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Sammanfattning 
Ekologigruppen har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en naturvärdesinventering 

(NVI) i enlighet med SIS standard (SS 199000:2014), med tillägget naturvärdesklass 4. 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 ny detaljplan.  

För att få en övergripande bild av områdets naturvärden har inventeringsområdet utgjorts av både  

området som är aktuellt för detaljplanen (utredningsområde) samt angränsande grönområden 

(utökat inventeringsområde).  

Utredningsområdet har urskilts som ett enskilt objekt med naturvärdesklass 4 – visst naturvärde. 

Det består av ungskog med klena träd av bland annat bok, ek, björk och tysklönn. Hela objektet 

utgjordes av åkermark / bärodling för drygt 40 år sedan.  

Det utökade inventeringsområdet består av två olika skogsområden som bedöms hålla 

naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde resp. naturvärdesklass 2 – högt naturvärde. Båda dessa 

områden hyser grova träd av ädellöv, död ved samt en del naturvårdsarter. I objektet med högt 

naturvärde finns även en del jätteträd.  

Bland noterade naturvårdsarter kan nämnas tre bestånd med desmeknopp (NT) och entita (NT).  
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Bakgrund och syfte 
Ekologigruppen har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en naturvärdesinventering 

(NVI) i enlighet med SIS standard (SS 199000:2014), med tillägget naturvärdesklass 4. 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 ny detaljplan.  

För att ge en bättre bild av området har även kringliggande grönområden undersökts i samband 

med fältbesöken, de omnämns som utökat inventeringsområde senare i rapporten.  

Inventeringsområdet ligger i östra delen av Ängelholms kommun, mellan Munka Ljungby och 

Östra Ljungby. Läge och avgränsning framgår av figur 1. Där framgår också områdets relation till 

kända naturvärden i omgivande landskap. 

 

Figur 1. Inventeringsområdets läge i Össjö, inga kända värdekärnor i form av nyckelbiotoper, biotopskydd eller 
naturreservat finns i närheten. Närmsta kända område med naturvärde ligger strax öster om Grönadal, ca 1 km öster 
om Össjö. Det utgörs av objekt med naturvärde (Skogsstyrelsen) och består av ädellövskog.  

 

SIS naturvärdesinventering kan genomföras med olika nivåer, detaljeringsgrader och tillägg. 

Upplägget i detta uppdrag visas i  

 

Tabell 1. Ambitionsnivån för detta uppdrag. 

Kategori Ambitionsnivå 

Nivå  Fält 

Detaljeringsgrad Medel - minsta karterbara enhet 0,1 hektar 

Tillägg Naturvärdesklass 4 
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Metod 

Naturvärdesinventering 
En naturvärdesinventering går ut på att kartlägga områden som är betydelsefulla för biologisk 

mångfald och värdera dem utifrån en standardiserad skala från 1 till 3 eller 4. Bedömningen utgår 

från områdets biologiska kvaliteter och vilka arter som utnyttjar det. Metoden sammanfattas i bilaga 

1 och beskrivs i detalj i SIS rapport (SS 199000:2014).  

Avgränsningar 

I en NVI enligt SIS-standard ingår endast kartläggning av områden med värde för biologisk 

mångfald. Kartläggning av andra ekosystemtjänster ingår inte. En enklare bedömning av 

landskapssamband (landskapsobjekt) genomförs, men inga avancerade spridningsanalyser. 

Bedömningen beskriver det aktuella naturvärdet. Historiskt eller potentiellt framtida naturvärde 

bedöms ej. 

Förarbete 

Inför fältarbetet gjordes preliminära avgränsningar av objekt av betydelse för biologisk mångfald 

utifrån ortofoton. Befintlig information om naturvärden och arter eftersöktes inom det område 

som illustreras i översiktskartan (figur 1). De källor som genomsökts visas i Tabell 2. Data om 

naturvårdsarter har laddats ned från Svenska LifeWatch analysportal (2020) som samlar uppgifter 

från en lång rad art-databaser. I detta fallet har Artportalen, Entomologiska samlingarna vid 

naturhistoriska riksmuseet, SLU:s observationsdatabas och Virtuella herbariet vid Umeå universitet 

använts. 

 

Tabell 2. Genomsökta källor. 

Data Källa Sökdatum 

Häradsekonomiska kartan (1910), Historiska ortofoton 
(1960- och 1970-tal) 

Lantmäteriet 2021  

Naturvårdsarter Artportalen 2021 2021-05-08 

Naturvårdsarter Svenska LifeWatch analysportal 2021 2021-05-08 

Ängs- och betesmarksinventeringens objekt Naturvårdsverket 2021  

Naturreservat Naturvårdsverket 2021 2021-05-08 

Biotopskyddsområden Naturvårdsverket 2021 2021-05-08 

Natura 2000-områden (SPA, SCI) Naturvårdsverket 2021 2021-05-08 

Nyckelbiotoper Naturvårdsverket 2021 2021-05-08 

Berg- och jordarter SGU 2021  

 

  

Figur 2. I en NVI enligt SIS värderas naturområdens betydelse för biologisk mångfald i en tre- eller fyrgradig skala där 
objekt med klass 1 har högsta naturvärde.  
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Fältinventering 

Fältinventeringen utfördes av Lars Salomon den 15/4, 14/5 och 21/5 2021. Vid fältbesöken 

genomsöktes inventeringsområdet efter arter och biotopkvaliteter av betydelse för biologisk 

mångfald. Särskilt fokus lades på naturvårdsarter som är relevanta för de aktuella naturtyperna. 

Noteringar registrerades i en GIS-applikation på en pekplatta. 

 

Osäkerhet i bedömningen 
Området besöktes från april till mitten av maj. Artvärden är framför allt bedömda från förekomster 

av kärlväxter, mossor, lavar, och fåglar. Naturvärdesinventeringen kan bedömas som säker då 

biotopvärdena bedöms som säkra och naturvårdsarter inom de viktigaste artgrupperna har kunnat 

inventeras.   

Resultat 

Allmän beskrivning av området 
Utredningsområdet består av ungskog som domineras av bok, ek och björk. Det har tidigare 

utgjorts av åkermark (Lantmäteriet 1975, se Figur 4). Buskskiktet är sparsamt men här och var finns 

bl.a. fläder, hassel samt uppslag av ask och skogsalm. Fältskiktet består av bl.a. vitsippor.  

Området omges av bostadsområden, vägar och en damm. I närheten finns även äldre ädellövskog 

med grova träd och jätteträd av bl.a. ek och bok (se objekt 2 och 3 i det utökade 

inventeringsområdet under naturvärdesobjekt).  

 

Naturvårdsstatus och övriga utpekanden 

Skydd enligt miljöbalken 

Inga skydd förekommer i området. 

 

Övriga naturvårdsutpekanden 

Inga övriga naturvårdsutpekanden finns i inventeringsområdet. 
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Figur 3. Utredningsområdet (röd polygon) på ortofoto från 2021 (övre kartbild) samt 1975 (nedre kartbild, källa: 
Lantmäteriets hístoriska ortofoton). Flygbilderna visar tydligt att utredningsområdet utgjorts av åkermark/bärodling fram 
tills för ca 40 år sedan.På bilderna syns även att de angränsande skogsområdena (det utökade inventeringsområdet) 
samt området kring kyrkan har varit trädklätt betydligt längre.   
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Naturvärdesobjekt 
Ett objekt med visst naturvärde (naturvärdesklass 4), ett objekt med påtagligt naturvärde 

(naturvärdesklass 3) och ett objekt med högt naturvärde (naturvärdesklass 2) har urskilts inom 

utredningsområdet och det utökade inventeringsområdet (figur 4). Utredningsområdet (området 

som är aktuellt för detaljplanen) utgörs av ett objekt med visst naturvärde (figur 4 – objekt 1). 

Objekt med högt eller högsta naturvärde finns inte i området.  

Naturvärdesobjekt har inget direkt lagligt skydd men i miljöbalkens inledande paragraf  (1 kap. 1§) 

anges att lagen ska tillämpas så att värdefulla naturmiljöer skyddas och vårdas samt att den 

biologiska mångfalden bevaras. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser (3 kap 3 §) anger dessutom 

att mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt 

skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 1 och 2 

är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt (SIS 2014). 

 

Resultatet av naturvärdesinventeringen presenteras i efterföljande stycke.  
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Figur 4. Identifierade och urskilda objekt utredningsområdet (röd linje) och det utökade inventeringsområdet (blå linje) i 
Össjö. Den sydöstra dammen mellan objekt 1 och objekt 3 undersöktes för groddjur men har inte klassats enligt NVI 
SIS.  

  



NVI av Össjö 31:13, Ängelholm 
2021-10-06 

 

11 (25) 

Högt naturvärde – Naturvärdesklass 2 

I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional eller nationell nivå och naturvärdesobjekten i denna klass bör så långt möjligt 

skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön (miljöbalken 3 kap. § 3). 

I inventeringsområdet har ett objekt med högt naturvärde (klass 2) urskilts (figur 4). Objektet 

beskrivs nedan. 

 

Objekt 2 (figur 5 och 6) består av flerskiktad (olikåldrig) ädellövskog med grova träd och jätteträd 

av ek, bok, lind och ask (figur 5). Flera av träden har naturvårdsintressanta attribut såsom 

utvecklade stamhål, grova torrgrenar, uppsprucken bark, mossfällar och dödvedspartier/vedblottor. 

Som underståndare och i buskskiktet förekommer hassel, fläder, hägg, tysklönn och almsly. I den 

sydöstra delen dominerar klibbal ett mindre parti med en något högre grad av markfukt.  

Fältskiktet utgörs av bland annat vitsippor, skogsnarv och desmeknopp (NT).  

Nämnvärda arter, utöver desmeknopp, är bland annat glansfläck (rikligt), guldlockmossa och 

lönnlav. Vid två besök sågs också entita i objektet och den förefaller vara stationär.  

Död ved förekommer måttligt i form av högstubbar och vindfällen av bland annat ask (figur 6).  

Objektet bedöms ha ett påtagligt till högt biotopvärde och ett påtagligt artvärde.  

 

 

Figur 5. Grov ask med mossfällar som huvudsakligen består av signalarten guldlockmossa. 
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Figur 6. Död ved av ask i objekt 2. 
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Påtagligt naturvärde – Naturvärdesklass 3 

I denna klass bedöms inte varje objekt behöva vara av betydelse för biologisk mångfald på varken 

regional, nationell, eller global nivå, men bedöms vara av särskild betydelse för att den totala arealen 

av sådana områden ska kunna bibehållas. Ekologigruppen tolkar det som att denna värdeklass är av 

för betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på kommunal nivå. 

I inventeringsområdet har ett objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) urskilts (figur 4). Objektet 

beskrivs nedan. 

Objekt 3 (figur 7) består av flerskiktad ädellövskog med bland annat ask, bok och tysklönn. I 

buskskiktet dominerar fläder, hassel och sly av bland annat ask och tysklönn.   

Fältskiktet domineras i stora delar av vitsippor och kirskål men det finns även bestånd med 

desmeknopp (NT) och storrams.  

Död ved förekommer måttligt i form av lågor av ädellövträd, klenved samt klena torrträd 

Objektet bedöms ha ett visst till påtagligt biotopvärde och ett visst artvärde.   

 

 

Figur 7. Delvis barklös låga av ask i objekt 3. På lågan finns bland annat vedsvampen platticka. 



NVI av Össjö 31:13, Ängelholm 
2021-10-06 

 

14 (25) 

Visst naturvärde – Naturvärdesklass 4 

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 

betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på lokal nivå. 

I naturvärdesklassen ingår normalt sett objekt med vardagsnatur, såsom igenväxande åkermark, 

medelålders tallplanteringar och blomrika vägkanter. De är av betydelse för att populationerna av 

vanliga arter ska fortsätta att vara vanliga. 

 

Objekt 1 (figur 4 & 8) består av ungskog med klena träd av bok, ek, björk och tysklönn. Uppslag av 

ask förekommer också rikligt. Fältskiktet utgörs i huvudsak av vanliga arter såsom nejlikrot, kirskål, 

brännässlor och vitsippor. I den nordvästra delen växer dock ett relativt stort bestånd av rödlistad 

desmeknopp (NT). Hela objektet utgjordes av åkermark / bärodling för drygt 40 år sedan.  

Objektet avgränsas i den östra delen av en liten bäck som mynnar i dammen mellan objekt 1 och 

objekt 3 (Figur 9).  

Objektet bedöms ha ett visst biotopvärde och ett lågt till visst artvärde.  

 

 

Figur 8. Objekt 1 består av ungskog med bl.a. bok, björk och ek samt ett stort uppslag av tysklönn. 
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Figur 9. Liten bäck som avgränsar objektet i öster. Bäcken tinner ut i dammen som ligger mellan objekt 1 och 3. 
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Kringliggande områden 
Väster om utredningsområdet och det utökade inventeringsområdet finns Össjö kyrka som omges 

av grova träd av bland annat lind. Det finns även en del grov hassel och grov fläder. Området utgör 

fina livsmiljöer för exempelvis fladdermöss. Sannolikt födosöker fladdermöss även runt 

utredningsområdet (i områden där det saknas belysning), i synnerhet kring gläntan och över 

dammen mellan objekt 1 och 3. Själva utredningsområdet (objekt 1) utgör dock ingen lämplig 

livsmiljö eller födosöksmiljö.   

I dammen mellan objekt 1 och 3 noterades lek av mindre vattensalamander och vanlig padda. 

Lämpliga övervintringsplatser finns bland annat längs bäcken längs den östra delen av objekt 1 samt 

i objekt 2 och objekt 3.  

Naturvårdsarter 
En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö. Genom sin förekomst signalerar arten att 

det finns naturvärden i ett område och att det kan finnas fler sällsynta och/eller rödlistade arter. 

I området har nio naturvårdsarter påträffats i samband med naturvärdesinventeringen. Från 

Artportalen har endast artfynd som bedömts som rimliga inkluderats. Förekomster av skyddade 

arter, rödlistade arter och arter med högt eller mycket högt indikatorvärde finns listade i Tabell 3.  

 

Skyddade arter 

I området förekommer tolv arter som är skyddade enligt svensk lag (SFS 2007:845, se faktaruta). 

Förekomsterna av arterna redovisas i Tabell 3 nedan och under rubriken övriga fåglar. 

 

Tabell 3. Naturvårdsarter som noterats i inventeringsområdet. Tabellen innefattar skyddade arter, rödlistade arter och 
arter med mycket högt indikatorvärde. Kolumnen Skydd anger vilka paragrafer i artskyddsförordningen som skyddar 
arten. Kolumnen RK anger rödlistningskategori enligt följande: NT - Nära hotad, VU - Sårbar, EN - Starkt hotad, CR - 
Akut hotad, DD - kunskapsbrist. 

Svenskt namn Skydd ASF RK Indikator-värde Förekomst Källa 

Entita 4 § NT Högt Objekt 2 Ekologigruppen, 
Lars Salomon 

Mindre 
vattensalamander 

6 §  Lågt Damm mellan objekt 1 
och objekt 3 

Ekologigruppen, 
Lars Salomon 

Vanlig padda 6 §  Lågt Damm mellan objekt 1 
och objekt 3 

Ekologigruppen, 
Lars Salomon 

 

  

Mer om naturvårdsarter 

Naturvårdsarter är utpekade av myndigheter i olika inventeringar och sammanhang. De sammanfattas av 
Artdatabanken SLU i rapporten ”Naturvårdsarter” (Hallingbäck 2013). Exempel på naturvårdsarter är rödlistade 
arter, skogsstyrelsens signalarter, Jordbruksverkets ängs- och betesmarksarter, fridlysta arter och Ekologigruppens 
egna naturvårdsarter. 

Naturvårdsarterna är olika bra på att indikera naturvärde. Ekologigruppen delar in dem i olika kategorier med 
klasserna mycket högt, högt, visst och ringa, beroende på miljökrav och sällsynthet. Mycket högt indikatorvärde 
används exempelvis för ovanliga rödlistade eller hotade arter, samt för arter med höga krav på miljön där de 
förekommer. 
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Skyddade arter enligt 4 § Artskyddsförordningen 

Entita (NT) observerades och hördes sjunga vid upprepade tillfällen i objekt 2. Det är den enda 

rödlistad / prioriterad arten som är skyddad enligt 4 § Artskyddsförordningen som noterats inom 

inventeringsområdet. Förutom att denna typen av arter är fridlysta så är det också förbjudet att 

skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser, samt att avsiktligt störa dem. 

Alla vilda fågelarter är skyddade i svensk lag enligt Artskyddsförordningen 4 §, men arter markerade 

med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter (se faktaruta) samt sådana arter som 

uppvisar en starkt negativ trend prioriteras i skyddsarbetet och vid tillämpningen av förordningen 

(Naturvårdsverket 2009). Därför har endast sådana prioriterade arter noterats i 

naturvärdesinventeringen. Övriga fåglar nämns under rubriken övriga fåglar på sidan 20.  

 

Entita Poecile palustris (NT) (figur 10). Entita noterades sjungande i objekt 2 vid flera tillfällen under 

två fältbesök i området.   

Entitan är en hålhäckare men kan inte själv hacka fram sitt hål utan är beroende av miljöer som 

erbjuder naturliga hål. I många av våra skogar kan det antas att naturliga bohål är en begränsande 

resurs för hålhäckare. Entitan får då konkurrera om bohålen med t.ex. talgoxe och blåmes som 

finns i samma miljöer. Eftersom entitan är underlägsen gentemot dessa arter, får den ofta hålla 

tillgodo med hål av dålig kvalitet. Bland annat betyder det att entitan häckar lägre än blåmes och 

talgoxe, för det mesta högst 2 m upp i ett träd. Denna höjdsegregation är en avspegling av 

dominans-hierarkin mellan arterna eftersom låga hål oftare får påhälsning av bopredatorer. Som 

många andra hålhäckare använder entitan gärna holkar för sin häckning. Entitan börjar lägga ägg 

cirka en vecka tidigare än blåmes och talgoxe. I Sydsverige betyder detta oftast att de första 

häckningarna startar under första halvan av april.  

Entita häckar i löv- och blandskog. Den förekommer i södra Sverige norrut till mellersta Dalarna - 

Gästrikland. Den saknas på Gotland. . Entita bedömdes som LC 2015 men 

populationsminskningen de senaste 10 åren innebär att kriterierna för NT blir uppfyllda. Antalet 

reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) 

och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av 

populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 20 (10-30) % under de 

senaste 10 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex. Beroende på vilka 

av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). 

Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). (Källa: Artfakta.se).  

 

 

Artskyddsförordningen 

Artskyddsförordningen ger ett skydd för alla vilda fåglar och ett antal djur och växter som finns uppräknade i 
artskyddsförordningens bilagor. Olika arter har olika skydd beroende på vilken paragraf i artskyddsförordningen 
som reglerar dem. 

Skyddet är strikt utformat. Det finns alltså ingen rimlighetsavvägning mellan nödvändigheten av projektet och 
behovet av att skydda arten. Prejudikat tyder på att det inte är enstaka individer som är skyddade utan den lokala 
populationen.  
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Figur 10. Entita hördes och sågs i objekt 2 vid två fältbesök. Bilden är tagen i västra delen av objekt 2. 

 

Större vattensalamander Triturus cristatus. Enligt uppgifter som tillkommit efter att fältarbetet 

genomförts har större vattensalamander noterats på tomtmark norr om Össjö kyrkväg.  

Det finns ett flertal småvatten i närområdet som skulle kunna utgöra lekvatten för arten. Utöver de 

dammar som finns i direkt anslutning öster och söder om utredningsområdet finns även småvatten 

inom ett par hundra meter i nordvästlig, nordlig samt nordöstlig riktning.  

Med undantag från lekperioden lever större vattensalamander på land där den håller till under 

murkna trädstammar och stubbar, i smågnagargångar, under mossbeklädda stenar och i 

blockterräng. Vanligen i fuktig huvudsakligen lövdominerad skog. Den påträffas sällsynt även på 

öppen mark som t.ex. i fuktiga hagar med högvuxet gräs eller på vägar under vandring. Själva 

utredningsområdet har endast sparsamt med denna typen av strukturer och de mest lämpliga 

livsmiljöerna för arten i närområdet utgörs av objekt 2 och 3 som hyser en större mängd död ved 

och större möjligheter att hitta gömställen. Det är dock rimligt att anta att arten passerar 

utredningsområdet på väg till eller från sina lekvatten. Sannolikt är då att arten i huvudsak passerar 

längs den östra delen kring bäcken där det är fuktigast och där det finns en del sten och klenved att 

gömma sig vid.   

Bedömningen är att dispens från artskyddsförordningen inte är nödvändig då utredningsområdet inte utgör någon 

lämplig livsmiljö för arten. Det är dock lämpligt att lämna området närmast bäcken i den östra delen som fortsatt 

naturmark och möjligt vandringsstråk.  
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Skyddade arter enligt 6, 8 och 9 §§ i artskyddsförordningen 

I artskyddsförordningens bilaga 2 listas fridlysta arter som är skyddade enligt 6, 8, och 9 §§. Arterna 

skyddas på olika sätt från att dödas, skadas eller störas. Skyddet rör endast arterna och i mindre 

utsträckning deras livsmiljö. 

 

Vanlig padda Bufo bufo. Arten noterades i fullt lekbestyr i dammen mellan objekt 1 och 3. Vanlig 

padda är framför allt ett nattaktivt djur. Lekvatten kan vara allt från mindre sjöar, gölar och dammar 

till små brackvattensamlingar. Den kan förekomma i en stor variation an livsmiljöer. Det viktiga är 

att miljön är rik på fuktiga gömställen, omkullfallna träd, lövhögar, stenmurar, och paddan återfinns 

därför gärna i parker och trädgårdar, löv- och barrskog. Födan består av insekter, sniglar och andra 

småkryp. Den övervintrar nedgrävd på frostfritt djup både på land och i vatten. 

Larverna är svagt giftiga och äts sällan av rovdjur. Larverna kan också samlas i stora bestånd längs 

stranden eller kan ses simma tätt ihop ute i vattenmassan. (Källa: Artfakta.se). 

 

Mindre vattensalamander Lissotron vulgaris. Mindre vattensalamander noterades liksom vanlig 

padda i dammen mellan objekt 1 och 3. Den är i huvudsak ett nattaktivt, landlevande djur, men 

håller sig gärna året runt i närheten av sina lekvatten. Den ställer små krav på lekvattnen som kan 

vara av olika typer och bestå av såväl tillfälliga som permanenta småvatten. Efter övervintringen 

vandrar djuren i april-maj till lekvattnen där parning och äggläggning sker. Då leken avslutats går de 

tillbaka upp på land. På dagen söker den gärna skydd under stenar, stockar, lövhögar eller på andra 

fuktiga plaster. För övervintring krävs frostfria platser såsom i stenrösen, hålor, skrevor och 

liknande. Mindre vattensalamander noterades som rikligt förekommande i dagvattendammen som 

utgör objekt 12 (figur 20).  

 

Rödlistade arter 

Desmeknopp Adoxa moschatellina (NT). Desmeknopp noterades både i utredningsområdets västra 

del (objekt 1) samt i objekt 2 och objekt 3 (se rapportens framsida samt figur 11). Arten 

förekommer på skuggiga till halvskuggiga lokaler med mullrik jord. Den växer i lövskogar med 

fuktig, näringsrik mark, oftast i ädellövskog, men även i al- och granskog, i skogsbryn och 

igenväxande hagar. En för desmeknopp mycket karakteristisk miljö är plana eller svagt sluttande, 

mulltäckta berghällar och bergsskrevor i ädellövskog och ekbackar. Den kan även påträffas i gamla 

parkområden, ofta i kantzoner i skydd av större buskar och lövträd. Desmeknopp blommar tidigt, 

ibland redan i april, och vissnar ner helt till sommaren. Blommorna är nektarproducerande och 

pollineras av flugor och myror. 

Fortfarande finns ett stort antal lokaler, men i flera landskap har den minskat starkt enligt 

upprepade provinsvisa inventeringar, bland annat i Skåne och Uppland där arten minskat med runt 

50% på cirka 60 år. Så stor minskning har inte noterats i andra landskap men i flertalet råder enighet 

om att arten minskat och kommer att fortsätta minska beroende på bland annat att marker växer 

igen, skogar avverkas, ändrade hydrologiska förhållanden med mera. (Källa: Artfakta.se) 
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Figur 11. Bestånd av desmeknopp (NT) i utredningsområdet samt angränsande skogsområden. Desmeknopp var den 
enda rödlistade arter som noterades inom utredningsormrådet.  
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Övriga naturvårdsarter 

Förutom de rödlistade arterna hittades ett antal arter arter som är klassade som signalarter av 

Skogsstyrelsen (Tabell 4) samt indikatorarter i någon form.  

 

Tabell 4. Övriga naturvårdsarter som noterats i inventeringsområdet. Tabellen innefattar Skogliga signalarter 
(Skogsstyrelsen) och indikatorarter. 

Svenskt namn Typ  Indikator-värde Förekomst Källa 

Mjölig porlav Indikatorart Visst Objekt 3 Ekologigruppen, 
Lars Salomon 

Klotterlav  Indikatorart Lågt Objekt 2 Ekologigruppen, 
Lars Salomon 

Lönnlav Signalart Visst – högt Objekt 2 Ekologigruppen, 
Lars Salomon 

Hagelporlav Indikatorart Visst Objekt 2 Lars Salomon, 
Ekologigruppen 

Guldlockmossa Signalart Visst – högt Objekt 2 Ekologigruppen, 
Lars Salomon 

Storrams Indikatorart Visst Objekt 3 Ekologigruppen, 
Lars Salomon 

 

Övriga fåglar 

Utöver prioriterade arter och rödlistade arter har följande fåglar noterats i det inventerade området; 

koltrast, gransångare, lövsångare, svarthätta, trädkrypare, nötväcka, talgoxe, gräsand och taltrast.  
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Naturvårdsintressanta träd 
Inga särskilt skyddsvärda, skyddsvärda eller värdefulla träd har hittats i utredningsområdet. 

I det utökade inventeringsområdet finns ett flertal både särskilt skyddsvärda och skyddsvärda träd i 

form av jätteträd och hålträd av bland annat lind, ek och bok (figur 12). Men då detta område 

enbart inventerats för att få en bättre helhetsbild och inte berörs av en detaljplan har dessa träd inte 

karterats och beskrivs därför inte vidare.      

 

Naturvärden kopplat till gamla träd  

Ett gammalt träd utvecklar ofta karaktär och strukturer som gynnar en biologisk mångfald. Gamla 

träd utvecklar ofta håligheter, stamskador med vedblottor och döda grenar som kan bli hemvist för 

många arter. Eftersom gamla träd generellt sett är en bristvara i dagens skogar är många arter 

knutna till dessa strukturer hotade.   

Träd som växer i solbelyst läge, till exempel på hällmarker och i brynmiljöer kan ofta hysa en 

intressant insektsfauna.   

Död ved  

Ju äldre ett träd blir desto mer död ved kommer den att bilda. Ett gammalt träd är ofta i viss mån 

både levande och dött. Det döda på trädet utgörs av partier där man har vedblottor, till exempel 

från gamla sårskador som sakta läkt eller i form av döda grenar. Död ved finns alltså även på 

levande och friska träd. Den döda veden är ett ålderstecken, en påminnelse om vilka skador trädet 

har överlevt.   

Den döda eller blottade veden är ett viktigt substrat (livsförutsättning) för flera rödlistade svampar 

och utgör även en hemvist för många naturvårdsintressanta insekter.   

 

Hålträd och mulmträd  

Gamla träd utvecklar också ofta hål. Hålbildning uppkommer på olika sätt. Oftast bildas hål i 

samband med skador på träden, till exempel vid grenbrott eller vid en avkapad gren. Hålen kan 

börja med att en insekt gnager en gång, som efter flera insektsangrepp och med hjälp av 

nedbrytande svampar blir större och större. I dessa hål börjar bildningen av mulm (finfördelade, 

nedbrutna djur och växtdelar).   

Hålträden blir ett grottsystem i miniatyr där en myriad av organismer förekommer. Flera insekter 

och andra leddjur är speciellt anpassade för den unika miljön. Flera av dessa är rödlistade. s 

Enkelt kan sägas att ju äldre träd tillåts bli, desto fler skrymslen och vrår får de. Skrymslena blir 

mikrohabitat och hem för många organismer att vistas i. Många organismer är helt beroende av 

dessa unika mikrohabitat för att överleva.  

Sammanfattat kan man säga att ju äldre ett träd tillåts bli desto högre naturvärden kommer det att 

få. Vilket i sin tur innebär att trädet blir hemvist åt fler organismer.  
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Figur 12. Toppbruten lind med utvecklade stamhål, bohål och dödvedspartier/vedblottor. Träden står i objekt 2 intill 
Össjö kyrkväg. 
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Förslag till anpassningar och åtgärder 
När obebyggd mark tas i anspråk finns risk att värdefulla naturområden och biotoper för olika arter 

försvinner, vilket innebär en förlust av biologisk mångfald. Därför är det nödvändigt att redan i ett 

tidigt skede i en exploateringsprocess ta hänsyn till naturvärden och biologisk mångfald. Bebyggelse 

av områden med skyddsvärda arter regleras av artskyddsförordningen.  

Nedan ges förslag till åtgärder för att minimera planens påverkan på den biologiska mångfalden.  

Tillse att spridningsvägar fungerar och att tillräcklig yta naturmark finns kvar så att 

långsiktiga förutsättningar finns för bibehållande av biologisk mångfald. I 

utredningsområdet är det lämpligt att behålla området och träden närmast bäcken (i den östra 

delen) som naturmark och grön korridor längs bäcken. Överväg gärna också alléplantering längs 

Össjö kyrkväg i norr och längs Össjö byaväg i väster.  

Skydda naturmark från markslitage genom kanalisering på stigar.  

Beakta ekosystemtjänster i planering och gestaltning. För att minska påverkan på den 

biologiska mångfalden bör åtgärder för bevarande av och tillhandahållande av nya 

ekosystemtjänster i området genomföras. Detta kan till exempel ske genom gröna biotoptak, 

utformning av biotopträdgårdar, värdeskapande växtlighet samt småmiljöer för insekter och andra 

element. 

Anslutningsvägar och andra ytor bör planeras så att intrång i naturmark som ska vara kvar i 

området minimeras.  

Nedtagna större trädstammar, bör företrädesvis sparas i området. Stammarna kan placeras ut 

på plats eller i närområdet, i form av så kallade faunadepåer. Död ved är en värdefull resurs som 

gynnar många arter i olika organismgrupper. Komplettera gärna med informationsskyltar om den 

levande döda veden. 
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Bilaga 1. Objektskatalog  

I denna objektskatalog beskrivs de enskilda delobjekt (naturvärdesobjekt) som avgränsats vid 

naturvärdesinventeringen. Beskrivningen uppfyller de krav på dokumentation som ställs enligt SIS-

standard SS 199000:2014 för naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). Om bedömning 

av ekologiska spridningssamband ingått i uppdraget så redovisas detta också i objektskatalogen. Karta som 

visar respektive delobjektets 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. 

Läsinstruktion
Varje delobjekt beskrivs i ett objektsblad på 1–2 sidor. I beskrivningen ingår administrativa data, ett 

fotografi som ger en upplevelse av naturmiljön, en sammanfattande beskrivning, tabell över viktiga 

strukturer knutna till naturtypen, en motivering till vald naturvärdesklass, samt en tabell över påträffade 

och kända naturvårdsarter, skyddade arter och rödlistade arter.  

Naturvärdesklass

En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för 

bedömningsgrunderna för art och biotop (se beskrivning i bilaga 2, Metod NVI SIS). 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 mångfald 

▪ 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 mångfald 

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

Naturtypsgrupp och biotop kallas här naturtyp. Namnsättningen av respektive naturtyp följer i första hand 

indelning i enlighet med vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 (Naturvårdsverket 

2011). För naturtyper som inte ingår i habitatdirektivet, eller där behov finns för finare indelning 

(exempelvis taiga) används namn i enlighet en tolkningsnyckel som tagits fram av Ekologigruppen (se 

bilaga 2, Metod NVI SIS). 

Natura 2000-naturtyper 

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.  

 


