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Sammanfattning  

En inventering har skett i samband med detaljplanearbete i området Hammar 1:62, Hammarö kommun, för att 

undersöka om området hyser värdefulla livsmiljöer och/eller arter som indikerar högt naturvärde. Området består 

främst av tall på fuktig och torr berghällmark. I randzoner kring hälltallmarken finns igenväxningsmark samt 

lövuppslag och produktionsskog. I området finns inte några indikatorer funna på höga naturvärden.  

Främst finns naturvärden knutna till det öppna vattendraget, diket i öster samt enstaka äldre träd främst löv i 

området. Inventeringen är utförd enligt den standard som är framtagen för naturvärdesinventering, SS199000:2014.  

 

 

 

 

 

 

Henric Ernstson 2017-04-24 
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1 Bakgrund / Inledning 

Naturvärdesinventeringen är en del i ett detaljplanearbete med att lägga om en befintlig detaljplan till en ny 

uppdaterad detaljplan för planområdet Hammar 1:62, Hammarö Kommun.  

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 19:e april genom ett fältbesök och en inventering av området. Inför fältbesöket har 

området studerats utifrån tillgänglig data så som flygfoto, 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.   

En naturvärdesinventering omfattar endast naturvärdens betydelse för biologisk mångfald, inte andra tjänster så 

som geologi, kulturmiljö upplevelse, eller ekosystemtjänster så som vattenrening, fotosyntes, osv. Att bedöma dessa 

aspekter kräver andra bedömningsgrunder. NVI omfattar endast ett litet mått av landskapet och är inte någon 

landskapsekologisk analys som kan göras betydligt mer omfattande och detaljerat. NVI omfattar varken 

konsekvensbedömning eller bedömning av framtida naturvärde. En NVI ger inget direkt svar kring 

exploateringskänslighet eller utvecklingspotential.  

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 detaljerad med tillägg för naturvärdesklass 4 och värdeelement. 

4 Allmän beskrivning av området 

Nedan 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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Karta över utredningsområdet med de olika delområdena markerade.  

Området består av produktionsskog, tallskog på fuktig och torr mark, igenväxningsmark och ytor rinnande vatten 

och öppna vattenytor.  
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4.1 Delområde A 

Delområdet består av öppen tallskog på risbotten, blåbärstyp. I området finns fuktigare sänkor och torrare hällar. 

Området har visst inslag av vindfällor och liggande träd men också rikligt med stubbar från tidigare avverkning.  

 

Foto över torrare partier av området.  
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4.2 Delområde B 

Området består främst av tät produktionsskog, i norr gränsar det mot öppen gräsmark med ett dike. Diket är öppet 

och hyser rikligt med vatten, i diket finns vattenvegetation som tyder på att det är vattenfyllt större delen av året 

och detta dike skulle kunna utgöra miljö för groddjur, vid inventeringstillfället återfanns inga groddjur men området 

bör bevaras.   

I syd-väst finns ett större område med rikligt med asp och i öster finns fuktigare områden med flera fuktkrävande 

växtarter. Området hyser stort inslag av lövträd.  

 

Foto över produktionsskog och uppslag av yngre barrskog från östra delarna. De västra delarna har mer inslag av lövträd.  
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4.3 Delområde C 

Delområde C är en förlängning av delområde B men består mer av tät lövsly och barrvegetation och i väster av 

igenväxningsmark. Delområdet ligger som en ridå mellan tallskogsområdet och intilliggande bostadsområde. I södra 

delen av området är vegetationen mycket tät och påverkat från kringliggande bostadsområden i form av tippad 

vegetation och trädgårdsavfall och i delområdets centrala delar finns inslag av rotvältor av löv.  

 

Tät uppslag med trädgårdsavfall utmed stig in i området.  
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4.4 Delområde D 

Delområde D utgörs av en igenväxningsmark, tidigare gräsmark som växer igen. I området finns rikligt med 

lövuppslag och ett större grövre lövträd. Området utgörs av igenväxningsmark. 

 

Igenväxningsmark med lövuppslag. 
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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.  

 

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. Landskapsobjekt 2 och 3 ligger 

bredvid varandra.  

5.1 Landskapsobjekt L1 

Typ: småvatten  

Värde: öppet vatten med vegetation, detta sträcker sig också utanför inventeringsområdet.  

Karaktär och motivering: 

I området finns större fuktiga områden, flera av dessa är knutna till vattendraget som går genom skogsområdet och 

detta skulle kunna utgöra en livsmiljö för groddjur trotts att det vid inventeringen inte har funnits några groddjur. I 

direkt anslutning till vattendraget finns flera fuktiga miljöer med vattenkrävande vegetation.  
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Foto över bäck med vegetation. 
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