), 7 (naturvärdesklass 2) och 350 (naturvärdesklass 1) utgör 
vattendrag eller kantzoner till vattendrag. Vid dessa vattendrag är träd och buskar i anslutning till 
vattendragen viktigt eftersom de bidrar till skuggning, minskad erosion, stabilisering av 
strandkanten och tillförsel av organiskt material till vattenmiljön. Avverkning av kantzoner riskerar 
att få en viss påverkan på vattenmiljön men med hänsyn till hänsynsåtgärder där lågväxande 
vegetation sparas vid lågväxande vegetation bedöms påverkan bli liten på objekten. Ytan som 
riskerar att avverkas vid NVO 350 är dessutom liten i förhållande till vattendragets storlek vilket 
innebär att objektet påverkas i mindre utsträckning. 

 
Påverkan på NVO 502 (högt naturvärde) bedöm vara litet då lågväxande vegetation sparas vid 
objektet. 

 
I NVO 413, 417, 419, 10 och 5 som alla naturvärdesklassats med högt naturvärde finna värden 
knutna till värdefulla träd som riskerar att avverkas och därmed innebära en negativ effekt på 
objekten. I NVO 419 finns dessutom höga värden knutna till öppen, hävdad mark med rik flora och 
äldre buskar, vilket inte bedöms påverkas av de planerade kraftledningarna. 

 
I NVO 306 (högt naturvärde) riskerar äldre träd eller stående död ved tas ner vilket innebär 
att livsmiljöer försvinner för vedlevande insekter, vedsvampar och fågelarter som t.ex. 
hackspettar. 
 
NVO 505 (naturvärdesklass 2) utgörs av en sumpgranskog, objektet ligger öster om de 
planerade kraftledningarna och bedöms inte bli påverkat. NVO 604 (naturvärdesklass 2) 
utgörs av en öppen fattigmyr/mosse och påverkan bedöms som liten om hänsynsåtgärder 
för våtmark vidtags. (Se konsekvensbedömning för våtmark under övriga naturvärden ovan). 

Sammantaget bedöms de nya ledningarna medföra små till måttliga konsekvenser för 
naturvärdesobjekten. Denna bedömning baseras på att artmångfalden temporärt kan minska 
och att lokala biotoper kan påverkas av de planerade kraftledningarna. 

 
Skyddsvärda arter 

Ledningssträckningen bedöms initialt inte påverka några identifierade skyddsvärda arter på ett 
sådant sätt att dess bevarandestatus i området påverkas. En fördjupad artskyddstudie kommer att 
utföras i samband med att naturvärdesinventeringen slutförs. Fördjupad artinventering kan även bli 
aktuellt om så bedöms nödvändigt. I studien kommer hänsynsåtgärder samt eventuell påverkan på 
fridlysta arter att beskrivas. 

Samlad bedömning 
Underlag från Callunas bakgrundstudie och fältinventeringar har varit en del av de ingångsvärden 
som använts i naturmiljökapitlet..  
 
Med nuvarande bakgrundsinformation är den samlade bedömningen att de nya ledningarna, 
med vidtagna hänsynsåtgärder, medför måttliga konsekvenser för naturmiljön. 
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