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Sammanfattning 
Denna rapport redovisar en naturvärdesinventering (NVI) inom avgränsat område i 
Finngösaravinen. Syftet med denna NVI är att lokalisera miljöer med förhöjda naturvärden samt 
förekomster av skyddsvärda arter.  

Inventeringsområdet längs med Finngösaravinen består av ett ravinområde med 
ädellövnaturskog. Norra delen av sträckan är delvis kulverterad. 

Naturvärdesinventeringen utfördes den 22 och 25 maj 2017 av Magnus Lundström. Vid 
naturvärdesbedömningen användes SIS-standarden för naturvärdesinventeringar (SS 
199000:2014). NVI innebär identifiering av geografiska områden som har betydelse för 
biologisk mångfald. Områden med förhöjda naturvärden avgränsas som naturvärdesobjekt. De 
klassificeras och beskrivs utifrån naturvärden och dess betydelse för den biologiska mångfalden. 
I denna inventering har klasserna 2 - 4 identifierats. En stor del av inventeringsområdet utgörs 
av Natura 2000-naturtyper, främst ädellövskog i branter (9180) men även mindre vattendrag 
(icke fullgod, 3260) och näringsrik ekskog (9160). 

Under inventeringen påträffades bland annat vanlig groda, rosenporing (NT), broklungört, 
gulplister och sotägg. I hela inventeringsområdet finns många äldre och mycket grova träd av 
ek, lind, lönn, skogsalm (CR) och ask (EN).  Enstaka vattensamlingar i anslutning till bäcken 
utgör potentiella fortplantningsområden för groddjur. Området ligger i anslutning till en gammal 
plantskola och har påverkats av denna genom att det spridit sig en mängd parkträd, buskar och 
udda växter i området.  

Naturvärdesinventeringen pekade ut sex naturvärdesobjekt. Av dessa har ett område 
naturvärdesklass 2 ”högt naturvärde” och tre områden naturvärdesklass 3 ”påtagligt naturvärde” 
och två områden naturvärdesklass 4 ”visst naturvärde”. Områdenas naturvärden är främst 
knutna till bäckravinen med ädellövnaturskog, gamla grova lövträd och död ved.  

I bäcken fanns innan kulvertering ett lekområde för öring. Kulverten bör öppnas upp och rensas 
från eventuella vandringshinder då den idag utgör ett vandringshinder för vandrande fiskar att ta 
sig uppströms i ravinen. En öppning av kulverten skulle också gynna floran och faunan i 
området då den kulverterade sträckan förstört den naturliga vattenregimen i områdets norra del. 

Naturvärdesobjekt och naturvärdesklassade områden, särskilt klass 1 och 2 men även lägre 
klasser, kan vara känsliga ur ekologisk synpunkt. I hushållningsbestämmelserna 3 kap 3§ MB 
står att ”mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön”.  

I det fortsatta arbetet bör groddjur inventeras och deras fortplantningsområden pekas ut. 
Fladdermöss förekommer sannolikt i området och behöver utredas vidare. Området hyser med 
all sannolikhet en många intressanta vedsvampar som inte undersökts i denna inventering. Då 
den ytterst sällsynta och svårbestämda arten Fuligo leviderma hittats tidigare i området behöver 
en vedsvampsexpert undersöka området i en fördjupad artinventering enbart inriktad mot 
vedsvampar. 
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1. Bakgrund 

1.1  Uppdrag och syfte 
Denna rapport redovisar en naturvärdesinventering (NVI) inom avgränsat område i 
Finngösaravinen. Syftet med denna NVI är att lokalisera miljöer med förhöjda naturvärden samt 
förekomster av skyddsvärda arter. 

1.2  Avgränsning 
Inventeringsområde enligt avgränsning i figur 1.  

 
Figur 1. Översiktskarta med inventeringsområde. 
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1.3  Allmän beskrivning av området 
Området karäktäriseras av en bäckravin med ädellövträd av ek, lind, ask och alm med 
olikåldriga bestån, flerskiktad beståndsstruktur och ett utvecklat buskskikt. Hassel dominerar i 
buskskiktet. Förekomsten av död ved, stående och liggande, är stor. Här och var förekommer 
enstaka ”jätteträd” eller ”gammelträd” som har en mycket hög ålder. Hela södra delen av 
inventeringsområdet har nyckelbiotopskaraktär av ädellövnaturskog enligt Skogsstyrelsens 
definitioner för klassning av nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen 2017). Örtfloran är rik i området 
och flertaletarter som är typiska för Natura 2000-naturtyperna näringsrik ekskog, nordlig 
ädellövskog, mindre vattendrag och ädellövskog i branter förekommer i området. I direkt 
anslutning till Finngösa ravinen ligger en nedlagd plantskola vilket det syns tydliga spår av i 
området. En mängd olika prydnadsbuskar, fruktträd, parkträd och trädgårdsrymlingar 
förekommer här och var längs bäckravinen. Bäcken är i norra delen av inventeringsområdet 
kulverterad. 

 

2. Metod 

2.1  Genomförande 
Denna NVI är utförd på nivå fält medel, vilket innebär att inventeringen identifierar och 
avgränsar naturvärdesobjekt ned till en yta av 0,1 ha eller mer, alternativt linjeformade objekt 
med en längd på 50 meter och en bredd på 0,5 meter eller mer. Inventeringen är utförd med 
tillägget Naturvärdesklass 4.  

Kartanalyserna har utförts i ArcGIS 10.3 och i koordinatsystemet SWEREF99_TM. 
Naturvärdesinventering (NVI) utfördes den 22 och 25 maj 2017 av Magnus Lundström. 

3. Resultat 

3.1 Skyddsvärda arter 
Under inventeringen påträffades vanlig groda, vedsvamparna svartöra (NT) och rosenporing 
(NT). Intressanta fåglar som observerades var mindre hackspett (NT), mindre flugsnappare 
(strax utanför inventeringsområdet) samt observation av spår från nötkråka (NT) se Figur 2, 
Även träd av lind, skogsalm (CR) och ask (EN) fanns i stor mängd. Skogsalm och ask är 
rödlistade på grund av att arterna har drabbats av sjukdomar, parasitangrepp (almsjuka och 
askskottssjuka). Äldre träd som inte är angripna kan vara resistenta mot sjukdom och bör inte 
avverkas eftersom de kan bidra till överlevnad och framtida återspridning. Sammanfattningsvis 
har det under 2000-talet rapporterats ett flertal rödlistade och fridlysta arter från området, av 
vilka kan nämnas bivråk, gröngöling, åkergroda och korallticka (ArtPortalen, 2016). Arter som 
observerades i området under naturvärdesinventeringen tillsammans med tidigare rapporterade 
observationer genom Artportalen (2000–2017) redovisas i figur 2. 

Den ytterst sällsynta och svårbestämda svamparten Fuligo leviderma har tidigare observerats i 
området och utgör ett av de första fynden i Sverige (Föreningen Rädda Finngösaravinen 2017). 
Senast 2003 finns arten noterad i ett alkärr i utredningsområdets närhet (Artportalen 2017). Det 
finns även ett äldre fynd av skalbaggen källkvicklöpare (NT) som har sin huvudutbredning dels 
i Skåne men även i Göteborgstrakten. Arten trivs i ravin och skredsområden. Källkvicklöpare 
kan ses som en lokal ansvarsart och artens nuvarande status i området bör utredas vidare. 
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3.1.1. Bivråk 
I Finngösaravinen har bivråk noterats under häckningstid (Artportalen 2017). Arten kunde inte 
konstateras under denna inventering troligen på grund av att arten vid inventeringstillfället inte 
ännu anlänt till sina häckningsplatser. Med all säkerhet häckar arten fåtaligt i närområdet. I 
södra Sverige karaktäriseras habitatet av lövskogar nära vatten, gärna i ett mosaikartat landskap. 
Bivråksungarna uppföds nästan uteslutande på larver och puppor från sju getingarter, vars 
fenologi och talrikhet påverkar bivråkens häckningsresultat. Viktiga åtgärder för att gynna 
bivråk är således att spara trädridåer och lövträd, undvika att dika ut vattensamlingar, 
sumpskogar, alkärr eller andra våta miljöer, undvika täckdikning samt bevara öppna miljöer i 
skog som ängsmark. (Artdatabanken 2016_1)  

3.1.2. Nötkråka 
Endast spår av nötkråkor kunde konstateras under inventeringen (skal från hasselnötter) men 
arten bedöms häcka i närområdet. Arten är rapporterad från området under hösten då arten är 
rörligare i sitt födosök efter nötter och ollon. Områden med hasselbestånd är viktiga för 
nötkråkan och bör sparas. (Artdatabanken 2016_2) 

3.1.3. Korallticka 
Korallticka är rapporterad i området men återfanns inte under inventeringen då dess 
fruktkroppar inte är synliga förrän till hösten. Koralltickan är tämligen sällsynt eller lokalt något 
vanligare, inom ekens naturliga utbredningsområde i Sverige. Koralltickan hotas av avverkning 
av värdträd och passande värdträd runt fyndplatserna. Arten hotas på sikt av att olikåldriga 
bestånd med grov ek i hagmarks- och skogsmiljöer avverkas och av att ek sällan tillåts nå den 
höga ålder som krävs för att svampar skall hinna etablera sig. (Artdatabanken 2016_3) 
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Figur 2. Resultat från naturvärdesinventeringen. 
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3.2  Naturvärdesobjekt  
Naturvärdesinventeringen pekade ut sex naturvärdesobjekt. Av dessa har ett område klassats till 
naturvärdesklass 2 ”högt naturvärde” tre områden till naturvärdesklass 3 ”påtagligt naturvärde” 
och två områden till naturvärdesklass 4 ”visst naturvärde”.  

 

Naturvärdesobjekt 1 – Skog och träd 

 

Bild 1. Naturvärdesobjekt 1. 

 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3  

Naturvårdsarter: Skogsalm (CR), ask (EN), lind, krusig ulota. 

Beskrivning och naturvärden: Ädellövskog bestående av hästkastanj, tysklönn, hägg, bok, 
lind, lönn, ek, ask och alm med inslag av hassel. Tätt buskskikt med ungträd och hassel. Flera 
grova ekar i objektet med insektsgnag. En del äldre almar med stort uppslag av yngre alm och 
ask. Gott om hålträd samt både grov och klen död ved. Markskiktet dominerande av svalört som 
blommade rikligt vid inventeringstillfället. Senare på säsongen blir lövtäcket helslutande med 
hög skuggningseffekt på markvegetationen. Påtagligt biotopvärde med visst artvärde i form av 
stora gamla hotade lövträd som ger objektet sammantaget ett påtagligt naturvärde. Området har 
betydelse för fågellivet som exempelvis skogsduva, gröngöling, mindre hackspett, stenknäck 
och olika sångare.  

Naturvärdesobjekt 2 – Skog och träd 
Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde - Naturvärdesklass 4 
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Naturvårdsarter: Skogsalm (CR), ask (EN), lind, krusig ulota, forsärla, mindre hackspett 
(NT), stenknäck, entita. 

Beskrivning och naturvärden: Ädellövskog bestående av al hägg, ek och alm med inslag av 
hassel. Tätt buskskikt med ungträd av hägg och hassel. Flera grova ekar i objektet med 
insektsgnag. Gott om både grov och klen död ved. Fältskiktet domineras av olika örter 
framförallt älgört. Vitsippor och svalört som blommade rikligt vid inventeringstillfället. 
Markskiktet domineras av husmossor och väggmossa. Påtagligt biotopvärde med visst artvärde i 
form av hotade lövträd och rik fågelfauna som ger objektet sammantaget ett visst naturvärde. 
Området har betydelse för fågellivet. Framförallt för stenknäck, mindre hackspett, entita, 
stjärtmes. 

 

Bild 2. Naturvärdesobjekt 2.  

Naturvärdesobjekt 3 – Skog och träd  
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Bild 3. Naturvärdesobjekt 3 

 

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde - Naturvärdesklass 4   

Naturvårdsarter: Mindre hackspett (NT) 

Beskrivning och naturvärden: Fuktig yngre lövskog bestående av al hägg, ek och alm. Gott 
om både grov och klen död ved. En del äldre grova träd förekommer. Fältskiktet dominerande 
av vitsippor och svalört som blommade rikligt vid inventeringstillfället. Markskiktet domineras 
av husmossor och väggmossa. Visst biotopvärde med visst artvärde i form av hotade lövträd och 
rik fågelfauna som ger objektet sammantaget ett visst naturvärde. Området har betydelse för 
fågellivet. Framförallt för mindre hackspett, och stjärtmes. 

Naturvärdesobjekt 4 – Skog och träd / Vattendrag 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - Naturvärdesklass 3 

Naturvårdsarter: Skogsalm (CR), ask (EN), strutbräken, forsärla, drillsnäppa 

Beskrivning och naturvärden: Ädellövskog i ravinbrant där bäcken bitvis kommer upp en kort 
sträcka. Trädskiktet bestående av al, hägg, ek och alm med inslag av hassel. Tätt buskskikt med 
ungträd av hägg och hassel. Flera grova ekar i objektet med insektsgnag. Gott om både grov och 
klen död ved. Fältskiktet dominerande av vitsippor och svalört som blommade rikligt vid 
inventeringstillfället. Markskiktet domineras av husmossor och väggmossa. Objektet har 
påtagligt biotopvärde med öppet vatten, död ved och flerskiktat, olikåldrigt lövträdsbestånd. Ett 
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visst artvärde i form av hotade lövträd och rik fågelfauna som ger objektet sammantaget ett visst 
naturvärde. Området har betydelse för fågellivet. Framförallt för mindre hackspett, stenknäck, 
stjärtmes och forsärla. Lav och mossfloran är intressant och en fördjupad inventering 
rekommenderas. Strutbräken är en ganska sällsynt art men finns utbredd i nästan hela Sverige. 
Den påträffas i fuktiga, mullrika skogar, bäckraviner och vid åar och signalerar högre 
naturvärde (NRM 2008). 

 

Bild 4. Strutbräken, naturvärdesobjekt 4. 
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Bild 5. Naturvärdesobjekt 4 

 

Naturvärdesobjekt 5 – Skog och träd 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - Naturvärdesklass 3 

Naturvårdsarter: kantarellmussling, krusig ulota, forsärla.  
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Beskrivning och naturvärden: Kulverterad del av bäckravinen som övergår i alsumpskog. 
Trädskikt består främst av yngre al men med flera grova äldre träd i kantzonerna. Hägg, hassel 
och gråvide omgärdar den blötare inre delen. Död ved förekommer både som klen, liggande, 
död ved och äldre döda träd. Området är väl skuggat av träd vilket skapar en förhöjd 
luftfuktighet. 

Området är på grund av förekomsten av vatten och rikligt med död ved betydelsefullt för 
insekts- och fågelfaunan. Detta ger sammantaget ett påtagligt biotopvärde med ett visst artvärde. 
Alsumpskogen är en lämplig miljö för både mindre hackspett och stjärtmes. Även här återfanns 
en del vedsvampar som alticka och vedsvampsfloran kan vara värd att undersöka vidare. 

 

Bild 6. Naturvärdesobjekt 5 
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Naturvärdesobjekt 6 – Skog och träd / Vattendrag 

 
Bild 7. Bäckravinen strax innan kulverten vid naturvärdesobjekt 6. 
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Bild 8. Naturvärdesobjekt 6. 

 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - Naturvärdesklass 2   

Naturvårdsarter: Vanlig groda, nötkråka, rosenporing (NT), svartöra (NT), sotägg, 
stiftgelélav, skogsalm (CR), ask (EN), lind, vätteros, skogsbingel, fällmossa, krusig ulota, 
lungört, gulplister, hässleklocka, trolldruva, vattenmöja. 

Beskrivning och naturvärde: Objektet består av Natura 2000-naturtyperna mindre vattendrag 
(3260), ädellövskogsbranter (9180) och i östra delen av inventeringsområdet övergående till 
näringsrik ekskog (9160). Skogen befinner sig i sitt mest utvecklade stadium kännetecknat 
naturtypen av en stor åldersfördelning och trädslagsblandning med inslag av gamla träd. 
Flertalet av karaktärsarterna för naturtyperna observerades under inventeringen som lönn, 
skogsalm (CR), ask (EN), lind, vätteros, skogsbingel, skogssvingel, nunneört, lungört, 
gulplister, hässleklocka, trolldruva, fällmossa, krusig ulota med flera. 

Flera olika bäckmossor och vattenväxten vattenmöja växer i anslutning till bäcken som rinner 
genom ravinen.  Botten är varierad och består av mjukbotten samt sten och grus. Mycket död 
ved i olika stadier som ligger i bäcken. Möjligen kan flera intressanta mossarter finnas i 
området. I anslutning till bäcken finns olika vattenmiljöer som vattensamlingar och 
översvämningsmiljöer som är mycket lämpliga för ett rikt insektsliv och fortplantningsområde 
för groddjur.  

Objektet har högt biotopvärde då det är flerskiktat och olikåldrigt och till stor del bestående 
stora äldre ädellövträd av ek, alm, ask, lind och lönn. Även trädskikt bestående av hägg, pil, al 
och apel förekommer sporadiskt i kantzonerna. Flertal mycket grova, flerstammiga och gamla 
träd noterades under inventeringen. Ovanligt stora träd av hägg, lind, alm och lönn noterades. I 
hela objektet finns mycket död ved i form av grova lågor och grova stående döda träd i olika 
nedbrytningsstadier. Området visar på kontinuitet och tidigare har det förekommit störningar i 
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form av skredras, plockhuggning och bete. Området var troligen öppnare längre tillbaka 
bestående av så kallad trädklädd betesmark. I västra delen finns ett större bestånd av gammal ek. 
Idag finns en rik örtflora i fältskiktet och markskiktet bestående av mossor som husmossa och 
väggmossa. Vid fältbesök dominerades fältskiktet av bland annat skogsbingel och bräken. 
Marskiktet av liljekonvalj, vitsippor, ekorrbär och violer. På vissa platser finns även 
klippformationer med intressant epifytflora. 

 

Bild 9. Grodmiljöer i naturvärdesobjekt 6. 

Sammantaget ger detta högt naturvärde på objektet och bedöms som klass 2 område det vill 
säga ett enskilt område som bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional eller nationell nivå. Inom ramen för detta inventeringsuppdrag fanns inte 
möjlighet att fullständigt inventera objektet och därför bör fördjupade artinventeringar utföras i 
området då det har höga naturvärden och kan hysa särskilt intressanta och rödlistade arter. En 
fördjupad artinventering bör göras på främst lav och mossfloran. Vedsvampsfloran bör 
inventeras av expert på vedsvampar då miljön är mycket lämplig samt att det finns uppgifter om 
att den sällsynta svampen Fuligo leviderma finns i området. 
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Bild 10. Flerstammig äldre lönn          Bild 11. Lungört (Pulmonaria sp),  

 

 

Bild 12. Myxomyceten sotägg på grovt äldre träd i naturvärdesobjekt 6. 
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4. Invasiva arter 
 

I området noterades under fältbesöket jättebjörnloka och jättebalsamin. Båda är arter som är inte 
naturligt förekommande i landet och bör tas bort så snart som möjligt innan den sprider sig 
ytterligare inom området och slår ut andra arter (figur 3).

 Figur 3. Invasiva arter 
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5. Slutbedömning 
Områdenas naturvärden är främst knutna till bäckravinens fuktiga miljö och 
ädellövnaturskogen, som är rik på gamla grova lövträd och mycket död ved i flera stadier. 
Naturvärdesobjekt och naturvärdesklassade områden, särskilt klass 1 och 2, men även lägre 
klasser, kan vara känsliga ur ekologisk synpunkt. I hushållningsbestämmelserna 3 kap 3§ MB 
står att ”mark och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt 
som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön”.  

Området bör inventeras särskilt med avseende på lav-, moss- och vedsvampsfloran. Särskild 
kunskap krävs av de som gör en fördjupad artinventering inom dessa grupper. En fördjupad 
artinventering är nödvändig för att kunna kartlägga områdets artrikedom och betydelse för 
rödlistade arter. Naturvärdesobjekt 6 i södra delen av inventeringsområdet hyser de absolut 
högsta kvalitéerna och är ett skyddsvärt område, mycket viktigt för fågellivet, med både 
nyckelbiotopskvalitéer och typiska Natura 2000-naturtyper. Naturtypen ädellövskogsbranter har 
idag dålig förekomst enligt Naturvårdsverket men uppvisar en stabil trend. (Naturvårdsverket 
2011). Svampen Fuligo leviderma och skalbaggen källgräskvicklöpare nuvarande status i 
området bör utredas vidare genom fördjupad artinventering. 

I områdets norra del förekommer flera bestånd av den invasiva arten jättebjörnloka som även 
kan orsaka skador på hud vid närkontakt. Arten är inte naturligt förekommande i regionen och 
bör tas bort så snart som möjligt innan den sprider sig ytterligare inom området. 

Referenser 
ArtDatabanken (2017_1). Statens Lantbruksuniversitet. URL: www.artportalen.se. Datum för 

uttag: 2017-05-22 
ESRI (2015). DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, 

AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, och the GIS User Community 
Naturvårdsverket (2011). http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i- 
   miljoarbetet/vagledning/natura-2000/naturtyper/skog/vl-9180-adellovskogsbranter-apr-12.pdf  
NRM (2008). http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/matte/mattstr.html. 
Notisum (2007). Artskyddsförordningen. URL: www.notisum.se. Datum för uttag: 2017-05-22 
SIS (2014_1). Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, 

naturvärdesbedömning och redovisning. SIS 199000:2014. Publicerad 2014-06-25, utgåva 1.  
SIS (2014_2). Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). Teknisk rapport. 

SIS-TR 199001:2014. Publicerad 2014-06-25, utgåva 1.  
Skogsstyrelsen (2017).  https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/miljo-och-
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Naturvärdesinventering - Metodbeskrivning 
I arbetet med att kartlägga området har den standardiserade metoden Naturvärdesinventering, nivå fält 
detalj (SS 199000:2014) använts med tillägg enligt Tabell 1. Nedan beskrivs metoden i korthet. För 
fullständig metodbeskrivning, se Svensk standard SS 199000:2014 (SIS 2014_1, SIS 2014_2). 

Tabell 1. Tillägg 

Tillägg Beskrivning 

Naturvärdesklass 4 Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 – Visst 
naturvärde – identifieras och avgränsas. 

  

En naturvärdesinventering innebär identifiering av geografiska områden av betydelse för biologisk 
mångfald. Områden med förhöjda naturvärden, så kallade naturvärdesobjekt, avgränsas och beskrivs. 
Naturvärdesobjektets betydelse för den biologiska mångfalden (naturvärdet) bedöms enligt en 
bedömningsskala (klass 1 till 4). Ibland avgränsas även så kallade landskapsobjekt. Landskapsobjekt 
kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av landskapsekologisk karaktär ska 
redovisas som geografiska områden.  

En naturvärdesbedömning görs utifrån två kriterier:  

1. Ekologiska förutsättningar för biologisk mångfald och hotade eller sällsynta biotoper. 

2. Förekomsten av naturvårdsarter (arter som omfattas av artskyddsförordningen, typiska arter 
beslutade av EU-kommissionen, rödlistade arter och signalarter) eller artdiversitet. Ytterligare 
naturvårdsarter kan användas vid inventeringen, med motivering till varför de är valda.  

Om naturvärdesbedömningen av någon anledning inte kan ge ett säkert resultat ska det anges att 
bedömningen är preliminär. 

De två kriterierna för naturvärdesbedömningen vägs samman och resulterar i en naturvärdesklass. 
Naturvärdesklasserna är i grundutförandet indelade i tre olika klasser (1–3) och en fjärde klass kan 
läggas till. Naturvärdesklasserna beskrivs i Tabell 2. 

För terrestra biotoper gäller att fältinventering ska utföras under perioden 1 april – 31 oktober i södra 
Sverige. 
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Tabell 2. Beskrivning av naturvärdesklasser. 

Naturvärdesklass Förtydligande Ungefärlig klass i nationella 
inventeringar 

Högsta naturvärde – 
naturvärdesklass 1 

Varje enskilt område 
bedöms vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på 
nationell eller global nivå. 

- 

Högt naturvärde – 
naturvärdesklass 2 

Varje enskilt område 
bedöms vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på 
regional eller nationell nivå. 

Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 
lövskogsinventeringens klass 1 och 2, 
ängs- och betesmarksinventeringens 
aktiva objekt, ängs- och 
hagmarksinventeringen klass 1-3, 
ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, 
skyddsvärda träd enligt 
åtgärdsprogrammet, 
våtmarksinventeringen klass 1 och 2, 
rikkärrsinventeringen klass 1-3, limniska 
nyckelbiotoper, skogsbrukets klass 
urvatten, värdekärnor i naturreservat 
samt fullgoda Natur 2000-naturtyper. 
Detta förutsatt att de inte uppfyller 
naturvärdesklass 1. 

Påtagligt naturvärde – 
naturvärdesklass 3 

Varje enskilt område 
behöver inte vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald regionalt, 
nationellt eller globalt, men 
det bedöms vara av särskild 
betydelse att den totala 
arealen bibehålls eller blir 
större, samt att den 
ekologiska kvalitén bibehålls 
eller förbättras. 

Ängs- och betesmarksinventeringen 
klass restaurerbar ängs- och betesmark, 
Skogsstyrelsens objekt med 
naturvärden, lövskogsinventeringens 
klass 3, ädellövskogsinventeringen klass 
3, våtmarksinventeringen klass 3 och 4 
samt skogsbrukets klass naturvatten. 

Visst naturvärde – 
naturvärdesklass 4 

Varje enskilt område 
behöver inte vara av 
betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald regionalt, 
nationellt eller globalt, men 
det bedöms vara av 
betydelse att den totala 
arealen bibehålls eller blir 
större, samt att den 
ekologiska kvalitén bibehålls 
eller förbättras. 

Motsvarar inte någon klass i de större 
nationella inventeringarna. Motsvarar 
ungefär generellt biotopskydd som inte 
uppfyller kriterier för högre 
naturvärdesklass. 

 

Naturvårdsarter 

Naturvårdsarter är arter som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild 
betydelse för biologisk mångfald. Många naturvårdsarter har uppmärksammats av naturvårdsskäl och 
är upptagna i fågel- och habitatdirektivets listor (Rådets direktiv 92/43/EEG) eller upptagna på 
Naturvårdsverkets lista över rödlistade arter. Naturvårdsarter innefattar också signalarter som nyttjas 
vid Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (Nitare 2000), länsstyrelsens ängs- och 
hagmarksinventering (projekt TUVA) samt regionala och lokala ansvarsarter. 
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Signalarter indikerar vissa naturvärden. Där signalarter förekommer är sannolikheten stor att även 
andra skyddsvärda arter förekommer. Signalarter används frekvent även vid Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventering. Signalartslistan är framtagen och tillhandahålls av Skogsstyrelsen. (Nitare 
2000) 

Rödlistade arter avser arter som är upptagna på rödlistan, som tas fram av ArtDatabanken vid SLU och 
fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Rödlistning är ett system som 
utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN). Rödlistningen är en prognos över risken 
för enskilda arter att dö ut från Sverige vilket har bedömts kvantitativt. Hotkategorierna redovisas i 
Tabell 3. Arter i hotkategorierna VU, EN och CR räknas som hotade. (Artdatabanken 2015) 

 
Tabell 3. Rödlistans hotkategorier. 
 

Nationellt 
utdöd 

Akut 
hotad 

Starkt 
hotad 

Sårbar Nära 
hotad 

Livskraftig Kunskapsbrist Ej bedömd 

RE CR EN VU NT LC DD NE 

 

Referenser 

Artdatabanken (2015), Rödlistade arter i Sverige 2015. Artdatabanken SLU, Uppsala. 
Nitare (2000) Nitare, J. 2000. Signalarter –indikatorer på skyddsvärd skog. Skogsstyrelsen. 
SIS (2014_1) Svensk standard SS 199000:2014, Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – 
Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. 
SIS (2014_2) Teknisk rapport SIS- TR 199001:2014, Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI – 
Komplement till SS199000.  
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