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Inledning och syfte 

På uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret vid Kalmar kommun har Ekologa genomfört en 

naturvärdesinventering, enligt Svensk standard SS 199000:2014, av ett mindre avgränsat 

område på fastigheten  Harby 1:81 (Esther Bagerskas väg) öster om Trekanten i Kalmar 

kommun. Förstudie och fältinventering genomfördes av Jonas Wäglind den 29, 30 och 31 maj 

2017. Rapporten har författats av Jonas Wäglind, Ekologa och färdigställdes den 8 juni 2017.  

En naturvärdesinventering syftar till att lokalisera och redovisa betydelsefulla naturmiljöer 

(biotoper) och naturvårdsarter, som har betydelse för biologisk mångfald, inom ett avgränsat 

inventeringsområde.  

Inför fältinventeringen gjordes en digital förstudie i syfte att finna digitaliserat material från 

Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen samt Artportalen. Materialet sammanställdes 

och ligger delvis till grund inför inventeringsarbete, då det digitaliserade materialet verifieras 

och bedömdes i fält. Under inventeringen kartlagdes även de landskapselement som ordnas 

enligt lagens mening som generellt biotopskydd.   

 
Figur 1. Fotograferad, den 30 maj 2017, inom inventeringsområdes norra del, på fastigheten Harby 1:81. Foto-

grafiet är fotograferat i  sydlig riktning, mot tidigare Stålhs möbler. Inventeringsområdet domineras av jordbruks-

landskap bestående av blockrika marker med åkrar/slåttervallar med insprängda åkersholmar.  

 

1.   Metod 

Inventeringsarbetet genomfördes enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) 

SS 199000:2014 med ett mindre tillägg av att koordinera punktobjekt, som t.ex. 

värdefulla träd och naturvårdarter. Detaljeringsgraden har varit ”detaljerad nivå” vilket 

innebär att minsta obligatoriska ytobjekt är en yta av 10 m
2
 eller mer eller ett linjeobjekt 

med en längd av över 10 m eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer. Punktobjekten 

har omfattat grova-/jätteträd och naturvårdsarter t.ex. som arter omnämns i Artskydds- 

förordningen, rödlistade arter (Gärdenfors 2015), typiska arter - Natura 2000 och 

signalarter (Nitare 2000) samt andra arter som bedöms indikera hög biologisk mångfald. 
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1.1 Bedömningsgrunder 

Naturvärdesbedömning har gjorts enligt Svensk standard SS 199000:2014 där ytor eller 

områden med viktiga naturvärde i normalfallet bedöms i följande fyra klasser:                 

(se även figur 2). 
 

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 (mörkröd färg) 

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 (röd färg) 

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 (orange färg) 

Viss naturvärde – naturvärdesklass 4 (gul färg)  

 
 

 
Figur 2. Naturvärdesbedömning vid NVI (SIS 2014a). Utfall för bedömningsgrund art respektive  

bedömningsgrund biotop, som leder till en viss värdeklass. 

 

Denna naturvärdesinventering har bedömts enligt tre naturvärdesklasser, de tre högsta 

klasserna, högsta naturvärde (klass 1), högt naturvärde (klass 2) och påtagligt naturvärde 

(klass 3). Således har tillägget med naturvärdesklass 4 ej valts. 

 

Naturvärdesbedömningen ska vila på kundskap om aktuella arters- och biotopers ekologi. 

Det förutsätter breda kunskaper och insikter om vilka arter och biotopkvaliteter som kan 

förväntas inom en viss biotop. 
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Den s.k. rödlistan används i denna rapport för klassificering av olika arters utdöenderisk    

samt en anvisning av de olika arternas bevarandestatus. 

Påträffas rödlistade arter presenteras de enligt kategorier nedan: 

RE Regionally extict - Nationellt utdöd 

CR Critically endangered - Akut hotad 

EN Endangered - Starkt hotad 

VU Vulnerable - Sårbar 

NT Near threatened - Nära hotad 

DD Data deficiency – Kunskapsbrist 

1.2 Bakgrund och områdesbeskrivning 

Kalmar kommuns stadsbyggnadskontor arbetar med att ta fram en detaljplan för ett 

begränsat område öster om samhället Trekanten i Kalmar kommun. Aktuellt område är 

beläget söder om järnvägen mellan Alvesta och Kalmar, strax norr om den tidigare 

riksväg 25 som löper genom Trekanten till Kalmar (se figur 3 och 4). Det avgränsade 

inventeringsområdet var ca 26 hektar stort. 

 

  Figur 3. Utdrag från översiktskartan där den plats som inventerades är markerad med ljusblå cirkel på 

  figuren. Inventeringsområdet var ca 26 ha stort och ligger på fastigheterna Harby 1:81. 

 

Inventeringsområdet (se figur 4) domineras av ett påtagligt jordbrukslandskap med 

omfångsrika åkrar, åkerholmar och block- och stenrika omkringliggande igenväxnings-

marker (se figur 1). Åkrarna brukas intensivt med antingen insådd eller vallskörd. 

Åkerholmarna har med stor sannolikt hävdats i historien men idag är de till största delen 

fyllda av triviala lövträdsdungar. De omkringliggande block- och stenrika markerna i 

sydväst och nordost återfinns en varierad markanvändning (se figur 4). Inom vissa delar 

av inventeringsområdet i söder finns betesmarker, i väster lekplatser och fotbollsplan.  
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  Figur 4. Rosa ytmarkering, på ortofoto från 2012, visar inventeringsområdet strax öster om     

  Trekantens samhälle. 

 

2. Resultat 

2.1 Inledning 

Det inledande arbetet påbörjades den 29 maj 2017 med en digital förstudie, där  

ett antal geodata från olika myndigheter ordnades i ett ArcGIS-projekt. Geodata 

laddades ner från Jordbruksverket (TUVA), Länsstyrelsen (LST WebbGIS), 

Skogsstyrelsen (Skogsdataportalen) samt Artportalen (se tabell 1, Källa). 

 

Tabell 1. Inhämtade relevanta geodata (SWEREF99 TM), 2017-05-29 med kända regleringar och 

digitaliserade naturvärden samt andra betydelsefulla skikt. 

 

Data-set Källa Berör inventerings-
området 

Kommentar 

Nationalpark LST WebbGIS Nej  

Naturreservat LST WebbGIS Nej  

Natura 2000 
områden  

LST WebbGIS Nej  

Våtmarkinv. 
(VMI) 

LST WebbGIS Nej  

Skyddsvärda 
träd  

LST WebbGIS Nej  

Strandskydd, 
utökat 

LST WebbGIS Nej  

Biotopskydd Skogsdataportalen Nej  

Nyckelbiotop  Skogsdataportalen Nej  
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Nyckelbiotop, 
bolag 

Skogsdataportalen Nej  

Naturvärden Skogsdataportalen Nej  

Naturvårdsavtal Skogsdataportalen Nej  

Sumpskog Skogsdataportalen Nej  

Avverknings- 
anmälan 

Skogsdataportalen Ja Avverkningsanmälan, 
daterad 2016-03-21. 

Jordbruksmark Jordbruksverket, 
blockdatabas 

Ja Naturtyps-klassat 
habitat, ca 0,3 hektar. 

Artportalen Artportalen.se Nej  

 

2.2 Förstudie 

Resultatet från förstudien visade att inga regleringar, hotade eller rödlistade arter har 

noterats inom inventeringsområdet. Endast två dataset berör inventeringsområdet, vilka 

är Skogsstyrelens anmälan om avverkning och Jordbruksverkets ängs- och betesmarks-

inventering, daterad den 1 februari 2006. Resultatet av förstudien kan ses i figur 5 och 

tabell 2. 

 
Figur 5. Förstudien visar att två dataset påträffats inom inventeringsområdet. Det ljusgula området i den 

sydvästra delen av inventeringsområdet visar ett område som anmälts för föryngringsavverkning.  Det 

andra datasetet, det ljusgröna området alldeles intill, visar ängs- och betesmarksblock MFK-PBL, vilken 

påvisar en naturtypsklassad betesmark. 
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Tabell 2. Redovisat resultat i förstudien från Jordbruksverkets databas Tuva och Skogsstyrelsens 

skogsdataportal, 170529.  

Punkt-     

objekt 

Kategori Natur-

värde 

Art-               

status 

Beskrivning 

Ljusgrön 

markering 

Ängs- och 

betesmark 

Särskilda 

värden 

Naturtypsklass 

6230 

Inventeringsdatum 2006-02-01. Total areal på 

ytobjektet: 0,44 ha. *Naturtypsklassad yta: 0,3 

ha. Övrig yta 0,2 – Annan naturtyp  

Ljusgul 

markering 

Normal 
Skog  

- - Avverkningsanmälan om föryngringsavverkning 
om 1 ha, daterad 160321. 

 

  *Figur 6 nedan, redovisar Jordbruksverkets dataset TUVA, ängs- och betesmarksblock    

  MFK-PBL. Utdraget visar bl.a. vilka kärlväxter som fanns närvarande och vilka arter av   

  träd och buskar samt hur öppet/slutet det var inom ängs- och betesmarksblocket.  

 

Figur 6. Utdrag ur MFK-PBL blocket från Jordbruksverkets databas, Tuva.  
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2.3 Generellt biotopskydd 

4.5.3 Generellt biotopskydd (tillägg enligt SS 199000:2014) 

Med generellt biotopsydd menas enligt miljöbalkens 7 kap 11§, följande landskaps-

element/livsmiljöer: (Förordning om områdesskydd, bilaga 1) 

1. Allé 

2. Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 

3. Odlingsröse i jordbruksmark 

(på eller i anslutning till jordbruksmark upplagd ansamling av stenar med ursprung i 

jordbruksdriften). 

4. Pilevall 

5. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 

(ett småvatten eller en våtmark med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark som 

ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta). 

6. Stenmur i jordbruksmark  

(en uppbyggnad av på varandra lagda stenar som har en tydlig, långsträckt utformning i 

naturen och som har eller har haft hägnadsfunktion eller som funktion att avgränsa 

jordbruksskiften eller någon annan funktion). 

7. Åkerholme  

(en holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av 

åkermark eller kultiverad betesmark) 

      Figur 7 och tabell 3 redovisar de landsskapselement/generella biotopskydd som       

      påträffats under inventeringen av naturvärden inom ett avgränsat inventeringsområde. 

   

          
Figur 7. Figuren visar kartlagda landskapselement inom inventeringsområdet (rosa ytmarkering),       

enligt definitionen i miljöbalkens 7 kap § 11 och i förordningen om områdesskydd § 5 samt bilaga 1. 
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  Tabell 3. Redovisat resultat från kartläggningen av generella biotopskydd, 2017-05-31.  

Objekt-

ID 

Kategori Areal/ 

Längd  

Lagligt 

skydd 

Beskrivning 

10 Åkerholme 379 m2 Ja Berghäll med träd/buskskikt 

11 Åkerholme 3144 m2 Ja Blockrik mark med ädellöv 

12 Åkerholme 2591 m2 Ja Blockrik mark med ädellöv 

13 Åkerholme 335 m2 Ja Blockrik mark med triviallöv 

14 Åkerholme 4080 m2 Ja Blockrik mark med ädellöv 

15 Åkerholme 268 m2 Ja Berghäll med träd 

16 Åkerholme 29 m2 Ja Berghäll med upplagda stenar 

17 Småvatten 1626 m2 Ja Året om vattenhållande dagvattendamm 

18 Småvatten 317 meter Ja Vattenhållande dike, viktig miljö för vattenlevande organismer 

19 Stenmur 52 meter Ja 1-1,5 meter bred, trasig här och var, i anslutning till hygge 

20 Stenmur 13 meter Ja 1-1,5 meter bred, trasig här och var, i anslutning till hygge 

21 Odlingsröse 217 m2 Ja Sentida stentipp 

22 Odlingsröse 170 m2 Ja Sentida stentipp 

23 Odlingsröse 1069 m2 Ja Ett större odlingsröse/sentida stentipp 

24 Odlingsröse 830 m2 Ja Sentida stentipp 

25 Odlingsröse 68 m2 Ja Sentida stentipp 

26 Odlingsröse 34 m2 Ja Sentida stentipp 

27 Odlingsröse 63 m2 Ja Sentida stentipp 

28 Odlingsröse 48 m2 Ja Sentida stentipp 

 

      Variationen mellan de olika odlingsrösena är stor inom inventeringsområdet, det finns    

      den äldre typen och den sentida typen, s.k. stentippar där man med häst och vagn eller  

      motordrivet fordon transporterat stenar till en större samling. Stensamlingarna påträffas  

      på sämre odlingsbara ytor, såsom berghällar, blockiga områden eller i marksänkor. 

 

   
Figur 8. Figuren visar det odlingsröse som finns vid nr 24, ett typiskt odlingsröse från en åkerholme.  
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Bevattningsdammen med objekts-ID 17, undersöktes med hjälp av lyse natten mellan den 

1 och 2 juni 2017 (21:00- 00:00). Syftet med att lysa dammen var att konstatera om det 

fanns större eller mindre salamandrar samt åkergroda och vanlig padda vid dammen. 

Dammen besöktes dagen före, för att kartlägga möjliga platser att lysa vid dammens 

strand. Totalt iordningställdes sju platser från dämmet/diket i norra delen till avrinningen 

i sydöstra delen, längs den västra stranden av dammen. Varje plats vid stranden besöktes 

två gånger samma natt, genom att komma fram till stranden, sätta sig på huk, vänta några 

minuter med lampan avstängd, tända pannlampa Flashlight, art. 24-947 (150-160  lm) 

och noggrant lysa vattenytan. Inga salamandrar eller åkergroda och padda påträffades. 

2.4 Naturvärdesobjekt 

Fältarbetet genomfördes den 30 och 31 maj 2017, då hela inventeringsområdet genom-

söktes på viktiga biologiska värden. Vid inventeringen identifierades fyra naturvärdes-

objekt, ett med högt naturvärde (klass 2) och tre med påtagligt naturvärde (klass 3) samt 

ett punktobjekt (klass 3), se figur 9. Naturvärdesobjekt 1 ligger längst i söder, och är ett 

område med sekundär lövskog (klass 3). Naturvärdesobjekt 2 ligger i den norra delen av 

inventeringsområdet och är ett minde område med sekundär lövskog (klass 3). 

Naturvärdesobjekt 3 är en torr/frisk naturbetesmark (klass 2). Naturvärdesobjekt 4 är en 

torr till frisk gräsmark som tidigare har hävdats (klass 3). Naturvärdesobjekt 5 påträffades 

i östra delen av inventeringsområdet och är en flerstammig 46 cm grov sälg. 

 

Figur 9. Fem identifierade naturvärdesobjekt redovisas geografiskt inom inventeringsområdet (rosa 

markering) vid Trekanten. Av de klassade naturvärdesobjekten är fyra ytobjekt (1-4) och ett punktobjekt 

(5). 
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Naturvärdesobjekt 1         Klass 3   Sekundär lövskog  0,31 ha   

Område 1 är en avgränsad gles sekundär lövskog med stor dominans av ädellöv med inslag av 

asp och tall samt undertryckta granar. Lövskogen har uppkommit efter förändringar i 

markanvändningen. Området har troligen tidigare varit helt öppet, utan träd och har under senare 

år beskogats och hävdats med bete. Hävd har ej brukats på senare tid. 

Naturvärdesbedömning  

Området har ett påtagligt naturvärde, med ett trädskikt som täcks av minst 50 % ädellöv med 

inslag av asp, björk, fågelbär och päron. Vidare finns det medelålders tallar och granar. Inom 

området finns flera skogsekar med en diameter över 60 cm. Skogslönn, oxel och sälg finns inom 

området. Flera lövträd är döda och erhåller viktig ekologisk död ved. Andra lövträd har spår efter 

spillkråka. I bohålor i större aspar häckar stare. På lövträdens stammar springer blanksvart trä-

myra och jordhästmyra. Här och var finns avverkningsstubbar sedan tidigare gallringar.    

Beskrivning  

Objektet karaktäriseras av ett glest ädelskogsbestånd med inslag av andra större lövträd och 

hassel. Med uppslag av ask, hagtorn, oxel, rönn och skogsek blir upplevelsen en flerskiktad 

skogsmiljö (se bild 1). I buskskiktet finns en, hägg och olvon. På jord-fattigare ytor finns tallar 

som är runt en halv meter i diameter. Området har delvis gallras på de flesta trädslagen (gran, 

skogsek, tall m.fl.) Fältskiktet är för övrigt sparsamt men vanliga arter är blåbär, liljekonvalj, 

kruståtel, skogskovall, vitsippa och örnbräken. Även hävdgynnade arter har påträffats, såsom 

gökärt och vårbrodd.  

Naturvårdsarter  

Ask Fraxinus excelsior  (EN – starkt hotad)  

Stare Sturnus vulgaris  (VU – sårbar) 

Spillkråka Dryocopus martius  (NT – nära hotad) 

Kuddticka Phellinus punctatus 
 

 
Bild 1. Fotografi från naturvärdesobjekt 1 (påtagligt naturvärde, klass 3). En sekundär lövskog utvecklad 

genom tidigare beteshävd.  Idag påtagligt flerskiktad och inhyser stående och liggande död ved. 
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Naturvärdesobjekt 2         Klass 3   Sekundär lövskog  0,12 ha 

Område 2 är en avgränsad sekundär lövskog med stor dominans av asp och skogsek med inslag 

av bl.a. björk. Lövskogen har troligen uppkommit efter förändringar i markanvändningen. 

Området har sannorlikt tidigare varit helt öppet, utan träd och användes delvis för att bli av med 

större stenar från den brukade åkerarealen. Under senare år har området beskogats med lövträd 

och troligen stundom även hävdats med bete. Hävd har ej brukats på senare tid. 

Naturvärdesbedömning  

Området har ett påtagligt naturvärde, med ett trädskikt som täcks av minst 50 % asp med inslag 

av ädellöv och björk. Inom området finns flera aspar med aspticka och ett antal bohål där både 

gröngöling och starar häckar under besöket. Vissa aspar har tydliga spår efter gröngöling.       

Ask, fågelbär, oxel, rönn och skogslönn finns inom området. Flera lövträd är döda och erhåller 

viktig ekologisk död ved. Det finns både liggande och stående död ved. Det finns tecken på 

tidigare gallringar inom området.    

Beskrivning  

Objektet karaktäriseras av ett lövskogsbestånd med stor dominans av asp samt inslag av andra 

större lövträd och hassel. Med uppslag av asp, oxel och rönn blir skogsmiljön flerskiktad (se bild 

2). I buskskiktet finns en och hägg. Området är påtagligt blockrikt, både med jätteblock och/eller 

sannorlikt dittransporterade större stenar, vilket troligen gjort området svårbrukat. Objektet har 

delvis gallras under tidigare epoker. Vanliga kärlväxter i fältskiktet är blåbär, ekorrbär, kaprifol, 

kruståtel, vitsippa och ängskovall. Enda hävdgynnade kärlväxten som påträffades var gökärt.  

Naturvårdsarter  

Ask Fraxinus excelsior  (EN – starkt hotad)  

Stare Sturnus vulgaris  (VU – sårbar) 

Gröngöling Picus viridis (NT – nära hotad) 

Aspticka Phellinus tremulae 
 

 
Bild 2. Fotografi från naturvärdesobjekt 2 (påtagligt naturvärde, klass 3). En sekundär lövskog med stor 

dominans av asp och andra lövträd. I området häckar gröngöling och stare.   
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Naturvärdesobjekt 3 Klass 2 Stagg-gräsmark  0,21 ha 

Område 3 är en avgränsad gräsmark med lång hävdkontinuitet. Stagg-gräsmarker är hävd-

präglade marker på särskild jordmån i form av silikatjordar med begränsad fuktighet. Dessa 

gräsmarker formas att bli artrika som denna betesmark med 15 karaktärsarter och en handfull 

typiska arter. Trädskiktet består av ädellöv och björk. Endast en liten andel av krontäckning vilar 

över gräsmarken. Norra delen av den granskog som stod i närområdet har avverkats, vilket har 

gett gräsmarken kraftigare ljusinstrålning samt små utkörningsskador på gräsmarken.  

Naturvärdesbedömning  

Området har ett högt naturvärde, beroende på den stora artrikedomen inom gräsmarken. Ett glest 

trädskikt som medger ljusstrålning inom de flesta gräsmarksytorna. Buskskiktet består av några 

större enbuskar som bildar en mindre barriär mot den nya föryngringsytan norrut. Enbuskarna 

gynnar mikroklimatet under den svalare delen av året. Sparsamt med igenväxningsarter. Naturtyp 

6230 (artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat) är prioriterad inom Europeiska unionen. 

Beskrivning  

Objektet karaktäriseras av en artrik gräsmarksflora med relativt stor dominans av stagg på torra 

ytor, tillsammans med fårsvingel, ljung, pillerstarr och stenmåra. På friskare gräsmarker 

dominerar däremot blekstarr, blodrot, Jungfru Marie nycklar, hirsstarr svartkämpar och ängsviol. 

Genom gräsmarken följer en bruksväg, längst ett grävt dike, i öst/västlig riktning och här 

påträffas oftast jungfrulin, kamäxing, knägräs och ärenpris.  

Naturvårdsarter  

Gulsparv Emberiza citrinella  (VU – sårbar) 

Sommarfibbla Leontodon hispidus  (NT – nära hotad) rapporterad av JV (TUVA), se figur 6. 

Karaktärsarter: blekstarr, blodrot, fårsvingel, gråfibbla, gökärt, hirsstarr, jungfrulin, knägräs, 

ljung, pillerstarr, rödven, stagg, stenmåra, ärenpris, ängsviol   

Typiska arter: Jungfru Marie nycklar (fridlyst), gullviva, kamäxing, liten blåklocka, knippfryle, 

svartkämpar, sydvårbrodd 

 
Bild 3. Fotografi från naturvärdesobjekt 3 (högt naturvärde, klass 2). En artrik naturtypsklassad betes-

mark (typkod 6230), prioriterad av den Europeiska unionen.    
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Naturvärdesobjekt 4 Klass 3 Silikatgräsmark  0,11 ha 

Område 4 är en avgränsad torr/frisk gräsmark med avbruten hävdkontinuitet. Silikatgräsmarker är 

ofta artrika hävdpräglade marker på silikatjordar med begränsad fuktighet. Denna gräsmark har 

10 karaktärsarter och en handfull typiska arter. Trädskiktet består av ädellöv, asp och björk. 

Endast en mindre andel krontäckning vilar över gräsmarken. Däremot är vissa delar beklädda 

med igenväxningsvegetation i form av uppslag av asp, björk, fågelbär, rönn och skogsek. På vissa 

delar av gräsmarken syns berghällen igenom jordlagret. Gräsmarken har delvis påverkats negativt 

av åkerbruk.   

Naturvärdesbedömning  

Området har ett påtagligt naturvärde, beroende på artrikedomen inom gräsmarken. Ett glest 

trädskikt med ädellöv medger ljusstrålning inom de flesta delarna av gräsmarksytorna. Artrika 

silikatgräsmarker är angelägna områden för insektsfaunan, såsom fjärilar och solitära vildbin. 

Området har sparsamt med igenväxningsarter. Naturtyp 6270 (artrika torra-friska silikat-

gräsmarker) är prioriterad inom Europeiska unionen. 

Beskrivning  

Objektet karaktäriseras av gräsmarken som ligger isolerad på en åkerholme, mitt ute i jordbruks-

landskapet. På ena sidan gräsmarken finns en brukad vall och på den andra sidan avgränsas 

gräsmarken av stentippar och odlingsrösen. Sannorlikt har gräsmarken tidigare varit ängsmark 

men numer sedan ett antal år, helt ohävdad.  

Naturvårdsarter  

Gulsparv Emberiza citrinella  (VU – sårbar) 

Karaktärsarter: backlök, blodrot, fårsvingel, gullviva, gulmåra, liten blåklocka, luddhavre, 

prästkrage, rödklint och vitmåra   

Typiska arter: knippfryle, stor blåklocka, svartkämpar, vårfingerört, äkta johannesört och 

ängsviol 

Bild 4. Fotografi från naturvärdesobjekt 4 (påtagligt naturvärde, klass 3). En relativt artrik gräsmark 

(typkod 6270), prioriterad av den Europeiska unionen. 
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  Naturvärdesobjekt 5 Klass 3             Grovt träd 

  Naturvärdesobjekt 5, en 46 centimeter (omkrets 145 centimeter) grov sälg med flera stammar.    

  Det finns flera sälgar bredvid varandra som har liknande grovlek. På sälgens stam har kuddticka 

  identifierats samt därtill håligheter, sannorlikt skapade av spillkråka. Sälg är ett viktigt    

  biologiskt trädslag eftersom ett stort antal naturvårdsarter är knutna just till äldre sälgar.  

  Naturvårdsarter 

  Inga naturvårdsarter påträffades på sälgstammarna vid inventeringstillfället.  

 

3. Sammanfattande slutsats 

Inventeringsområdet vid Trekanten utgörs av ett ca 26 hektar stort etableringsområde 

som ligger inom jordbrukslandskapet. Inom inventeringsområdet påträffades fyra 

områden med naturvärde varav ett med höga naturvärden (klass 2) och tre med 

påtagliga naturvärden (klass 3) samt ett fristående grovt skyddsvärt träd. Vidare har 

ytterligare 19 generella biotopskydd karterats och kartlagds. För att utveckla 

etableringsområdes biologiska värden är det viktigt att de kartlagda naturvärdena 

tillgodoses och så få som möjligt av de generella biotopskydden elimineras vid 

kommande exploateringar. Genom att bevara och utveckla de utmarkerade 

naturvärdesobjekten och bevara landskapselementen, kan områdets naturvärden 

utvecklas och på sikt gynna den biologiska mångfalden. 
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