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Ekologigruppen har på uppdrag av Ängelholms kommun, genomfört en 

naturvärdesinventering (NVI) i enlighet med SIS-standard (SS 199000:2014), 

detaljeringsgrad medel vid Fridhem, Ängelholms kommun, Som tillägg till 

naturvärdesinventeringen har även naturvärden av klassen ”visst naturvärde – klass 4” 

inventerats.  

Målet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden. 

Syftet har varit att skapa ett kunskapsunderlag för att kunna beakta ekologiska aspekter i 

arbetet med en detaljplan, samt eventuell dispensansökan.  

Sju objekt med visst naturvärde och ett objekt med lågt naturvärde har urskilts. Objekt 

med påtagligt, högt eller högsta naturvärden finns inte i inventeringsområdet. I objekten 

hittades elva naturvårdsarter, däribland de skyddade arterna vanlig groda, vanlig padda, 

idegran, murgröna och storrams.  

 

 



Ekologigruppen har på uppdrag av Ängelholms kommun, genomfört en 

naturvärdesinventering (NVI) i enlighet med SIS-standard (SS 199000:2014), 

detaljeringsgrad medel vid Fridhem, Ängelholms kommun, Som tillägg till 

naturvärdesinventeringen har även naturvärden av klassen ”visst naturvärde – klass 4” 

inventerats.  

Målet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden. 

Syftet har varit att skapa ett kunskapsunderlag för att kunna beakta ekologiska aspekter i 

arbetet med en detaljplan, samt eventuell dispensansökan.  

Lars Salomon har varit ansvarig för inventering och rapportskrivning. Uppdraget har 

genomförts under perioden maj 2019 till september 2019. 

 

 

 

Kartläggning av värden för friluftsliv, geologiska värden, rekreation samt ekologiska 

spridningssamband ingår inte i detta uppdrag. Det ingår inte heller att utreda 

konsekvenser av eventuell exploatering eller ge förslag till kompensationsåtgärder.  

 



Inför fältarbetet gjordes avgränsningar utifrån ortofoto. Uppdelningen av delområden 

gjordes utifrån strukturer i naturmiljön som bedömts vara viktiga för biologisk mångfald. 

Befintlig kunskap om området biologiska värden har eftersökts i följande databaser: 

▪ Artportalen (2019-05-25) 

▪ Utdrag ur ArtDatabankens databas över rödlistade arter (2019-07-25) 

▪ TUVA, ängs- och betesmarksinventeringen 

▪ Historiska kartor (Lantmäteriet) (2019-07-25) 

Fullständiga webbadresser eller litteraturhänvisning finns i rapportens källförteckning.  

 

Centralt i metodik enligt SIS är bedömning av biotop- och artvärde (se faktaruta) som 

tillsammans ger naturvärdet på naturvärdesbjektet. Vid inventeringen av biotopvärden 

kartlades förekomst av ekologiskt värdefulla biotoper och strukturer, som till exempel 

förekomst av opåverkade våtmarker, gamla träd, gammal skog, död ved och hålträd mm. 

För att kartlägga artvärdet inventeras förekomst av rödlistade arter och andra 

naturvårdsarter. Särskild fokus lades på artgrupperna kärlväxter, fåglar och vedsvampar. 

Även naturvårdsarter inom andra organismgrupper har noterades men någon riktad 

inventering har inte genomförts. Utifrån inventeringsresultatet avgränsades ett antal 

områden med naturvärden. En mer detaljerad beskrivning av metod framgår av bilaga 3. 

I denna bilaga framgår också de justeringar som gjorts av SIS bedömningsgrunder för 

exempelvis vanlig förekommande hotade arter som exempelvis ask och kungsfågel.  

Fältbesök genomfördes 16 maj och 18 juni 2019. 

 

Området besöktes under maj och juni. Artvärden är framför allt bedömda med 

utgångspunkt från förekomster av kärlväxter, insekter, fåglar och groddjur. 

Naturvärdesinventeringen kan bedömas som säker, då förekomsten av strukturer och 

naturvårdsarter ger en tillfredställande indikation på delobjektens artvärde. 

 



Fridhem ligger i södra delen av Ängelholm och utgörs idag av bland annat kolonilotter, 
villaområden (Södra utmarken), skolor, idrottsplatser och en handelsträdgård. Området 
är under utveckling och är tänkt att så småningom bli en ny stadsdel.  

I väster och norrut, på andra sidan villaområdet finns Sibirien, ett stort 
sammanhängande grönområde bestående av bland annat tallplanteringar och olika typer 
av lövskog. Området saknar dokumenterade värdekärnor såsom nyckelbiotoper och 
skog med naturvärden (Skogsstyrelsen 2019) men det är ett mycket populärt 
friluftsområde. Storleken gör att det är viktigt ur biologisk synvinkel trots att kontinuitet 
och gamla träd saknas.  

En kilometer söderut och österut breder Skånes jordbrukslandskap ut sig med bl.a. åkrar 
och mindre områden med betesmark.  

 

 

 

 

Hela Fridhemsområdet inventerades översiktligt 2008 (Ängelholms kommun). Bortsett 

från den stora ytan med kortklippt, kultiverad gräsmatta mitt i inventeringsområdet 

bedömdes aktuella grönområden ha ett visst naturvärde (naturvärdesklass 4). 



Området har inventerats och klassats enlig SIS-standard för naturvärdesinventering 

(NVI, metodbeskrivning bilaga 3). Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva 

och värdera naturområden (objekt) av betydelse för biologisk mångfald. 

Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning av områden och naturvärdesklassning, 

samt objektbeskrivningar av avgränsade så kallade naturvärdesobjekt. Områdets 

naturvärden redovisas i karta, figur 4. Sju objekt med visst naturvärde och ett objekt med 

lågt naturvärde har urskilts. Objekt med påtagligt, högt eller högsta naturvärden finns 

inte i inventeringsområdet. Nedan presenteras resultatet av naturvärdesinventeringen, 

objekten presenteras även mer ingående i bilaga 1 (Objektskatalog).  

 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara 

av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global 

nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 

större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Ekologigruppen 

tolkar det som att denna värdeklass är av för betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på lokal nivå. 

 

Objekt 1 består av ett rätat dike som löper genom inventeringsområdet från nordöst till 

sydväst (figur 3). Vid besöket var det relativt sparsamt med vatten med undantag för 

djuphålor utanför kolonistugorna. Vattenvegetation består huvudsakligen av lånkar 

Callitriche, tiggarranunkel Ranunculus sceleratus, bladvass Phragmites australis, kaveldun Typha 

och svalting Alisma. I diket uppströms kolonistugorna hittades stora mängder med larver 

av vanlig groda Rana temporaria och vanlig padda Bufo bufo. Från kolonistugorna och 

nerströms hittades inga grodlarver, där dominerade istället dagsländelarver.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Objekt 3 utgörs av brynmiljöer och buskage med björk Betula, tall Pinus, tysklönn Acer 

pseudoplatanus, hagtorn Crataegus och idegran Taxus baccata (figur 5). På sina håll finns täta 

bestånd av brännässlor Urtica dioica och hallon Rubus idaeus. I det anslutande området i 

sydost finns en hel del jätteloka Heracleum mantegazzianum agg. som vid fältarbetet 

rapporterades in på Artdatabankens sida för invasiva växter.  

 

 

 

 

 

Objekt 4 domineras av täta bestånd av tysklönn och asp Populus tremula. I buskskiktet 

finns fläder Sambucus nigra, måbär Ribes alpinum, hägg Prunus padus, salix. En del fläder är 

av det äldre slaget med grendiameter på 20–25 cm. Fältskiktet utgörs av vanliga arter 

som nejlikrot Geum urbanum men det hittades också en del storrams Polygonatum 

multiflorum och ormbunkar. Viss mängd död ved finns i form av lågor och klenved. På en 

av asparna växer stora fruktkroppar av eldticka Phellinus igniarius, en art som är ovanlig 

för trädslaget.  

I den nordvästra delen av objekt 4 finns en vattensamling(surhål) med stora mängder 

organiskt material i form av nerfallna löv och grenar. Den håvades igenom grundligt 

vilket huvudsakligen resulterade i fångst av vattengråsuggor och stickmygglarver.  

 



 

 

 

Objekt 5 består av en vägkant och ruderatmark som gynnar nektar och pollensökande 

insekter med en viss blomrikedom av bl.a. sommargyllen Barbarea vulgaris, rödnarv 

Spergularia rubra, skatnäva Erodium cicutarium, åkervinda Convolvulus arvensis, baldersbrå 

Tripleurospermum inodorum, vallmo Papaver och tistlar Cirsium (figur 7).   

 

 

 

 

 

 

 



Objekt 6 - I inventeringsområdet finns några kolonistugor med bitvis stor blomrikedom 

(figur 8). I området noterades också bikupor, fågelholkar och insektshotell.  

 

 

 

Objekt 7 - Längs med cykelstigen i nordvästra delen av inventeringsområdet finns ett 

blandskogsparti med varierande inslag av tall, skogsek Quercus robur, björk, skogslönn 

Acer platanoides, bok Fagus sylvatica, lind Tilia cordata, hägg, skogsalm Ulmus glabra, 

tysklönn, naverlönn Acer campestre. Buskskiktet består av bland annat krusbär Ribes uva-

crispa, hallon, lövsly mm. Fältskiktet är mycket sparsamt med arter som exempelvis 

storrams.  

 

 

 

 



Objekt 8 utgörs av oklippta gräsytor med björk, sälg Salix caprea, poppel Populus och 

skogsek. Vid parkeringen även täta buskage av bl.a. fläder och syren Syringa. Gräsytorna 

håller en viss blomrikedom med bland annat maskrosor Taraxacum, älggräs Filipendula 

ulmaria, mjölke Chamaenerion angustifolium, gåsört Argentina anserina, ängsbräsma Cardamine 

pratensis och knippfryle Luzula campestris. 

 

 

 

 



I området har elva naturvårdsarter påträffats i samband med naturvärdesinventeringen.  

I området förekommer fem arter som är skyddade enligt svensk lag. Två arter är 

skyddade enligt § 6 artskyddsförordningen. En art är skyddad enligt § 9 

artskyddsförordningens. Ytterligare två arter är skyddade enligt § 8. Förekomsterna av 

arterna redovisas nedan, samt i tabell 1. 

Bedömningen är att dispensansökan inte är nödvändig för några av arterna då de är 

vanliga i regionen och de regionala och lokala populationerna inte bedöms påverkas av 

exploateringen. 

 

 

 

I inventeringsområdet påträffades larver av vanlig groda Rana temporaria i objekt 1 och 

vanlig padda Bufo bufo i objekt 1. 

 

Enligt § 8 artskyddsförordningen är det i fråga om de vilt levande kärlväxter, mossor, 

lavar, svampar och alger som anges i bilaga 2 till förordningen förbjudet att plocka, gräva 

upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna, samt att ta bort eller 

skada frön eller andra delar. Med att skada arten bör även avses åtgärder som på ett 

indirekt sätt skadar arten genom att till exempel de hydrologiska förhållandena på artens 

växtplats förändras.  

Hittades som förvildad i objekt 01, 04 och 07. Arten är fridlyst (SFS 2007:845) enligt 

paragraf 8 i Artskyddsförordningen och används av Skogsstyrelsen som en signalart i 

arbetet med att skilja ut nyckelbiotoper.  

Murgröna växer på flera håll i objekt 07. Liksom idegran är den fridlyst (SFS 2007:845) 

enligt paragraf 8 i Artskyddsförordningen och används som signalart av Skogsstyrelsen.  

 

Storrams hittades på flera platser i objekt 04 och 07. Arten används som signalart av 

Skogsstyrelsen. Enlig förordningen är det förbjudet att gräva eller dra upp exemplar av 

växter med rötterna, och plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för 

försäljning eller andra kommersiella ändamål. 

 



 

 

 

Skogsalm påträffades både som mindre träd och sly i objekt 04 och 07. Artens 

rödlistning beror inte på mänskliga förehavanden utan på almsjukan Ophiostoma ulmi som 

huvudsakligen sprids av almsplintborrar Scolytus spp.  

Naverlönn är en art som i vilt tillstånd endast förekommer på en lokal i hela Sverige. 

Den är dock relativt vanlig som planterad eller som trädgårdsrymling. I Fridhem hittades 

arten i objekt 07.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Förutom de rödlistade och skyddade arterna hittades ytterligare fyra naturvårdsarter. 

Skogslind (Skogsstyrelsens signalart), humle (brynindikator), knippfryle (typisk art, ängs- 

och betesmarksart) och ängsbräsma (typisk art, ängs- och betesmarksart).  

 

 



 

 

 

I inventeringsområdet finns inga särskilt skyddsvärda träd. Skyddsvärda träd och 

värdefulla träd förekommer sparsamt. I objekt 7 finns en mycket grov skogslind med en 

diameter på 80 cm. Trädet saknar i övrigt strukturer av betydelse för biologisk mångfald.  



I objekt 4 och 8 finns ett par värdefulla träd i form av grov Populus och Salix. En del av 

dessa träd har mindre dödvedspartier och uppsprucken bark. I objekt 4 finns också en 

del träd med torrgrenar.  

 

 

 

 



Förenklat sett kan man säga att ett områdes naturvärden beror på hur länge en miljö har 

fått bestå. Utifrån detta resonemang går det att översätta ungefär hur lång tid det tar för 

ett område att utveckla de olika naturvärdesklasserna i en naturvärdesbedömning (figur 

15).  

Generellt kan sägas att områden med lägre naturvärden inom området kan återskapas 

inom andra delar av området. Utveckling av höga naturvärden förutsätter dessutom en 

väl fungerande gröns infrastruktur. Om arter inte kan sprida sig så utvecklas inte 

mångfalden i samma med tiden som illustreras i figur 15.  

Värdefulla och grova träd som finns inom utredningsområdet utgör en viktig bas för den 

nya/tillkommande grönstrukturen om delar av området i ett senare skede skulle 

bebyggas. Lägre naturvärden som går förlorade vid en eventuell bebyggelse kan 

kompenseras för genom att skapa nya, likartade naturmiljöer i den nya miljön eller i 

intilliggande områden. Högre naturvärden, särskilt sådana värden som är knutna till 

exempelvis gamla träd och skogsmiljöer med lång kontinuitet går som regel inte att 

återskapa eller kompensera för och bör inte bebyggas. Dessa miljöer är mycket känsliga 

för ingrepp och uppkommen skada på naturvärdena bedöms vara irreversibel.  

 

 

För samtliga naturtyper gäller att ju högre naturvärde desto känsligare är de. Ett av de 

största hoten för biologisk mångfald förutom exploatering av värdefulla miljöer, är 

fragmentering (d v s uppsplittring) av naturmiljöer av en viss naturtyp, samt påverkan på 

spridningssamband genom anläggande av vägar eller bebyggelse.  



Tryckta källor 

Nilsson, T. 2008. Naturvärden i Fridhem, Ängelholms kommun. 

 

Digitala källor 

ArtDatabanken, uttag av rödlistade arter  

ArtDatabanken Artfakta för de påträffade arterna. http://artfakta.artdatabanken.se   

Artportalen. Sökning med polygon inom och strax utanför området, alla artgrupper. 

https://www.artportalen.se/ (sökning utförd vid flera tillfällen, senast 2019-08-02) 

Skogens pärlor. Skogsstyrelsen. https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/ (sökning utförd 

2019-08-02) 

TUVA, ängs- och betesmarksinventeringen. Jordbruksverket. 
https://etjanst.sjv.se/tuvaut/site/webapp/tuvaut.html (sökning utförd 2019-08-22)

http://artfakta.artdatabanken.se/
https://www.artportalen.se/
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/
https://etjanst.sjv.se/tuvaut/site/webapp/tuvaut.html


I denna objektskatalog beskrivs de enskilda delobjekt (naturvärdesobjekt) som avgrän-

sats vid naturvärdesinventeringen. Beskrivningen uppfyller de krav på dokumentation 

som ställs enligt SIS-standard SS 199000:2014 för naturvärdesinventering avseende bio-

logisk mångfald (NVI). Om bedömning av ekologiska spridningssamband ingått i upp-

draget så redovisas detta också i objektskatalogen. Karta som visar respektive delobjek-

tets läge och utbredning finns redovisad i huvudrapporten och i det GIS-underlag som 

vi levererar till beställaren. Utredningsområdet finns också redovisat i huvudrapporten. 

Objekten är sorterade i stigande nummerordning. 

Varje delobjekt beskrivs i ett objektsblad på 1–2 sidor. I beskrivningen ingår administra-

tiva data, ett fotografi som ger en upplevelse av naturmiljön, en sammanfattande be-

skrivning, tabell över viktiga strukturer knutna till naturtypen, en motivering till vald na-

turvärdesklass, samt en tabell över påträffade och kända naturvårdsarter, skyddade arter 

och rödlistade arter. Mer information om de påträffade arternas ekologi finns i bilaga 2.  

En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet 

för bedömningsgrund art och biotop (se beskrivning i bilaga 3, Metodbeskrivning). 

Grund för både art- och biotopvärde redovisas i objektsbladet.  

Följande naturvärdeklasser ingår i SIS standard:  

• Högsta naturvärde naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk 
mångfald 

• Högt naturvärde naturvärdesklass 2. Stor positiv betydelse för biologisk mång-
fald 

• Påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3. Påtaglig positiv betydelse för biologisk 
mångfald 

Som tillägg kan också följande klass ingå: 

• Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. Viss positiv betydelse för biologisk mång-
fald 

Termer och begrepp följer SIS standard med två undantag. Naturtyp enligt SIS kallas i 

objektskatalogen Naturtypsgrupp och biotop kallas här naturtyp. Namnsättningen av re-

spektive naturtyp följer i första hand indelning i enlighet med vägledning för svenska na-

turtyper i habitatdirektivets bilaga 1(Naturvårdsverket 2011). För naturtyper som inte in-

går i habitatdirektivet, eller där behov finns för finare indelning (exempelvis taiga) an-

vänds namn i enlighet en tolkningsnyckel som tagits fram av Ekologigruppen (se bilaga 

3, Metodbeskrivning). 

En bedömning görs i fall objektet uppfyller kvalitetskrav på att klassas som Natura 2000-

naturtyp eller ej. Dessutom görs bedömning av om tillståndet i objektet är gynnsamt eller 

inte. För allmänna och hotade naturtyper som exempelvis taiga krävs att tillståndet är 

gynnsamt för att biotopvärdet ska bli högt för bedömningskriteriet sällsynthet och hot.  

 

 

 



Objektskatalog 8131 Fridhem NVI

Rätat dike som löper genom inventeringsområdet från nordöst till sydväst. Vid besöket var det relativt sparsamt med vatten
med undantag för djuphålor utanför kolonistugorna. Blandad vattenvegetation av lånkar, tiggarranunkel, bladvass, kaveldun.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Förekommer

Naturvärdesklass

Vattendrag

Öppna diken och uträtade vattendrag

Ingen

Inventerare Lars Salomon

01. Dike

Skyddade arter

Indikatorvärde Skyddsstatus Referens KommentarFörekomstArt

Visst AFS: § 6 Lars Salomon YngelVanlig groda (Rana
temporaria)

Ringa AFS: § 6 Lars Salomon YngelVanlig padda (Bufo bufo)

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

1



Objektskatalog 8131 Fridhem NVI

Kortklippt kultiverad gräsmatta

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Lågt naturvärde

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Äng och betesmark

Öppen kultiverad gräsmark

Ingen

Inventerare Lars Salomon

02. Gräsmatta

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och obetydligt biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Biotopkvaliteter saknas eller är av negativ betydelse för biologisk mångfald.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

1



Objektskatalog 8131 Fridhem NVI

Brynmiljöer med björk, tall, tysklönn, hagtorn och idegran. På sina håll täta bestånd av brännässlor och hallon.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Förekommer

Naturvärdesklass

Skog och träd, ädellövskog

Obestämd lövskog

Ingen

Inventerare Lars Salomon

03. Brynmiljöer & buskage

Skyddade arter

Indikatorvärde Skyddsstatus Referens KommentarFörekomstArt

Mycket högt AFS: § 8 Lars Salomon FörvildadIdegran (Taxus baccata)

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

1



Objektskatalog 8131 Fridhem NVI

Täta bestånd av tysklönn och asp. Buskskikt med bla fläder, måbär, hägg, salix. Även en del gammal fläder (20-25 cm).
Fältskiktet med bla nejlikrot och ormbunkar. Södra delen med klenare träd. Även en del idegran, spetshagtorn och cypresser.
Påtagligt stört av idrottsplatsen.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Förekommer

Naturvärdesklass

Skog och träd, ädellövskog

Obestämd lövskog

Ingen

Inventerare Lars Salomon

04. Skogsridå

Skyddade arter

Indikatorvärde Skyddsstatus Referens KommentarFörekomstArt

Mycket högt AFS: § 8 Lars SalomonIdegran (Taxus baccata)

Högt AFS: § 9 Lars SalomonStorrams (Polygonatum
multiflorum)

Rödlistade arter

Indikatorvärde Rödlistekategori Referens KommentarFörekomstArt

Ringa Akut hotad (CR) Lars SalomonSkogsalm (Ulmus glabra)

Övriga naturvårdsarter

Ekologiskt viktiga strukturer

Nyckelelement Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur

Tämligen allmänt (5
-15 m3/ ha)Lågor Asplåga

Grov, barklös Enstaka till
sparsamt (1-5

m3/ha)
Lågor Sälglåga

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

Ekologiskt viktiga strukturer

1



Objektskatalog 8131 Fridhem NVI

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp Referens KommentarFörekomstArt

Ekologigruppens
naturvårdsart Lars SalomonSmultron (Fragaria vesca)

2



Objektskatalog 8131 Fridhem NVI

Vägkant och ruderatmark med viss blomrikedom av bla sommargyllen, rödnarv, skatnäva, åkervinda, baldersbrå, vallmo och
tistlar.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Infrastruktur och bebyggd mark

Vägkantsvegetation

Ingen

Inventerare Lars Salomon

05. Vägkant & ruderatmark

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

1



Objektskatalog 8131 Fridhem NVI

Kolonistugor med bitvis stor blomrikedom. I området noterades också bikupor, fågelholkar och insektshotell.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Park och trädgård

Koloniområde

Ingen

Inventerare Lars Salomon

06. Sommarstugor & kolonier

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

1



Objektskatalog 8131 Fridhem NVI

Blandskog med varierande inslag av tall, skogsek, björk, skogslönn, bok, lind, hägg, skogsalm, tysklönn, naverlönn mm.
Buskskikt med krusbär, hallon, sly mm. Mycket sparsamt fältskikt med bla storrams.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Förekommer

Naturvärdesklass

Skog och träd, ädellövskog

Obestämd lövskog

Ingen

Inventerare Lars Salomon

07. Blandskog

Skyddade arter

Indikatorvärde Skyddsstatus Referens KommentarFörekomstArt

Högt AFS: § 9 Lars SalomonStorrams (Polygonatum
multiflorum)

Mycket högt AFS: § 8 Lars SalomonIdegran (Taxus baccata)

Mycket högt AFS: § 8 Lars SalomonMurgröna (Hedera helix)

Rödlistade arter

Indikatorvärde Rödlistekategori Referens KommentarFörekomstArt

Ekologiskt viktiga strukturer

Nyckelelement Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur

Sällsynt (<1 m3/ha)Lågor Tallåga

Sällsynt (<1 m3/ha)Lågor Björklåga

Sällsynt (<1 ha) 80 cmVärdefulla träd Gammal skogslind

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

Ekologiskt viktiga strukturer

1



Objektskatalog 8131 Fridhem NVI

Ringa Akut hotad (CR) Lars SalomonSkogsalm (Ulmus glabra)

Mycket högt Akut hotad (CR) Lars Salomon PlanteradNaverlönn (Acer campestre)

Övriga naturvårdsarter

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp Referens KommentarFörekomstArt

typisk art Lars SalomonEkorrbär (Maianthemum
bifolium)

Visst signalart skog Lars SalomonSkogslind (Tilia cordata)

Mycket högt brynart Lars SalomonHumle (Humulus lupulus)

2



Objektskatalog 8131 Fridhem NVI

Oklippta gräsytor med björk, sälg, poppel och skogsek. Vid parkeringen även täta buskage av bl.a. fläder och syren.
Gräsytorna håller en viss blomrikedom med bla maskrosor, älggräs, mjölke, gåsört och ängsbräsma.

Naturtypsgrupp

Naturtyp

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Äng och betesmark

Obestämd torr-frisk hed/gräsmark
nedanför trädgränsen

Ingen

Inventerare Lars Salomon

08. Gräsmark med träd

Övriga naturvårdsarter

Indikatorvärde Naturvårdsartstyp Referens KommentarFörekomstArt

Visst typisk art, ängs- och
betesart Lars SalomonÄngsbräsma (Cardamine

pratensis)

Visst typisk art, ängs- och
betesart Lars SalomonKnippfryle (Luzula campestris)

Ekologiskt viktiga strukturer

Nyckelelement Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur

Uppsprucken barkVärdefulla träd

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Arter

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning

Ekologiskt viktiga strukturer

1



Nedan listas de naturvårdsarter som utredningen funnit inom området i tabellform.  

I artkatalogen redovisas alla fynd av naturvårdsarter inom inventeringsområdet, samt var 

(rubrik Förekomst) och i vilka antal de påträffats (rubrik Frekvens).  

Under rubriken ”Naturvårdsartskategori” i tabell 1 redovisas vilken typ av naturvårdsart 

det är (rödlistad art, typisk art, Ekologigruppens egen indikatorart etc).  

 

*Natura-naturtyper som den typiska arten är utpekad i: 4030 Torra hedar, 6410 Fuktängar, 9020 Nordlig 

ädellövskog, 9130 Näringsrik bokskog, 9160 Näringsrik ekskog, 9190 Näringsfattig ekskog 

Brynindikatorart: Nilsson. E. 2014. Bryn - Inventering av bryn i Göteborgs kommun. 

Rödlistad art: Gärdenfors, U. (red.) 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. 

ArtDatabanken, Uppsala. 

Sandmarksindikator: Larsson. K 2017. Insekter som signalarter för öppna marker i södra 

Sverige 

Signalart skog: Skogsstyrelsen. 2010. Signalarter. Indikatorarter på skyddsvärd skog. 

Signalart skog: Norén, M., Nitare, J., Larsson, A., Hultgren, B. & Bergengren, I. 2002. 

Handbok för inventering av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen, Jönköping. 

Tidigare rödlistad art: Gärdenfors. U. et al. 2005. Rödlistade arter i Sverige 2010 

Gärdenfors. U. et al. 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005 

Gärdenfors. U. et al. 2000. Rödlistade arter i Sverige 2000 



Typisk art: Naturvårdsverket 2012. Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets 

bilaga 1. Vägledningar för olika Natura-naturtyper. 

Ängs- och betesmarksarter: Ivarsson, R. & Pettersson, M.W. 2005. Humlor och 

solitärbin på åkerholmar. Svenska Vildbiprojektet vid ArtDatabanken, SLU & 

Avdelningen för Växtekologi, Uppsala Universitet. 

Ängs- och betesmarksarter: Jordbruksverket 2003. INDIKATORARTER – 

metodutveckling för nationell övervakning av biologisk mångfald i ängs- och 

betesmarker. 

Ängs- och betesmarksarter: Jordbruksverket. 2005. Ängs- och betesmarksinventeringen 

– inventeringsmetod 

 



I arbetet med naturvärdesinventering (NVI) görs klassificering av all mark med avseende 

på naturvärde och naturtyp. Metoden följer SIS-standard SS 199000:2014 för naturvär-

desinventering avseende biologisk mångfald (NVI) genomförande, naturvärdesbedöm-

ning och redovisning. Standarden har tagits fram av Trafikverket och ledande svenska 

naturmiljökonsulter där Ekologigruppen ingått som en av de medverkande. Med natur-

värde menas här värde för biologisk mångfald. Geologiska värden och värde för frilufts-

livet beaktas inte.  

Naturvärdesinventeringen redovisar och beskriver objekt som har naturvärdesklass 1–4. 

Områden med lägre naturvärde redovisas inte.  

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för 

att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för 

att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. I denna klass ingår 

bland annat skogliga nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen och områden som är ut-

pekade som värdefulla i ängs- och hagmarksinventeringen.  

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara 

av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 

global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa 

områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller för-

bättras.  

I klassen återfinns miljöer som hyser en rik biologisk mångfald eller är ovanliga ur ett 

kommunalt perspektiv. Miljöerna är viktiga att bevara för att behålla den biologiska 

mångfalden i den berörda kommunen. I denna klass ingår bland annat områden med na-

turvärden utpekade av skogsstyrelsen och ängs- och betesmarskinventeringens klass re-

staurerbar ängs- och betesmark. 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara 

av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global 

nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 

större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet 

men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biolo-

gisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra 

värdestrukturer och värdeelement saknas. 

I klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk mångfald som gör dem viktiga att be-

vara för att behålla den biologiska mångfalden på lokal nivå. Med lokal menas stadsdel, 

socken eller annan begränsad geografisk enhet som definieras i inventeringen.  

Naturvärdesinventeringen utgår i grunden från bedömning av art- respektive biotop-

värde.  



Biotopvärde inventeras genom klassificering av biotop, samt viktiga värdeelement och 

strukturer som finns i objekten. En viktig aspekt är om naturtypen utgörs av en så kallad 

Natura-naturtyp, det vill säga att den omfattas av den lista över skyddsvärda naturtyper 

som ingår i EU:s art- och habitatdirektiv. För att göra denna klassning görs först en tolk-

ning från flygbilder med hjälp av en tolkningsnyckel för Naturanaturtyperna (Ekologi-

gruppen 2015). Därefter kontrolleras biotoptillhörighet i fält.  

Bedömningsgrunden för biotopvärde omfattar två underliggande aspekter; 

▪ Naturtypens sällsynthet, inklusive hot mot naturtypen i fråga 

▪ Biotopkvalitet viket inkluderar bl.a., naturlighet, processer och störningsregimer, struk-

turer och element, kontinuitet, förekomst av nyckelarter läge storlek och form 

För att nå högsta biotopvärde så skall de biotopkvaliteter med positiv betydelse för bio-

logisk mångfald som kan förväntas förekomma i biotopen finns i stor omfattning och 

med uppenbart god kvalitet. Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt bättre i den aktuella 

regionen, och/eller utgöras av förekomst av biotop eller Naturanaturtyp som är hotad i 

ett nationellt eller internationellt perspektiv. För vanligt förekommande hotade Natura-

naturtyper som exempelvis taiga så har Ekologigruppen tillämpat att det krävs att kriteri-

erna för biotopkvalitet också uppfylls för att klassning högt biotopvärde ska ske. Stan-

darden anger att det räcker med att naturtypen utgörs av en hotad Natura 2000-naturtyp. 

För sällsynt förekommande Natura-naturtyper som exempelvis silikatgräsmarker räcker 

det med att kriterier för att biotopen ska klassas som Natura-naturtyper uppnås för att 

erhålla högt biotopvärde.  

En viktig struktur i skog som är avgörande av om biotopen ska klassas som Naturana-

turtyper utgörs av förekomst av gamla träd. Här används den definition av gamla träd 

som använts vid Basinvenering av skog i skyddade områden (Naturvårdsverket 2014). 

För exempelvis tall gäller att träden måste ha en ålder på över 150 år för att klassas som 

gammalt träd och för att klassas som nästan gammalt över 100 år. För definition av 

mycket gamla träd har definition enligt åtgärdsprogram för skyddsvärda träd använts 

(>200 år Naturvårdsverket 2004). 

I bedömningsgrunden för artvärde ingår fyra aspekter, naturvårdsarter, rödlistade arter, 

hotade arter och artrikedom.  

En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändå är någorlunda 

allmänt förekommande. Genom sin förekomst indikerar arten att det finns särskilda na-

turvärden i ett område och att det finns möjligheter till förekomster av rödlistade arter. 

Naturvårdsarter är utpekade i olika inventeringar och sammanhang. Bland dessa kan 

nämnas rödlistade arter och fridlysta arter (se ovan) typiska arter (arter som indikerar gynnsam 

bevarandestatus i naturtyper listade i habitatdirektivet), Fågeldirektivet, skogliga signalarter 

(utpekade i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringsmetodik), Ängs- och betesmarksarter 

(utpekade i Jordbruksverkets Ängs- och betesmarksmetodik), samt Ekologigruppens egna 

indikatorarter. 

Naturvårdsarter bedöms utifrån antalet naturvårdsarter, men även hur livskraftig respek-

tive art är (hur vanlig en enskild art är) samt hur väl de indikerar naturvärden. Artrike-

dom bedöms utifrån artantal, och är en viktig bedömningsgrund i naturtyper med brist-

fällig kunskap om naturvårdsarter. Aspekterna naturvårdsart eller artrikedom bedöms på 

en fyrgradig skala för artvärde. 

För vanligt förekommande rödlistade och hotade arter med ringa indikatorvärde som ex-

empelvis ask och kungsfågel så har Ekologigruppen anpassat värderingen av artvärde så 

att förekomst av hotad art med visst eller ringa indikatorvärde inte med automatik ger 

högt artvärde. 



Samlad naturvärdesbedömning 

Samlad naturvärdesbedömning är en analys som görs av en ekolog och där biotop och 

artvärden som identifierats används som grund (figur 1). Värdet av förekomst av natur-

vårdsarter, biotopkvalitet, sällsynthet och hot förstärker som regel varandra. Kunskap 

rörande hur strukturer och funktioner, samt naturvårdsarter uppträder i olika naturtyper 

har stor betydelse för värdebedömningen. I vissa naturmiljöer, exempelvis magra tallsko-

gar, förekommer få naturvårdsarter och dessa är ofta svåra att hitta. Detta faktum vägs in 

i den samlade bedömningen.  

 

 

Redovisning av osäkerheter i värdebedömningen/preliminär be-

dömning 

En naturvärdesbedömning är alltid förknippad med en rad osäkerhetsfaktorer. När 
osäkerheten bedöms som alltför stor så redovisas NVI-klassificeringen som prelimi-
när. Osäkerhetsfaktorer utgörs i första hand av:  

▪ naturvårdsarter inom organismgrupp viktig för naturtypen går inte att inventera under 

årstiden då fältarbetet genomförs 

▪ väderleken är olämplig för inventering av viktiga organismgrupper av naturvårdsarter 

då fältarbetet genomförs (exempelvis fjärilar och fåglar) 

▪ väderleken är olämplig för inventering av markstrukturer (snötäckt mark etc) 

▪ specialistkompetens för eftersök av mer svårbestämda organismgrupper av natur-

vårdsarter saknas 

▪ tidsbudget för eftersök av svårbestämda/svårhittade organismgrupper av naturvårdsar-

ter ingår inte i uppdraget 

▪ underlag för bedömning av värde för regional och kommunal grönstruktur saknas 



Grad av säkerhet i värdebedömningen redovisas alltid i en tregradig skala – säker, viss 

osäkerhet, osäker. Orsak till osäkerhet i bedömningen redovisas alltid.  

▪ naturvårdsarter inte har inventerats 

▪ en organismgrupp av naturvårdsarter som är avgörande för naturtypen inte har kunnat 

inventerats (exempelvis marksvampar i en sandbarrskog och fåglar i större strandängs-

miljöer) och området bedöms ha hög potential för rik förekomst av dessa. 

När bedömningen är osäker, görs en expertbedömning av delområdets potential att hysa 

naturvårdsarter. Delområdet tilldelas därefter, med tillämpande av försiktighetsprincipen, 

det högsta värde som det bedöms ha potential för. Vid viss osäkerhet i bedömningen 

sker ingen höjning av värdet med hänvisning till osäkerhet  


