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Vid	inventeringen	avgränsades	totalt	88	naturvärdesobjekt,	varav	1	med	högsta	naturvärde	
(naturvärdesklass	1),	12	med	högt	naturvärde	(naturvärdesklass	2)	och	75	med	påtagligt	
naturvärde	(naturvärdesklass	3).		

Totalt	registrerades	152	st.	objekt	under	inventeringen	som	omfattas	av	generellt	biotopskydd.	
Stenmurar	dominerar,	följt	av	öppna	diken.	Det	förekommer	även	alléer,	åkerholmar,	småvatten	
och	odlingsrösen.		

Vid	genomförd	inventering	noterades	53	naturvårdsarter.	Vid	utsök	från	Analysportalen	den	29	
juni	2018	tillkom	ytterligare	7	naturvårdsarter	i	området,	samt	tjockskalig	målarmussla	som	
förekommer	i	Åsumsån.	Totalt	ger	detta	61	konstaterade	naturvårdsarter	för	
inventeringsområdet.		

De	högsta	naturvärdena	utgörs	av	Åsumsån,	strandheden	väster	om	Ystad,	samt	ett	antal	
trädmiljöer	med	grova	ekar	och	bokar.	Åsumsån	utgör	ett	större	vattendrag	med	fin	stenbotten,	
rik	makrofytflora	och	förekomst	av	tjockskalig	målarmussla.	Strandheden	vid	Ystad	hyser	en	
typisk	flora	och	insektsfauna,	samt	har	en	känd	förekomst	av	sandödla.	De	mest	värdefulla	
trädmiljöerna	utgörs	av	en	bokbevuxen	brink	vid	Åsumsån,	spridda	förekomster	av	grova	ekar,	
bokar	och	tallar	i	skogen	öster	om	Snogeholmssjön	och	vid	Assmåsa	samt	grova	bokskogspartier	
vid	Bjärsjöholm.	

Inventeringen	konstaterar	att	de	naturvärden	som	påvisats	inom	inventeringsområdet	är	olika	
känsliga	för	verksamheten,	nedgrävning	av	en	markkabel.	I	vattenmiljöer	kan	påverkan	bli	stor	i	
form	av	grumling	vid	schaktning.	Detta	kan	undvikas	genom	att	kabeln	med	en	schaktfri	metod	
borras	under	vattendragen	samt	genom	att	småvatten	undviks.	Öppna	gräsmarker	är	överlag	
inte	känsliga	för	ett	tillfälligt	schaktarbete,	men	det	är	av	vikt	att	undvika	förekomster	av	hotade	
arter	som	exempelvis	hedblomster.	Artrika	vägrenar	kan	vara	känsliga	eftersom	det	kan	vara	
svårt	för	floran	att	återinvandra	från	ett	i	övrigt	artfattigt	åkerlandskap.	Åkermark	är	ur	ett	
naturmiljöperspektiv	inte	känslig	för	verksamheten.	Störst	konflikt	med	naturvärden	riskerar	
att	uppstå	i	områden	med	värdefulla	träd,	detta	eftersom	verksamheten	kan	innebära	fällning	av	
träd	vilket	skapar	ett	permanent	ingrepp.	Förlust	av	gamla	grova	träd	kan	inte	heller	ersättas	på	
kort	tid.	Värdefulla	trädmiljöer	förekommer	främst	inom	inventeringsområdet	vid	Åsumsån,	i	
skogen	öster	om	Snogeholmssjön	och	vid	Bjärsjöholm.	Vid	Snogeholmssjön	återfinns	de	grövre	
träden	ofta	i	nära	anslutning	till	väg	13,	medan	produktionsskog	tar	vid	innanför.	Påverkan	kan	
minimeras	genom	att	föreslå	en	sträckning	som	undviker	de	mest	värdefulla	träden.	Om	
deletapp	Ö4C	vid	Bjärsjöholm	blir	aktuell	finns	det	stora	svårigheter	i	att	hitta	en	sträckning	som	
inte	berör	värdefulla	träd.	Utifrån	genomförd	inventering	och	befintlig	kunskap	om	området	
förordas	ur	ett	naturmiljöperspektiv	Ö4B,	som	löper	över	åkermark.	

Om	verksamhetens	slutgiltiga	sträckning	berör	värdefulla	miljöer	med	grövre	träd	
rekommenderas	att	fördjupade	inventeringar	av	vedlevande	insekter	genomförs.	
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2 Inledning 
Naturmiljökonsultföretaget	Calluna	AB	har	av	Svenska	kraftnät	genom	NEKTAB	fått	i	uppdrag	
att	genomföra	en	naturvärdesinventering	(NVI)	som	underlag	för	planering	av	den	föreslagna	
elförbindelsen	Hansa	PowerBridge.	Elförbindelsen	planeras	som	en	markkabel	från	Hurva	
station	i	Hörby	kommun	via	Sjöbo	och	Ystad	kommuner	till	den	svenska	sydkusten.	Merparten	
av	inventeringsområdet	ligger	i	nära	anslutning	till	väg	13	och	den	drygt	fem	mil	långa	sträckan	
passerar	över	skiftande	naturmiljöer.	Åkermark	dominerar	markanvändningen,	men	det	
förekommer	även	en	del	betesmark	och	skogsbruk.	Lövskogspartier,	några	mindre	samhällen	
och	ett	antal	diken	och	små	vattendrag	passeras,	samt	den	något	större	Åsumsån.	Naturområden	
som	berörs	används	även	för	rekreation.	

Resultaten	från	utförd	NVI	kommer	användas	i	det	fortsatta	arbetet	med	att	finna	den	
lämpligaste	sträckningen	för	elförbindelsen	samt	utgöra	underlag	för	utredningen	av	
elförbindelsen	Hansa	PowerBridge.		

3 Metod och genomförande av NVI 

3.1 Metodbeskrivning 

Naturvärdesinventering  
Inventeringen	har	utförts	enligt	SIS	standard	SS	199000:2014	”Naturvärdesinventering	
avseende	biologisk	mångfald	(NVI)	–	genomförande,	naturvärdesbedömning	och	redovisning”.	
Metoden	finns	beskriven	i	sin	helhet	i	standarden	(kan	köpas	av	SIS	förlag)	och	en	kortfattad	
metodbeskrivning	finns	i	bilaga	1.	Calluna	AB	är	sedan	december	2017	ackrediterade	av	
SWEDAC	för	NVI	i	stränder	och	terrestra	naturtyper	och	är	det	första	företaget	som	
ackrediterats	för	inventeringar	enligt	denna	standard. Ackrediteringen	innebär	att	Callluna	
kontrolleras	årligen	och	får	visa	att	vi	har	kompetent	personal,	rutiner,	metoder	och	verktyg	för	
att	utföra	NVI	enligt	standarden	med	god	kvalitet.	

I	detta	uppdrag	har	inventeringen	utförts	på	fältnivå	med	detaljeringsgrad	medel.	Inventeringen	
har	utförts	med	tillägget	generellt	biotopskydd	i	hela	inventeringsområdet.	Objekt	som	omfattas	
av	generellt	biotopskydd	har	identifierats	och	avgränsats	och	redovisas	i	kartor	(bilaga	2,	karta	
1,	del	1-13).	Inventeringsområdet	omfattar	ett	område	från	Hurva	station,	Hörby	kommun,	längs	
väg	13	via	Sjöbo	kommun	söderut	till	Ystad	kommun	(se	bilaga	2).	Vid	Sjöbo	tätort	har	två	
alternativa	deletapper	inventerats,	varav	en	löper	längs	väg	11/väg	13	(Ö2B)	och	den	andra	går	
över	åkrarna	söder	om	tätorten	(Ö2A).	Vid	Ystad	tätort	har	tre	alternativa	deletapper	
inventerats,	varav	en	passerar	Bjärsjöholm	(Ö4A),	en	löper	längs	Dag	Hammarskjölds	väg	in	i	
Ystad	(Ö4C)	och	en	går	över	åkrarna	däremellan	(Ö4B).	Inventeringsområdet	är	generellt	ca	100	
m	brett,	men	har	utvidgats	på	platser	där	det	av	natur-,	kultur-	eller	andra	aspekter	ansetts	vara	
nödvändigt	att	undersöka	en	bredare	zon.		

Inför	NVI:n	utfördes	ett	omfattande	utredningsarbete	på	förstudienivå	för	att	avgränsa	den	mest	
lämpliga	huvudutredningskorridoren	att	gå	vidare	med.	Förstudien	omfattade	en	genomgång	av	
kända	naturvärden	i	närområdet.	En	flygbildstolkning	genomfördes	där	en	preliminär	
bedömning	av	naturvärdesklass	gjordes	av	områdets	naturområden	utifrån	ortofoto.	Förstudien	
användes	därefter	som	underlag	vid	avgränsning	och	klassning	av	objekt	under	själva	
fältarbetet.		

Benämningar	av	arter	följer	SLU:s	taxonomiska	databas	Dyntaxa	(Dyntaxa	2016)	så	långt	det	är	
möjligt.	Alla	hänvisningar	till	rödlistan	gäller	den	senaste	upplagan	från	2015	(ArtDatabanken	
2015).	De	egna	naturvårdsarter	som	har	använts	vid	naturvärdesbedömningarna	redovisas	och	
motiveras	i	bilaga	4.		
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3.4 GIS och dokumentering 
Inventeringen	dokumenterades	i	ESRI:s	fältapplikation	Collector	på	en	läsplatta.	
Lägesnoggrannheten	för	denna	enhet	är	5–10	meter.	Den	geodatabas	som	Calluna	AB	använder	i	
Collector	innefattar	de	attribut	som	specificeras	i	SIS	standard	199000.	GIS-skikt	med	
naturvärdesobjekt	och	biotopskyddsobjekt	från	inventeringen	med	tillhörande	metadatablad	
med	attributdata	har	upprättats.		

4 Resultat 

4.1 Allmän beskrivning av inventeringsområdet  
Inventeringsområdet	är	långsträckt	och	löper	genom	de	sydskånska	slätt-	och	mellanbygderna.	
Jordmånen	är	generellt	lerig	men	även	sandiga	marker	passeras	i	Sjöbo	kommun	(från	Södra	
Åsums	kyrka	till	Snogeholmssjön)	och	på	kuststräckan	vid	Ystad.	

Inom	inventeringsområdet	domineras	markanvändningen	av	storskaligt	jordbruk,	men	även	
flertalet	kulturpräglade	betesmarker	återfinns.	Inom	betesmarkerna	finns	generellt	en	
betespräglad	flora,	men	då	näringshalten	är	hög	gynnas	även	bredbladiga	gräs	och	
ohävdsvegetation.	Eftersom	inventeringsområdet	i	stort	följer	väg	13	innefattas	även	flertalet	
vägrenar	(figur	2).	Även	vägrenarna	är	huvudsakligen	näringspåverkade	och	uppvisar	då	lägre	
värden	än	mer	örtrika	partier,	vilka	har	pekats	ut	som	naturvärdesobjekt.	

Inventerade	skogsmiljöer	återfinns	främst	öster	om	Snogeholmssjön,	genom	Bjärsjöholm	samt	
som	mindre	lövdungar	på	slätterna.	Området	vid	Snogeholm	präglas	av	skogsbruk	och	utgörs	
främst	av	bok,	med	inslag	av	ek-	och	granplanteringar.	Mindre	grupper	med	äldre	ekar,	bokar	
och	tallar	finns	utspridda	i	området	och	återfinns	generellt	i	direkt	anslutning	till	väg	13.	

Ett	antal	mindre	sötvattensmiljöer	återfinns	inom	inventeringsområdet.	Det	rör	sig	om	ett	flertal	
diken	och	mindre	vattendrag	samt	några	småvatten.	Av	vattendragen	utmärks	främst	den	
meandrande	Åsumsån	med	mycket	fin	stenbotten.	

Natura 2000-områden en gt 7 kap 27 § m jöba ken– 
naturtypskarta med kartering av Natura 2000-naturtyper  för 
de naturtyper som ingår i EU:s Art- och habitatdirektiv  
bilaga 1 (EEG 92/443) samt ett urval av andra naturtyper 

GIS-sk kt, 
Naturvårdsverket 

Sökn ng gjordes den 29 
jun  2018. 
Sövdeborgs Natura 2000 
-område berörs per fert. 

Naturreservat – skyddade områden enligt 7 kap Miljöbalken  GIS-sk kt, 
Naturvårdsverket 

Sökn ng gjordes den 29 
jun  2018. 
Inga naturreservat nom 
korr doren, men Eksk ftet-
L nneskogen och 
Bjersjöho ms äde övskog 
gger  nära ans utn ng. 

Strandskydd – enligt 7 kap. 14 § miljöbalken. 
Strandskyddsområde omfattar and- och vattenområde 100 
meter från strand njen v d norma t mede vattenstånd. 
Länsstyre sen får  ensk da fa  bes uta om utv dgat 
strandskydd 300 m. 

Länsstyre sens 
reg ster  

Sökn ng gjordes den 29 
jun  2018. 

Ängs- och betesmarker – TUVA med svenska ängs- och 
betesmarksinventeringen  innehållande både ängs- och 
betesmarksobjekt och naturtypsytor 

GIS-sk kt, 
Jordbruksverket 

Sökn ng gjordes den 29 
jun  2018. 

Kommunala naturvårdsprogram – lokala beskrivningar av 
områden med kända naturvärden på kommunal nivå. 

Sjöbo och Ystads 
kommuner 
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Närmast	kusten	väster	om	Ystad	återfinns	en	sandig	strandhed,	några	mindre	sanddyner	samt	
en	sandstrand	inom	inventeringsområdet.	Framförallt	västra	delen	av	stranden	används	som	
badplats	och	strandheden	är	utsatt	för	ett	visst	markslitage	från	badgäster	och	andra	besökare.	
En	medelålders	planterad	tallskog	utan	större	naturvärden	återfinns	intill	strandheden,	dock	är	
de	tallar	som	står	längs	hedens	kant	grövre	och	av	betydelse.	

	
Figur 2. Inventer ngsområdet öper  stor utsträckn ng ängs väg 13 me an Hurva stat on, Hörby kommun, och 
Ystad kommun. B den v sar en vägren strax utanför Sjöbo.	

4.2 Skyddad natur och övrig känd kunskap om området  
Inom	inventeringsområdet	finns	skyddad	natur	enligt	7	kap	miljöbalken	i	form	av	Natura	2000-
området	Sövdeborg	(Sjöbo	kommun),	vars	östra	kant	löper	längs	väg	13	nordost	om	
Snogeholmssjön.	Den	del	som	ingår	i	inventeringsområdet	innehåller	dock	inga	naturtyper	som	
klassas	som	Natura	2000-habitat	(Rosquist	2018).	De	båda	naturreservaten	Ekskiftet-
Linneskogen	(Hörby	kommun)	och	Bjersjöholms	ädellövskog	(Ystads	kommun)	ligger	i	nära	
anslutning	till	inventeringsområdet	men	berörs	inte	direkt.	Stranden	till	Bråån,	Åsumsån	och	
Snogeholmssjön	samt	östersjökusten	väster	om	Ystad	omfattas	av	strandskyddsbestämmelser.	

Två	av	Skogsstyrelsen	utpekade	nyckelbiotoper	ligger	inom	inventeringsområdet.	Det	gäller	en	
ädellövskog	med	bok	och	ek	nordost	Snogeholmssjön	och	en	del	av	ädellövskogen	vid	
Bjärsjöholm.	Vidare	har	Skogsstyrelsen	pekat	ut	naturvärden	i	den	bokbevuxna	slänten	söder	
om	Åsumsån,	vid	Assmåsa	och	Bjärsjöholm,	vilka	alla	hyser	bestånd	av	äldre	ek	och	bok.	

Flera	naturvårdsprogram	finns	utpekade	inom	inventeringsområdet,	varav	två	nämns	särskilt	
här.	I	naturvårdsprogrammet	för	Sjöbo	kommun	pekas	betesmarken	öster	om	Bjärsjölagård,	
Åsumsån,	samt	delar	av	skogsområdena	kring	Snogeholmssjön	ut	som	särskilt	värdefulla	
naturområden	(Gerell	m.fl.	2016).	I	naturvårdsprogrammet	för	Ystads	kommun	pekas	
betesmarken	söder	om	Sövestad,	Bjärsjöholm,	samt	strandpartiet	väster	om	Ystad	ut	som	
särskilt	värdefulla	naturområden	(Bengtsson–Lindsjö	2012).		
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4.3 Naturvärdesinventeringens resultat 
Vid	inventeringen	avgränsades	totalt	88	områden	med	klassning	som	naturvärdesobjekt,	
fördelade	enligt:		

• 1	objekt	med	naturvärdesklass	1	högsta	naturvärde	

• 12	objekt	med	naturvärdesklass	2	högt	naturvärde	

• 75	objekt	med	naturvärdesklass	3	påtagligt	naturvärde	

• 0	landskapsobjekt	

Miljöerna	utanför	de	klassade	områdena	är	s.k.	övrigt	område,	vilket	innefattar	områden	med	
visst	eller	lågt	naturvärde.	61	olika	naturvårdsarter	har	hittats	inom	inventeringsområdet.	Vid	
inventeringen	identifierades	även	152	objekt	med	generellt	biotopskydd.	

4.3.1. Naturvärdesobjekt  
Naturvärdesobjekt	redovisas	på	kartor	i	bilaga	2.2.1–12.	I	bilaga	3	återfinns	beskrivningar	av	
naturvärdesobjekt,	motiv	till	naturvärdesklassning	och	representativa	bilder	till	objekten.	
Siffror	som	redovisas	som	(#)	nedan	är	referenser	till	naturvärdesobjektens	nummer,	se	
numrerade	kartor	i	bilaga	2.2	och	numrerade	objektsbeskrivningar	i	bilaga	3.	

De	identifierade	naturvärdesobjekten	i	området	utgörs	av	ett	brett	spektrum	av	naturtyper.	En	
stor	del	av	objekten	består	av	olika	slags	trädmiljöer,	såväl	rena	skogsobjekt	som	trädklädda	
betesmarker	och	alléer.	De	skogliga	objekten	utgörs	till	största	delen	av	bok	och	ek,	men	även	av	
några	tallpartier	och	fuktiga	klibbalskogar.	I	de	trädklädda	betesmarkerna	står	främst	ek	och	
ask.	Flera	olika	gräsmarker	är	också	utpekade	som	naturvärdesobjekt,	vilket	inkluderar	
betesmarker,	vägrenar,	några	ohävdade	gräsmarker	samt	en	strandhed.	Slutligen	utgör	även	
småvatten	och	vattendrag	som	regel	naturvärdesobjekt.	

Högsta	naturvärde	(naturvärdesklass	1)	uppnås	av	Åsumsån	(23).	Vattendraget	är	strömt	och	
har	en	mycket	fin	orensad	stenbotten	samt	intilliggande	svämplan	och	brinkar.	Det	berörda	
partiet	är	en	viktig	biotop	för	öring	och	musslor.	Den	starkt	hotade	arten	tjockskalig	
målarmussla	påträffades	inom	inventeringsområdet	av	 ,	ArtDatabanken	den	19	
augusti	2014	och	är	väl	spridd	både	uppströms	och	nedströms.	

Naturvärdesobjekten	med	högt	naturvärde	(naturvärdesklass	2)	består	till	största	delen	av	
partier	med	förekomst	av	äldre	ek	och	bok.	Merparten	av	dessa	ligger	utspridda	i	lövskogarna	
vid	Snogeholm	(32,	36,	46,	50,	52,	53)	och	Bjärsjöholm	(64,	69)(figur	3),	men	den	bokbeklädda	
brinken	intill	Åsumsån	(24,	25)	och	en	ekdunge	(11)	i	en	betesmark	vid	Bjärsjölagård	omfattas	
också.	Några	av	dessa	objekt	är	klassade	som	nyckelbiotoper	och	samtliga	håller	så	hög	kvalitet	
att	det	motiverar	högt	naturvärde.	Vid	Snogeholm	är	den	skyddsvärda	ekoxen	känd	från	ett	av	
objekten	(32)	med	högt	naturvärde.	Gräsmarken	(85)	på	strandheden	vid	kusten	väster	om	
Ystad	är	ett	annat	objekt	med	högt	naturvärde.	Strandheden	är	i	gott	skick	och	hyser	en	typisk	
flora	och	artrik	insektsfauna	bland	annat	är	den	skyddsvärda	sandödlan	känd	från	området.	
Även	några	grova	solbelysta	tallar	vid	strandhedens	norra	kant	är	värda	att	nämnas.	

Påtagligt	naturvärde	(NV-klass	3)	uppvisas	av	ett	stort	antal	objekt	(bilaga	2.2	och	bilaga	3).	
Merparten	av	de	betesmarker	som	passeras	håller	denna	klass,	tillsammans	med	en	handfull	
mer	örtrika	vägrenar	(79,	80,	82)	och	några	sandiga	ohävdade	gräsmarker	kring	Sjöbo	tätort	
(28,	29,	30).	De	skogsmiljöer	som	inte	är	alltför	hårt	präglade	av	skogsbruk	uppnår	också	minst	
klass	3.	Detta	inkluderar	lövskogar	med	främst	bok,	ek	och	ask,	men	även	några	
klibbalsdominerade	fuktskogar	och	tallpartier	(10,	13,	16,	17,	27,	31,	33,	34,	35,	37,	38,	39,	40,	
41,	42,	43,	44,	45,	47,	48,	49,	51,	54,	55,	59,	60,	63,	66,	67,	68,	72,	73,	74,	78,	86).	Klass	3	gäller	
också	för	de	alléer	som	innehåller	fullvuxna,	ej	sjukdomsdrabbade	träd	(3,	5,	57,	58,	77).	
Alléerna	innefattar	bland	annat	ask,	hästkastanj,	lind	och	lönn.	Även	merparten	av	
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inventeringsområdets	småvatten	(1,	61,	65,	71,	76,	81,	83)	och	vattendrag	(4,	14,	15)	omfattas	
av	naturvärdesklass	3,	undantagna	är	de	mest	uträtade	dikena.	

Visst	naturvärde	(NV-klass	4)	har	inte	specifikt	avgränsats	inom	denna	inventering,	men	
omfattar	merparten	av	de	resterande	naturmiljöerna,	inklusive	övriga	betesmarker,	de	flesta	
trädmiljöerna	och	vägrenarna.	Även	småbiotoper	i	jordbrukslandskapet	som	stenmurar	och	
åkerholmar	har	ett	visst	naturvärde.	

Låga	naturvärden	är	knutna	till	åkermark,	hårdgjorda	ytor	och	de	fåtaliga	granplanteringar	och	
hyggen	som	ligger	inom	inventeringsområdet.	Från	några	av	åkermarkerna,	främst	vid	Sjöbo	och	
Sövestad,	har	några	mindre	vanliga	och	rödlistade	åkerogräs,	som	kösa,	åkerrödtoppa	och	
riddarsporre,	uppgetts	som	fynd	i	Analysportalen	under	1990-talet.	Dessa	har	dock	inte	
återfunnits	under	inventeringen.	Några	ur	naturmiljö	särskilt	värdefulla	åkermarker	bedöms	
därmed	inte	finnas	inom	inventeringsområdet.	

	
Figur 3. Lövskogsdungar med ä dre träd och död ved utgör f era av naturvärdesobjekten med högt naturvärde 
(NV-k ass 2) nom nventer ngsområdet. B den är från Bjärsjöho m nordväst om Ystad. 

 

4.3.2. Arter 

Naturvårdsarter  

Under	inventeringen	noterades	53	stycken	naturvårdsarter	och	i	utsök	från	ArtDatabanken	
återfanns	ytterligare	8	stycken	naturvårdsarter	inom	området	(se	bilaga	4).	Totalt	blir	detta	61	
naturvårdsarter	inom	inventeringsområdet.	

Av	de	61	naturvårdsarterna	inom	inventeringsområdet	är	totalt	15	stycken	rödlistade.	Dessa	
utgörs	av	sydäppelros	Rosa	micrantha	som	är	akut	hotad	(CR),	tjockskalig	målarmussla	och	ask	
Fraxinus	excelsior	som	är	starkt	hotade	(EN),	hedblomster	Helichrysum	arenarium,	flockarun	
Centaurium	erythraea,	sandödla	Lacerta	agilis	och	gulsparv	Emberiza	citrinella	som	är	sårbara	
(VU),	samt	de	nära	hotade	arterna	spillkråka	Dryocopus	martius,	sexfläckig	bastardsvärmare	
Zygaena	filipendulae,	ängsmetallvinge	Adscita	statices,	backtimjan	Thymus	serpyllum,	bokarv	
Stellaria	neglecta,	jordtistel	Cirsium	acaule,	kavelhirs	Setaria	viridis	och	bokvårtlav	Pyrenula	
nitida	(NT)	(figur	4).	
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Figur 5. En av f era stenmurar som skär genom od ngs andskapet nom nventer ngsområdet och omfattas av 
genere t b otopskydd. 

5 Slutsatser 

5.1 Diskussion  
Naturvärdesinventeringen	utgör	bland	annat	ett	stöd	för	bedömningen	enligt	miljöbalkens	3	
kap.	3	§.	Genom	att	ta	hänsyn	till	områden	med	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald,	bidrar	
verksamhetsutövaren	till	att	uppfylla	miljöbalkens	krav,	Sveriges	internationella	åtaganden,	
samt	de	av	riksdagen	antagna	miljömålen.		

Naturvärdesinventeringen	påvisar	ett	antal	områden	som	uppvisar	påtagliga	eller	höga	
naturvärden.	Samtidigt	framgår	det	att	stora	ytor	utgörs	av	jordbruksmark	som	inte	hyser	några	
stora	biologiska	värden.	Det	finns	dessutom	ofta	goda	möjligheter	att	anpassa	den	slutgiltiga	
sträckningen	för	att	undvika	naturvärden	och	minimera	påverkan	av	en	kabelförläggning.	
Förutsättningar	finns	även	för	att	välja	en	schaktfri	metod	och	trycka	kabeln	under	vissa	
känsliga	partier;	i	synnerhet	vattendrag	men	också	mindre	dungar.	Sammantaget	innebär	detta	
att	det	genom	en	anpassad	sträckning	och	metodval	är	fullt	möjligt	att	förlägga	en	markkabel	
inom	inventeringsområdet	för	Hansa	PowerBridge	utan	en	betydande	påverkan	på	naturmiljön.	

Teknikvalet	markkabel	innebär	att	påverkan	på	fladdermöss	och	fåglar	blir	minimal,	och	
begränsas	till	eventuella	boträd	som	kan	komma	att	behöva	fällas.	Teknikvalet	innebär	också	att	
merparten	av	påverkan	blir	av	tillfällig	karaktär	och	främst	uppstår	i	själva	anläggningsfasen.	
Långsiktig	påverkan	utgörs	av	de	träd	som	kan	komma	att	behöva	fällas	och	som	inte	tillåts	att	
växa	upp	på	grund	av	driftsäkerhetsskäl	för	kablarna.	Detta	innebär	att	olika	naturtyper	är	olika	
känsliga	för	verksamheten,	oberoende	av	vilken	naturvärdesklass	de	tilldelats.	Naturtypernas	
känslighet	är	viktig	att	väga	in	i	resonemanget	vid	val	av	slutgiltig	sträckning.	Generellt	gäller	att	
trädmiljöer	är	betydligt	mer	känsliga	än	gräsmarker.	Även	vattenmiljöer	är	känsliga	för	grävning	
och	grumling,	vilket	kan	undvikas	om	kabeln	trycks	under	dem.	För	de	områden	där	rödlistade	
eller	fridlysta	arter	förekommer	är	de	direkt	mer	känsliga,	eftersom	arten	riskerar	att	ta	skada	
under	själva	anläggningsfasen.	Nedan	följer	en	genomgång	av	de	huvudsakliga	naturtyper	som	
förekommer	inom	inventeringsområdet,	tillsammans	med	kommentarer	om	deras	känslighet,	
områden	med	viktiga	naturvärden	och	potentiella	konflikter	som	kan	uppstå.	
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Vattendrag	är	en	känslig	naturtyp,	vilket	främst	är	kopplat	till	att	grumling	kan	orsaka	stor	
skada	på	växt-	och	djurliv	även	långt	nedströms	själva	det	påverkade	området.	Särskilt	känsliga	
är	musslor,	vilket	innebär	att	Åsumsån	med	dess	förekomst	av	tjockskalig	målarmussla	är	
synnerligen	viktig	att	ta	hänsyn	till.	Åsumsån	utgör	också	det	enskilt	högst	värderade	objektet	
inom	inventeringsområdet	(23).	Även	vid	passagerna	av	Bråån	(4)	och	Torpsbäcken	(14,	15)	är	
det	viktigt	att	hänsyn	tas.	Hänsyn	till	dessa	objekt	tas	genom	att	korsa	vattendragen	med	en	
schaktfri	metod.	Om	en	schaktfri	metod	tillämpas	kommer	inte	några	konflikter	uppstå	med	
vattendragens	naturvärden.	

Småvatten	är	precis	som	vattendrag	en	känslig	naturtyp.	I	Hörby,	Sjöbo	och	Ystads	kommuner	är	
småvatten	generellt	mycket	värdefulla	med	tanke	på	att	alla	Sveriges	groddjursarter,	utom	
gölgroda,	förekommer.	Inom	inventeringsområdet	har	dock	endast	vanlig	groda,	vanlig	padda	
och	större	vattensalamander	noterats.	Det	småvatten	väster	om	Sövestad	(61)	som	hyser	större	
vattensalamander,	som	är	fridlyst	och	upptagen	i	EU:s	art-	och	habitatdirektiv,	är	extra	viktigt	
att	ta	hänsyn	till.	Nära	det	småvattnet	(61)	förekommer,	liksom	på	många	andra	ställen	utanför	
inventeringsområdet,	både	klockgroda	och	lövgroda.	Inom	inventeringsområdet	återfinns	
endast	ett	tiotal	småvatten.	Samtliga	småvatten	kan	utan	svårigheter	helt	undvikas.	Förutsatt	att	
sträckningen	dras	vid	sidan	av	småvattnen	uppstår	inga	konflikter	med	deras	naturvärden.	

Träddungar	är	känsliga	för	påverkan,	speciellt	om	ingreppet	innebär	en	permanent	förändring.	
Det	tar	mycket	lång	tid	att	ersätta	fullvuxna	träd,	särskilt	värdefulla	ädellövträd	som	ek,	bok	och	
ask.	Dungar	som	ligger	spridda	i	slättlandskapet	är	ofta	betydelsefulla	genom	att	de	skapar	
variation	i	landskapet	och	erbjuder	boplatser	för	jordbrukslandskapets	djurliv.	Viktiga	
lövdungar	återfinns	i	betesmarker	kring	Bjärsjölagård	(63,	64,	66,	68,	73,	74,	75),	vid	Åsum	(16,	
17)	och	Åsumsån	(19,	20,	24,	25)	samt	kring	Assmåsa	(45).	Att	undvika	större	påverkan	än	
nödvändigt	på	dessa	är	av	stor	vikt	för	att	minimera	sträckningens	totala	påverkan	på	
naturmiljöerna.		

I	betesmarken	nordost	om	Bjärsjölagård	återfinns	två	äldre	ekdungar	(9,	11),	dessa	kan	dock	lätt	
undvikas.	I	betesmarken	öster	om	Bjärsjölagård	finns	värdefulla	askmiljöer	längs	de	stenmurar	
som	genomkorsar	inventeringsområdet	(12).	Dessa	går	inte	att	undvika	genom	planering	av	
sträckningen,	dock	kan	påverkan	på	ask	och	stenmur	undvikas	genom	att	välja	en	schaktfri	
metod	under	detta	relativt	begränsade	parti.	

Vid	Åsum	löper	väg	13	genom	en	lundartad	bokdunge	(16,17).	Bokdungens	naturvärden	är	inte	
de	högsta	men	undviks	helt	om	den	rundas.		

Norr	om	Åsumsån	löper	en	dunge	med	äldre	ek	och	ask	parallellt	med	ån	(19,	20).	Direkt	öster	
om	väg	13	finns	dock	en	lucka	i	dungen,	där	yngre	asp	dominerar.	Här	har	sannolikt	dungen	
brutits	igenom	i	samband	med	att	vägen	anlades.	Genom	att	förlägga	sträckningen	direkt	öster	
om	väg	13	undviks	därmed	påverkan	norr	om	Åsumsån.	Söder	om	ån	finns	ett	mycket	värdefullt	
stråk	av	grova	bokar	i	en	brant	slänt	(24,	25),	vilken	även	är	utpekad	som	ett	naturvärde	av	
Skogsstyrelsen.	Detta	går	inte	att	undvika	genom	planering	av	sträckningen,	dock	kan	påverkan	
på	ask	och	stenmur	undvikas	genom	att	välja	en	schaktfri	metod	under	detta	relativt	begränsade	
parti.	

Norr	om	Assmåsa	löper	inventeringsområdet	dels	längs	väg	13,	dels	en	bit	österut.	I	den	östra	
delen	passeras	ett	flertal	ek-	och	bokdominerade	dungar	med	grova	träd	där	en	påverkan	vore	
mycket	svår	att	undvika	(47-53).	Det	är	därför	lämpligast	att	hålla	sträckningen	intill	väg	13.	
Sydost	om	Assmåsa	ligger	en	dunge	längs	en	slänt	på	tvärs	mot	vägen	(59,	60).	Väster	om	vägen	
utgörs	dungen	av	ädellöv	med	äldre	träd,	håligheter	och	död	ved,	vilket	är	värdefullt	och	bör	
undvikas	(59).	Öster	om	vägen	återfinns	tre	grova	ekar	och	en	avenbok	i	en	granplantering	(60).	
En	sträckning	som	helt	undviker	samtliga	värdefulla	träd	kan	vara	svår	att	finna,	men	utesluts	
inte	helt	innan	en	detaljprojektering	genomförts.	En	möjlighet	kan	vara	att	förlägga	kablarna	
öster	om	inventeringsområdet,	där	grova	träd	saknas	och	dungen	främst	utgörs	av	
granplanteringar	(60).		
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Sammantaget	bedöms	några	konflikter	kunna	uppstå	med	naturvärden	i	träddungar,	men	det	
finns	möjliga	lösningar	på	flertalet	av	dessa.	

Lövskogar	är	känsliga	för	påverkan	speciellt	om	ingreppet	innebär	en	permanent	förändring.	
Det	tar	det	mycket	lång	tid	att	ersätta	fullvuxna	träd,	särskilt	värdefulla	ädellövträd	som	ek,	bok	
och	ask.	Två	lövskogsområden	återfinns	inom	inventeringsområdet;	ett	större	öster	om	
Snogeholmssjön	(32,	36,	46,	50,	52,	53)	och	ett	mindre	vid	Bjärsjöholm	(64,	69).	Vid	
Snogeholmssjön	bör	sträckningen	växlande	byta	sida	av	väg	13	så	att	de	flesta	grova	träd	
undviks	och	därmed	påverkan	minimeras.	Det	är	värt	att	notera	att	delar	av	vägens	västra	sida	
är	utpekade	som	riksintresse	för	naturvård	och	som	Natura	2000-område.	Vid	ett	
sträckningsförslag	bör	dock	faktiska	naturvärden	prioriteras	högre	än	att	till	varje	pris	undvika	
att	gå	inom	ett	Natura	2000-område.		

Lövskogen	vid	Bjärsjöholm	(figur	6)	har	en	artrik	lundartad	bokdominerad	ädellövskog,	i	vars	
norra	delar	(utanför	inventeringsområdet)	det	ligger	både	ett	naturreservat	och	flera	
nyckelbiotoper.	Delar	av	området	utgörs	av	produktionsskog	med	lägre	värden,	men	framförallt	
i	öster	ligger	stråk	med	mycket	grova	bokar,	några	ekar	och	askar	med	nyckelbiotopklass	(63,	
64,	66,	67).	De	höga	värdena	löper	i	nord-sydlig	riktning	och	går	inte	att	undvika	att	påverka	om	
Bjärsjöholm	ska	passeras.	Det	finns	tre	alternativa	deletapper	nordväst	om	Ystad,	av	vilka	Ö4A	
vid	Bjärsjöhom	är	det	klart	sämsta	valet	med	avseende	på	naturmiljön.	Ö4B,	som	löper	över	
åkermark,	är	ur	naturmiljösynpunkt	det	bästa	valet	av	deletapp.	

	

	

	
Figur 6. Värdefu a trädm jöer är oftast mycket mer käns ga än de f esta öppna m jöer för det ngrepp som 
verksamheten nnebär. B den v sar en grov ek  Bjärsjöho m nordväst om Ystad. 
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Barrskogar	är	endast	sparsamt	förekommande	inom	inventeringsområdet	och	återfinns	som	
planteringar	av	gran	och	tall.	Planteringarna	påverkas	i	samma	utsträckning	som	övriga	
trädbevuxna	miljöer,	men	naturvärdena	hos	de	granplanteringar	som	finns	är	obetydliga.	
Däremot	bör	hänsyn	tas	till	de	äldre	tallar	som	förekommer	på	två	platser	inom	
inventeringsområdet:	dels	nordost	om	Snogeholmssjön	(33,	34,	36)	dels	intill	stranden	väster	
om	Ystad	(84,	85,	86).	Tallarna	har	uppnått	en	betydande	grovlek	och	är	därför	känsliga	för	
påverkan.	Vid	Snogeholmssjön	kan	en	konflikt	uppstå	eftersom	tallarna	står	nära	väg	13	på	båda	
sidor	av	vägen.	Här	bör	det	övervägas	att	avvika	från	vägens	direkta	närhet.	Vid	Ystad	finns	goda	
möjligheter	att	undvika	tallarna	genom	att	följa	öppna	stråk	i	området.		

Alléer	är	liksom	övriga	trädmiljöer	känsliga	för	påverkan.	Det	återfinns	endast	en	handfull	alléer	
med	fullvuxna	träd	av	större	betydelse	inom	inventeringsområdet	och	flertalet	går	att	undvika.	
Öster	om	väg	13	vid	Amalietorp	norr	om	Östraby	finns	en	betydelsefull	lindallé	(5).	Påverkan	
kan	dock	undvikas	genom	att	antingen	förlägga	elförbindelsen	på	västra	sidan	om	vägen	
alternativt	trycka	kabeln	under	allén.	Även	vid	Assmåsa	gård	återfinns	alléer	(57,	58)	där	
konflikt	med	naturvärden	kan	uppstå.	Här	finns	två	alternativ	för	att	minimera	påverkan,	
antingen	dras	sträckningen	intill	väg	13,	med	fördel	öster	om	vägen,	eller	så	rundas	Assmåsa	
gård	över	åkrarna.	Om	sträckningen	dras	väster	om	vägen	berörs	ett	flertal	grova	alléträd	med	
ask	och	hästkastanj,	vilket	är	önskvärt	att	undvika.	Öster	om	vägen	berörs	färre	träd,	men	här	
finns	en	grov	ask	som	det	vore	olämplig	att	fälla	(56).	Närheten	till	hus	kan	försvåra	
möjligheterna	till	att	undvika	träden.	Eventuellt	kan	även	en	schaktfri	metod	användas	för	att	
hitta	en	lämplig	sträckning.	

Betesmarker	kan	vara	känsliga	om	de	utgör	naturbetesmarker	med	naturliga	inslag	som	stenar,	
fuktsänkor	och	en	artrik	flora	som	inte	är	påtagligt	näringspåverkad.	Kulturbetesmarker	är	som	
regel	inte	lika	känsliga.	Inga	betesmarker	inom	inventeringsområdet	utgör	några	uttalade	
naturbetesmarker.	Det	bör	dock	nämnas	att	den	starkt	hotade	(EN)	och	sällsynta	arten	backsilja	
Peucedanum	oreoselinum	förekommer	i	en	betesmark	söder	om	Sövestad	som	delvis	berörs	av	
inventeringsområdet	(62).	Backsiljan	växer	utanför	inventeringsområdet,	men	hänsyn	bör	tas	
till	hela	betesmarken,	vilket	kan	göras	om	sträckningen	dras	i	väster.		

Vägrenar	kan	hysa	en	örtrik	flora	av	betydelse	för	pollinerande	insekter,	vilket	beror	på	att	de	
slås/klipps	regelbundet.	Om	en	vägren	schaktas	riskerar	denna	flora	att	försvinna,	och	om	
närområdet	består	av	ett	annars	artfattigt	åkerlandskap	kan	även	nyetablering	vara	svårt.	
Artrika	vägrenar	betraktas	därför	som	känsliga.	Vägrenar	inom	inventeringsområdet	domineras	
till	största	del	av	näringsgynnade	bredbladiga	gräs	som	knylhavre.	Dessa	har	inte	några	
betydande	naturvärden	och	är	inte	heller	känsliga	för	ingrepp.	Några	vägrenar	uppvisar	en	
rikare	flora,	dessa	återfinns	på	västra	sidan	av	väg	13	mellan	Åsumsån	och	rondellen	vid	
Ommadalsvägen	(26),	samt	partier	längs	Dag	Hammarskjölds	väg	vid	Ystad	tätort	(79-82).	Här	
kan	konflikter	uppstå	med	naturvärden,	påverkan	undviks	dock	om	sträckningen	dras	öster	om	
väg	13	norr	om	Sjöbo,	samt	genom	att	det	alternativ	som	ligger	närmast	Ystad	(Ö4C)	utesluts.	
Här	är	deletapp	Ö4B	att	föredra,	då	främst	åkermark	berörs	samt	en	mindre	del	av	en	artrik	
vägkant	(82).	En	sträckning	väster	om	hela	Dag	Hammarskjölds	väg	skulle	undvika	påverkan	på	
den	örtrika	vägkanten	(82).	

Ohävdade	gräsmarker	är	som	regel	inte	känsliga	för	schaktarbeten.	Igenväxning	utgör	dock	ofta	
ett	problem	för	dessa	områden	och	markstörningar,	som	schaktning,	kan	ha	en	positiv	effekt.	
Generellt	är	det	viktigt	att	vara	uppmärksam	på	förekomster	av	skyddsvärda	arter.	Inom	
inventeringsområdet	förekommer	ohävdade	gräsmarker	främst	intill	Sjöbo	tätort	(28-30)	och	i	
den	norra	delen	av	Flygrakan	söder	om	Spjälla.	Dessa	marker	är	sandiga	och	hyser	de	rödlistade	
arterna	hedblomster,	backtimjan	och	kavelhirs.	Förekomsten	av	hedblomster	är	betydelsefull,	
eftersom	arten	är	på	tydlig	tillbakagång	och	har	en	begränsad	utbredning	i	landet.	Dessa	arter	
kan	gynnas	av	de	markstörningar	som	uppstår	vid	ett	schaktarbete,	men	det	är	av	vikt	att	
undvika	de	befintliga	huvudpopulationerna.	Väster	om	Sjöbo	är	det	möjligt	att	undvika	dessa	
arter	genom	att	planera	elförbindelsens	sträckning	direkt	väster	om	väg	13.	Söder	om	Spjälla	
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återfinns	arterna	en	bit	in	i	gräsmarken	och	undviks	även	här	genom	en	sträckning	i	direkt	
anslutning	till	väg	13.	

Åkermark	brukas	kontinuerligt	och	naturtypen	bedöms	inte	känslig	för	schaktarbeten.	Vid	
förekomst	av	sällsynt	åkerogräs	bör	generell	hänsyn	tas,	dock	har	inga	påtagligt	sällsynta	arter	
påträffats	inom	inventeringsområdet.	De	mindre	åkerholmar	och	odlingsrösen	som	ligger	
utspridda	på	åkrarna	är	av	betydelse	för	jordbrukslandskapets	biologiska	mångfald.	Dessa	är	
relativt	fåtaliga	och	kan	troligen	utan	problem	undvikas.	Inga	konflikter	uppstår	med	
åkermarkernas	naturvärden.	

Havsstrand	och	strandhed	återfinns	väster	om	Ystad	och	bedöms	inte	som	påtagligt	känslig	för	
verksamheten	(84-88).	Den	rödlistade	och	fridlysta	sandödlan	är	dock	känd	från	området,	vilket	
kräver	att	gynnsam	bevarandestatus	för	arten	säkerställs.	I	den	västra	delen	av	strandheden	
föreligger	ett	inte	obetydligt	markslitage	från	badgäster	och	andra	besökare	(84,	87,	88).	
Markslitaget	avtar	gradvis	åt	öster	där	det	endast	föreligger	på	stigarna.	Om	elförbindelsen	
föreslås	här	blir	påverkan	därför	minsta	möjliga.	Att	dra	förbindelsen	genom	de	ostligare	
delarna	av	strandheden	(85,	86)	innebär	dock	inte	heller	en	betydande	påverkan	på	
naturvärdena.	Vid	strandbrinken	(87)	är	det	av	vikt	att	påverka	så	liten	bredd	som	möjligt.		

5.2 Behov av ytterligare inventeringar eller utredningar  
Den	aktuella	inventeringen	utfördes	under	lämplig	tidpunkt	på	året	(juli–augusti),	varför	den	
kan	förväntas	återspegla	områdets	naturvärden	väl.		

Om	verksamheten	förväntas	leda	till	påverkan	på	någon	av	de	trädmiljöer	inom	
inventeringsområdet	som	hyser	grova	ekar	och	bokar	(i	synnerhet	de	med	högt	naturvärde)	bör	
en	fördjupad	artinventering	av	vedlevande	insekter	genomföras.		

Trädmiljöerna	bör	även	inventeras	med	avseende	på	rovfågelbon	(till	exempel	för	 )	och	
kolonier	av	fladdermöss.	Inga	specifika	boendemiljöer	för	fladdermöss	har	noterats	i	
naturvärdesinventeringen,	men	en	inventering	bör	genomföras	vid	de	trädmiljöer	som	bedöms	
påverkas	av	verksamheten.	

Förutsatt	att	alla	småvatten	inom	inventeringsområdet	undviks	av	sträckningen	bedöms	det	inte	
finnas	behov	av	att	inventera	groddjur.	

Den	sandödla	som	rapporterades	på	stranden	väster	om	Ystad	den	17	juni	2011,	är	ett	
geografiskt	isolerat	fynd,	vilket	betyder	att	det	är	en	liten	känslig	population.	Sandödlan	gräver	
ner	sina	ägg	i	maj/juni	och	den	känsliga	äggutvecklingsperioden	pågår	till	augusti/september.	
Arten	övervintrar	nedgrävd	i	marken	ungefär	från	slutet	av	augusti	(vuxna	djur)	eller	oktober	
(ungar)	till	mars/april.	Sandödlan	är	alltså	nedgrävd	en	stor	del	av	året	och	dess	ägg	är	
nedgrävda	i	princip	resten	av	året.	För	att	bedöma	bevarandestatus	och	påverkan	av	
verksamheten	bör	en	inventering	med	efterföljande	artskyddsutredning	göras.	Det	är	mycket	
möjligt	att	verksamheten,	genom	att	minska	igenväxning	av	strandheden,	kan	vara	gynnsam	för	
sandödla.	
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning NVI (SIS standard) 
Denna	bilaga	innehåller	en	kort	sammanfattande	metodbeskrivning	för	SIS	standard	

SS	199000:2014	”Naturvärdesinventering	avseende	biologisk	mångfald	(NVI)	–	

genomförande,	naturvärdesbedömning	och	redovisning”3.		

	

Det	huvudsakliga	syftet	med	en	NVI	är	att	beskriva	och	värdera	naturområden	av	betydelse	för	
biologisk	mångfald	i	ett	avgränsat	område.	NVI	resulterar	i	avgränsning	av	områden,	
naturvärdesklassning,	objektbeskrivningar,	artlista	med	naturvårdsarter	samt	en	övergripande	
rapport.	Naturvärdesbedömning	görs	utifrån	bedömningsgrunderna	biotop	och	arter.		

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

Biotopkvalitet	är	olika	faktorer	som	formar	biotopen,	t.ex.	grad	av	naturlighet	(påverkan),	
ekologiska	processer,	strukturer,	element,	naturgivna	förutsättningar	etc.		

Sällsynta	biotoper	avser	biotoper	som	är	mindre	vanliga	inom	ett	visst	geografiskt	område.		

Bedömningsgrund arter 
Bedömningsgrunden	omfattar	två	aspekter:	naturvårdsarter	och	artrikedom.	Artvärdet	bedöms	
på	en	fyrgradig	skala	(obetydligt,	visst,	påtagligt	och	högt).		

Naturvårdsarter	indikerar	att	ett	område	har	naturvärde,	att	området	har	förutsättningar	att	
vara	artrikt	eller	att	naturvårdsarten	i	sig	själv	är	av	särskild	betydelse	för	biologisk	mångfald.	
Naturvårdsarter	är	ett	samlingsbegrepp	för	bl.a.	skyddade	arter	enligt	artskyddsförordningen,	
rödlistade	arter,	typiska	arter	(Natura	2000)	och	signalarter	(ex.	framtagna	artlistor	från	
Skogsstyrelsen	och	Jordbruksverket).	Bedömningen	för	naturvårdsarter	ska	grunda	sig	på	
faktiska	fynd	av	arter	från	inventeringen,	Artportalen	eller	annat	kunskapsunderlag	och	värdet	
bedöms	utifrån	både	antalet	olika	naturvårdsarter,	arternas	livskraft	och	hur	goda	indikatorer	
de	är	för	naturvärde.	

Artrikedom	ska	bedömas	utifrån	artantal	eller	artdiversitet	och	är	en	viktig	bedömningsgrund	
framförallt	i	naturtyper	där	kunskapen	om	naturvårdsarter	är	bristfällig.		

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

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

• högsta	naturvärde	naturvärdesklass	1	–	störst	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald		

• högt	naturvärde	naturvärdesklass	2	–	stor	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald		

																																																													
3 Standarden  s n he het kan köpas från SIS för ag.  
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Generellt biotopskydd 

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

Värdeelement 

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

Kartering av Natura 2000-naturtyp 

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

Detaljerad redovisning av artförekomst 

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

Fördjupad artinventering 

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

Genomförande 
Standarden	beskriver	hur	en	NVI	ska	genomföras	med	avseende	på	förarbete,	utförande	samt	
vad	en	rapport	och	redovisning	måste	innehålla.	Där	finns	även	anvisningar	för	hur	ett	
naturvärdesobjekt	ska	avgränsas,	det	vill	säga	vad	som	får	ingå	i	samma	naturvärdesobjekt.		

I	standarden	finns	definitioner	och	beskrivningar	av	naturtypsindelning.	I	den	tekniska	
rapporten	finns	även	en	vägledning	vid	naturvärdesbedömning	för	varje	naturtyp.		

Fynd	av	naturvårdsarter	ska	registreras	i	Artportalen	eller	motsvarande	nationell	databas	för	
artobservationer	i	samband	med	redovisningen.		
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