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Sammanfattning  

En inventering har skett i samband med detaljplanearbete för området Mörmon 5:33, Djupängen Hammarö kommun, 

för att undersöka om området hyser värdefulla livsmiljöer och/eller arter som indikerar högt naturvärde.  

En inventering har skett för området enligt den standard som är framtagen för naturvärdesinventering, 

SS199000:2014. Detaljeringsgraden för inventeringen har varit översiktlig med tillägg Naturvärdesklass 4 samt 

Generellt biotopskydd. Några artfynd har inte noterats vid inventeringen.  

Området består av produktionsskog och åker, vissa naturvärden finns dock och då främst knutna till skogspartiet 

mellan åker och motionsspår. I detta område finns både stående och liggande död ved i olika förmultningsstadier. I 

området finns rikligt med hålträd och andra intressanta strukturer. Området genomkorsas också rikligt av stigar.  

Genom åkern finns ett öppet dike som omfattas av det generella biotopskyddet.  

 

 

 

 

 

 

 

Henric Ernstson 2016-05-30 

 

 

 

 



_____________________________________  _________________________________________ 

              Macintosh HD:Users:henricernstson:Documents:HEkonsult_lokalt:gunnita:nvi_v100.docx / utskriven: 2016-05-31 3 (17) 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ............................................................................................................................................................................................................................................. 2	
1	 Bakgrund / Inledning ......................................................................................................................................................................................................................... 4	
2	 Syfte med naturvärdesinventering ........................................................................................................................................................................................ 4	
3	 Avgränsning och metodik ............................................................................................................................................................................................................. 4	
4	 Allmän beskrivning av området ................................................................................................................................................................................................ 4	

4.1	 Delområde A ................................................................................................................................................................................................................................ 6	
4.2	 Delområde B .............................................................................................................................................................................................................................. 11	
4.3	 Delområde C .............................................................................................................................................................................................................................. 11	
4.4	 Delområde D .............................................................................................................................................................................................................................. 11	
4.5	 Delområde E .............................................................................................................................................................................................................................. 13	

5	 Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt ......................................................................................................................................................................... 13	
5.1	 Delområde A ............................................................................................................................................................................................................................... 15	
5.2	 Delområde D .............................................................................................................................................................................................................................. 15	
5.3	 Delområde E .............................................................................................................................................................................................................................. 16	
5.4	 Landskapsobjekt 1 ................................................................................................................................................................................................................. 16	

6	 Referenser: ............................................................................................................................................................................................................................................. 17	
6.1	 Referenser internet: .............................................................................................................................................................................................................. 17	

1 
  



_____________________________________  _________________________________________ 

              Macintosh HD:Users:henricernstson:Documents:HEkonsult_lokalt:gunnita:nvi_v100.docx / utskriven: 2016-05-31 4 (17) 

1 Bakgrund / Inledning 

Naturvärdesinventeringen är en del i ett detaljplanearbete för Mörmon 5:33 , Djupängen.  

2 Syfte med naturvärdesinventering 

Syftet med inventeringen är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av positiv 

betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. I rapporten finns också ett 

eget stycke där övriga områden som inte bedöms ha några höga naturvärden beskrivs.  

3 Avgränsning och metodik 

Inventeringen genomfördes den 20:e maj genom en översiktlig inventering av området i fält. Inför fältbesöket har 

området studerats utifrån tillgänglig data så som artdataportalen samt GIS-skikt från Länsstyrelsen.  

Metodiken som har använts följer SS 199000:2014 med tillägg att all mark har beskrivits utifrån naturtyp, även 

områden med lågt naturvärde och som där med inte bedöms ha någon naturvärdesklass. Det huvudsakliga syftet 

med en naturvärdesinventering är att beskriva och värdera naturområden med betydelse för den biologiska 

mångfalden. En naturvärdesinventering ska enligt standarden resultera i avgränsade, bedömda områden av positiv 

betydelse för den biologiska mångfalden.   

Med naturvårdsobjekt menas här ett geografiskt avgränsat område med naturvärde som utgörs av en dominerande 

naturtyp och som tilldelas en gemensam naturvärdeklass.  

Detaljeringsgraden för inventeringen har varit översiktlig med tillägg Naturvärdesklass 4 samt Generellt 

biotopskydd. 

4 Allmän beskrivning av området 

Området består av produktionsskog respektive av brukad åker, området gränsar till en parkering som ligger intill 

Hammarö arena. I områdets närhet finns en lokal med fåglar i artdataportalen, 2015 finns bland annat stjärtmes, 

svartmes, domherre och mindre korsnäbb noterat bland artfynden. Vid inventeringen av planområdet hördes och 

sågs bland annat bofink, stare, koltrast, svartmes och talgoxe.  

I följande stycken redovisas de delområden som inventeringsobjektet består av. I denna beskrivning ingår även 

områden med lågt naturvärde och beskrivning av varje delområdeskaraktär.  
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Topografisk karta över utredningsområdet med de olika delområdena markerade, i kartan finns även riksintressen markerade. Ett 

riksintresse, riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken, rörligt friluftsliv är inte markerat på kartan då hela Hammarö omfattas av 

detta riksintresse.  
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Karta över utredningsområdet med gräns för delområden markerat.  

4.1 Delområde A 

Delområdet består av ett större skogsområde som genomkorsas av stigar och spår från människor. Området har en 

jämn fördelning mellan barr och löv med en markvegetation främst bestående av blåbärsris. I området finns 

betydande inslag av död ved, både stående och liggande i olika förmultningsstadier. Området består också av 

flerskiktad skog med stort inslag av yngre uppslag samt några senvuxna tallar i norra delen.  
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Foto från delområdets södra del, även här finns liggande död ved. 

 

Foto över område med flerskiktad vegetationsålder och rikligt med stigar. 
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Foto över områdets mellersta partier. 

 

Foto över områdets mellersta parti med exempel på äldre liggande död ved. 
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Foto på delområdets norra delar. 

 

Foto på delområdets norra delar. 
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Foto från delområdet i närheten av korsande kraftledning.  
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4.2 Delområde B 

Området består främst av en åker där det växer vall. I området finns ett öppet dike som omfattar det generella 

biotopskyddet.  

 

Foto över delområde B.  

4.3 Delområde C 

Området består främst av en torrare och glesare trädbevuxen produktionsskog.  

4.4 Delområde D 

Delområde D består främst av produktionsskog men med inslag av liggande död ved. I området finns också partier 

som är lägre och där med fuktigare. Området domineras av gammal brukad barrskog.  
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Foto över delområdet med äldre liggande död ved i en mosaik av produktionsskog. 

 

Foto över delområdet med en mosaik av produktionsskog. 
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4.5 Delområde E 

Delområdet består av en trädbevuxen fuktig sänka. Området hyser mycket död ved i direkt närhet samt är att likna 

vid en lövsumpskog.  

 

Foto över delområdets trädskikt. 

 

5 Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt 

Inom ramen för inventeringen ska geografiska områden av positiv betydelse för den biologiska mångfalden 

identifieras enligt SS199000:2014 och anges som naturvädesobjekt. Ett naturvärdesobjekt ska vara så enhetligt att 

det kan tilldelas en gemensam natuvärdesklass. Naturvärdesklass är en sammanvägning mellan arter och livsmiljöer. 

Förutom naturvärdesobjekt skall även landskapsobjekt som är viktiga för den biologiska mångfalden identifieras och 

beskrivas. Nedan visas en principbild för naturvärdesklass från SS199000:2014 där en sammanvägning av art 

respektive livsmiljö leder till en naturvärdesklass.  
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Principbild från SS 199000:2014 för att illustrativt beskriva hur arter respektive livsmiljöer (biotoper) leder till en bedömd 

naturvärdesklass.  
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Fastighetskarta över utredningsområdet med naturvärdesobjekt samt landskapsobjekt markerade.  

5.1 Delområde A 

Naturvärdesklass: 

Påtagligt naturvärde, klass 3 

Värdering: 

Värde: Död ved, flerskitad ålder på skogen, stort lövinslag, senvuxen tall 

Karaktär och motivering: 

Olikåldrad skog med element och strukturer som är värdefulla så som stående och liggande död ved, olikåldrighet, 

luckighet, stigar, öppna solbelysta ytor, stort lövinslag mm.  

5.2 Delområde D 

Naturvärdesklass: 

Visst naturvärde, klass 4 

Värdering: 

Värde: Relativt rikligt med lågor i produktionsskog  

Karaktär och motivering: 

Äldre produktionsskog med lågor och död ved, i området finns även inslag av fuktigare sänkor och bäckar.  
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5.3 Delområde E 

Naturvärdesklass: 

Påtagligt naturvärde, klass 3 

Värdering: 

Värde: lövsumpskog 

Karaktär och motivering: 

Lövbevuxen sumpmark med rikligt insektsliv samt död ved.  

5.4 Landskapsobjekt 1 

Typ: småvatten i jordbruksmark 

Status: Generellt biotopskydd 

Karaktär och motivering: 

Öppet dike i åkermark  
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