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Sammanfattning 
Ekologigruppen har på uppdrag av Tornstaden projektutveckling genomfört en 

naturvärdesinventering (NVI) i enlighet med SIS standard (SS 199000:2014). Målet med 

utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden för att kunna beakta 

ekologiska aspekter i arbetet med en ny detaljplan. Inventeringsområdet är cirka 3,4 hektar stort och 

ligger vid Oskar-Fredriksborg, norr om kasernområdet vid Rindö hamn, Vaxholms stad. 

Naturvärdesinventering i fält utfördes av Stina Hällholm den 16 april 2021. 

Den dominerande naturtypen är skog, främst tallskog och blandskog eller triviallövskog med stort 

inslag av ädellövträd. Centralt i inventeringsområdet finns ett mer öppet stråk med gräsmark och 

relativt unga träd och buskar som sträcker sig till de nordvästra och nordöstra utkanterna av 

inventeringsområdet. Flera av de skogsklädda delarna av området har troligen varit mer öppna 

längre tillbaka i tiden och håller nu bitvis på att växa igen, främst med sly och unga lövträd. I den 

centrala delen av inventeringsområdet finns ett garage/lada. Enligt historiska flygbilder har det 

funnits mer bebyggelse i området åtminstone fram till någon gång under 1970-talet. Området ingår i 

riksintresset för kulturmiljö kring Oskar-Fredriksborg (Miljöbalken 3 kap. 6 §). 

Ett naturvärdesobjekt med högsta naturvärde (klass 1), två objekt med högt naturvärde (klass 2) 

och två naturvärdesobjekt med påtagliga naturvärden (klass 3) har urskilts i inventeringsområdet. 

Objektet med klass 1 utgörs av en ensam, mycket gammal ek med en stamdiameter på 1,5 m. 

Trädet är ett hålträd med förekomst av mulm (ansamling av lös murken ved, gamla löv och rester 

av insekter). Sådana gamla och grova ekar är idag sällsynta i landskapet och därför extra 

skyddsvärda. Objektet har preliminär klassning av naturvärdet då inga naturvårdsarter hittades vid 

fältbesöket men då trädet har många olika värdefulla strukturer indikerar det med stor sannolikhet 

att det utgör en hemvist åt ett flertal naturvårdsarter (troligen flera rödlistade) av bland annat 

insekter och möjligen även lavar. Objekten med klass 2 utgörs främst av tallskog och blandskog 

med ädellövinslag samt en del som utgörs av ädellövsträdsrika skogsbryn. I objekteten förekommer 

flera gamla tallar (över 150 år) och i ett av brynen står några äldre ekar med stora vedblottor, varav 

två stycken är grova hålträd. Objektens värden fortsätter med samma naturtyp utanför 

inventeringsområdets gräns. Objekteten med klass 3 utgörs av naturtyperna tallskog och 

triviallövskog samt blandskog med inslag av ädellöv.  

I denna inventering har det inte ingått att identifiera objekt med visst naturvärde (klass 4). Dock 

förekommer det inom inventeringsområdet åtminstone två områden med visst naturvärde. Dessa 

områden är lövträdsrika och saknar särskilt gamla träd men en del död ved finns liksom brynmiljöer 

med bärande/blommande buskar. Den centrala delen av inventeringsområdet där ladan/garaget 

står, med kilar utåt åt nordväst och nordöst, bedöms ha låga naturvärden och utgörs till stor del av 

öppen och trivial gräsmark, gammal trädgårdsmark och igenväxningsmark.  

I området har 12 naturvårdsarter påträffats i samband med naturvärdesinventeringen. Tre av dessa 

är arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen, bland annat mindre hackspett som sågs 

födosöka i området vid naturvärdesinventeringen. Tre av arterna är rödlistade; tallticka (nära hotad), 

mindre hackspett (nära hotad) och skogsalm (akut hotad). Strax utanför gränsen för 

inventeringsområdet och i dess närområde förekommer även andra naturvårdsarter. Bland dessa 

noterades flera naturvårdsarter (varav flera rödlistade) som är knutna till gamla tallar och ekar.   

Inom planområdet förekommer inslag med ädellövskog och triviallövskog som till viss del har 

kvalitéer som habitat för mindre hackspett, dessa är dock mycket begränsade i sin utbredning. Ett 

par av arten har tidigare rapporterats från området kring Oskar-Fredriksborg. Vid en riktad 

inventering av arten under juni månad 2021 påträffades inga individer av mindre hackspett (se 

vidare i separat rapport, Allmér 2021). Vår bedömning är att mindre hackspett endast förekommer 

tillfälligt inom inventeringsområdet 
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Några av förslagen till anpassningar och åtgärder för att minimera planens påverkan på den 

biologiska mångfalden är bland annat att bevara objekt av högsta och högt naturvärde, klass 1–2. 

Stor hänsyn bör även tas till områden med påtagligt naturvärde, klass 3, i planeringen. Bevara och 

skydda skyddsvärda träd genom god planering och skyddsåtgärder. Det är också viktigt att 

säkerställa att det finns en blandning av gamla och unga träd inom området om värdena inte ska gå 

förlorade på sikt. Gamla träd som vuxit upp i ett tidigare öppet landskap bör vårdas, exempelvis 

genom friställning av gamla ekar och andra ädellövträd för att öka solinstrålning på stammarna. 

Visa hänsyn i områden med rödlistade arter och naturvårdsarter med mycket högt indikatorvärde. 

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

området minimeras och värdefull död ved bör sparas, exempelvis genom att skapa så kallade 

faunadepåer. 
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Bakgrund och syfte 
Ekologigruppen har på uppdrag av Tornstaden projektutveckling genomfört en 

naturvärdesinventering (NVI) i enlighet med SIS standard (SS 199000:2014), samt inventering av 

naturvårdsträd inom ett begränsat område (Tabell 1). 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.  

Inventeringsområdet ligger vid Oskar-Fredriksborg, norr om kasernområdet vid Rindö hamn, 

Vaxholms stad. Läge och avgränsning framgår av Figur 1. Där framgår också områdets relation till 

kända naturvärden i omgivande landskap.  

 

Tabell 1. Ambitionsnivån för detta uppdrag. 

Kategori Ambitionsnivå 

Nivå  Fält 

Detaljeringsgrad Detalj - minsta karterbara enhet 0,001 hektar 

Tillägg Värdeelement – skyddsvärda träd (inom ett begränsat 
område) 

Figur 1. Översiktskarta över inventeringsområdets läge och relation till kända naturvärden i omgivande landskap. Kända 
artfynd redovisas ej i kartan. Bakgrundskartan är Lantmäteriets topografiska webbkarta. 
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Metod 

Naturvärdesinventering 
En naturvärdesinventering (NVI) 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 (Figur 2). 

Bedömningen utgår från områdets biologiska kvaliteter och vilka arter som utnyttjar det. Metoden 

sammanfattas i bilaga 2 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. 

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

Upplägget i detta uppdrag visas i Tabell 1. 

Förarbete 

Befintlig information om naturvärden och arter eftersöktes inom det område som illustreras i 

översiktskartan (Figur 1) från och med år 1990. De källor som genomsökts visas i Tabell 2. Data 

om naturvårdsarter har inhämtats från databasen Artportalen. 

Tabell 2. Genomsökta källor för information om områdets naturvärden och markhistorik. 

Data Källa Sökdatum 

Värdetrakter, Grön infrastruktur (Länsstyrelsen) Stockholms län 2021-04-15 

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

Lantmäteriet 2021 2021-04-15 

Naturvårdsarter Artportalen 2021 2021-04-15 

Ängs- och betesmarksinventeringens objekt Naturvårdsverket 2021 2021-04-15 

Naturreservat Naturvårdsverket 2021 2021-04-15 

Biotopskyddsområden Naturvårdsverket 2021 2021-04-15 

Natura 2000-områden (SPA, SCI) Naturvårdsverket 2021 2021-04-15 

Nyckelbiotoper Naturvårdsverket 2021 2021-04-15 

Berg- och jordarter SGU 2021 2021-04-15 

Fältinventering 

Fältinventeringen utfördes av Stina Hällholm den 16 april 2021. Vid fältbesöket 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.  

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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Inom ramen för detta uppdrag har även en trädkartering gjorts inom ett begränsat område av 
planområdet. Fältbesök för inventering av träden utfördes av Stina Hällholm den 1 september 
2021. Metodik och resultat från trädkarteringen presenteras i en separat rapport.  

Osäkerhet i bedömningen 
Området besöktes under mitten av april för naturvärdesinventeringen. Artvärden är framför allt 

bedömda från förekomster av kärlväxter, mossor, lavar, vedlevande svampar samt kläckhål av 

vedlevande insekter. I de fall att fåglar förekommit har dessa noterats, men ingen riktad 

fågelinventering har gjorts. Den tidiga inventeringsperioden medförde att flera naturvårdsarter 

bland kärlväxter och marksvampar inte kunde inventeras. Naturvärdesinventeringen kan trots detta 

bedömas som säker då biotopvärdena bedöms som säkra och naturvårdsarter inom de viktigaste 

artgrupperna har kunnat inventeras. Ett av naturvärdesobjekten (jätteeken i objekt 5) har dock 

preliminär bedömning av artvärdet. I det fallet har en expertbedömning gjorts av 

naturvärdesobjektets potential att hysa värdearter och objektet har tilldelats, med hänvisning till 

försiktighetsprincipen, det högsta värde det bedöms ha potential för. 

Resultat 

Allmän beskrivning av området 
Inventeringsområdet är cirka 3,4 hektar stort och utgörs av kuperad sprickdalsterräng. Höjderna 

domineras av hällmarker med sura urbergsbergarter som gnejs och granit. Dessa omges av 

dalgångar med morän och lera. Den dominerande naturtypen är skog, främst tallskog (Figur 5), och 

blandskog eller triviallövskog med stort inslag av ädellövträd (Figur 4 och Figur 5). Centralt i 

inventeringsområdet finns ett mer öppet stråk med gräsmark och relativt unga träd och buskar som 

sträcker sig till de nordvästra och nordöstra utkanterna av området. 

Skogsbeståndens ålder varierar i området. I de äldsta partierna bedöms den genomsnittliga åldern 

vara cirka 120 år. I andra partier, framför allt i de mer lövträdsdominerade delarna, är den 

genomsnittliga åldern lägre. I häradsekonomiska kartan från 1910 syns att området då utgjordes av 

blandskog i anslutning till åkermark. Möjligen att delar av skogen användes till bete. Flera av de 

skogsklädda delarna av området har troligen varit mer öppna tidigare och håller nu bitvis på att växa 

igen, främst med sly och unga lövträd. 

Bebyggelse finns i den centrala delen av inventeringsområdet. Här finns ett garage/lada. Enligt 

historiska flygbilder har det funnits mer bebyggelse i området åtminstone fram till någon gång 

under 1970-talet. Strax väster om förrådsbyggnaden samt i nordvästra och nordöstra hörnet av 

området har det tidigare legat ett flertal byggnader, troligen bostadshus med tomtmark (Figur 6).   

Naturvårdsstatus och övriga utpekanden 

Skydd enligt miljöbalken 

Inventeringsområdet ingår i riksintresset för kulturmiljö kring Oskar-Fredriksborg (Miljöbalken 3 

kap. 6 §). Övriga formella skydd saknas inom inventeringsområdet, detsamma gäller övriga delar av 

Rindö (Figur 1). 
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Figur 3. Den dominerande naturtypen är skog, här i naturvärdesobjekt 1 med tallskog med flera äldre träd och inslag av 
ek och björk. 

 
Figur 4. Triviallövskog med stort inslag av ädellövträd och en del sly, här i naturvärdesobjekt 2. 
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Figur 5. Blandskog med en hel del ek och hassel, här i östra delen av naturvärdesobjekt 3.  

 

Figur 6. Historiskt flygfoto från 1970-talet över inventeringsområdet, där det tidigare var flera bebygdda delar.  
Flygfoto från Lantmäteriet historiska kartmaterial. 
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Naturvärdesobjekt 
Ett naturvärdesobjekt med högsta naturvärde, två objekt med högt naturvärde och två 

naturvärdesobjekt med påtagliga naturvärden har urskilts. Objektens lokalisering visas i Figur 7. I 

objektskatalogen (bilaga 1) redovisas respektive objekts naturvärde i detalj och här finns också 

bilder från varje objekt. Nedan presenteras resultatet av naturvärdesinventeringen sammanfattat.  

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 som 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 

1 och 2 är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt (SIS 2014). 

 

 

Högsta naturvärde – Naturvärdesklass 1 

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

på nationell eller global nivå och de bör så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada 

naturmiljön (miljöbalken 3 kap. 3 §).  

I inventeringsområdet har ett objekt med högsta naturvärde (klass 1) identifierats (Figur 7). 

Objektet har preliminär klassning av naturvärdet då inga naturvårdsarter hittades vid fältbesöket 

men då trädet har många olika värdefulla strukturer indikerar det med stor sannolikhet att det utgör 

en hemvist åt ett flertal naturvårdsarter (troligen flera rödlistade) av bland annat insekter och 

Figur 7. Naturvärdesobjektens utbredning i inventeringsområdet vid Rindö hamn. Bakgrundskartan är Lantmäteriets 
ortofoto. 
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möjligen även lavar. Objektet utgörs av en ensam, mycket gammal ek med en stamdiameter på 1,5 

m (Figur 8). Trädet är också ett hålträd med förekomst av mulm (ansamling av lös murken ved, 

gamla löv och rester av insekter) och det är ganska solbelyst. Sådana gamla och grova ekar är idag 

sällsynta i landskapet och därför extra skyddsvärda. Objektet bedöms ha ett högt biotopvärde och 

preliminärt ett högt artvärde.  

 
Figur 8. En mycket gammal och mycket grov ek med håligheter med mulm. Trädet står bakom 
 garaget/ladan i mitten av inventeringsområdet och bedöms preliminärt ha högsta naturvärde. 

Högt naturvärde – Naturvärdesklass 2 

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

på regional eller nationell nivå och de bör så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada 

naturmiljön (miljöbalken 3 kap. 3 §). 

I inventeringsområdet har två objekt med högt naturvärde (klass 2) påträffats (Figur 7). Objekt 3 

utgörs främst av naturtypen blandskog med ädellövinslag samt en del som utgörs av 

ädellövsträdsrika skogsbryn (Figur 9). I objektet förekommer flera gamla tallar (över 150 år) och i 

brynet står några äldre ekar med stora vedblottor, varav två av träden är grova hålträd. Ekarna har 

troligen tidigare varit kraftigt beskuggade av de hus som tidigare låg strax söder om dem, och flera 

av dem skuggas nu istället av uppväxande träd och sly runtomkring. Objektets värden fortsätter 

norrut med samma naturtyp. Objekt 1 består till största del av tallskog med flera gamla tallar, samt 

en del blandskog med inslag av ädellöv. Objektets värden fortsätter västerut utanför planområdets 

gräns. Objekten bedöms ha påtagliga artvärden och påtagliga biotopvärden. Det betyder att det 

förekommer ett flertal skyddsvärda arter. Vidare så förekommer strukturer viktiga för biologisk 

mångfald ganska rikligt, men enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas saknas eller hade kunnat 
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förekomma i större omfattning. Död ved förekommer endast i måttlig omfattning och det är 

sannolikt att veduttag skett. Bland de naturvårdsarter som påträffats märks bland annat tallticka, 

grovticka och svart praktbagge (knutna till gammal tall) och mindre hackspett sågs födosöka i 

objekt 3.  

 
Figur 9. Objekt 3, sett från västra kanten, som utgörs av blandskog med stort inslag av ädellöv. Till höger i bild syns det 
sydvända brynet med flera ekar. Objektet bedöms ha högt naturvärde. 

Påtagligt naturvärde – Naturvärdesklass 3 

I denna klass behöver inte varje enskilt objekt vara av betydelse för biologisk mångfald på regional, 

nationell eller global nivå. Däremot bedöms objekten vara av särskild betydelse för att den totala 

arealen av sådana områden ska kunna bibehållas och deras ekologiska kvalitet upprätthållas eller 

förbättras (se SS 199000:2014). Ekologigruppen tolkar det som att objekt i denna värdeklass är av 

betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på kommunal nivå och kan vara av betydelse för 

en sammanhängande grön infrastruktur. 

I inventeringsområdet har två objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) påträffats (Figur 7). 

Objekteten utgörs av naturtyperna tallskog och triviallövskog samt blandskog med inslag av ädellöv 

samt en del som utgörs av ädellövsträdsrika skogsbryn (Figur 10). Inom objekten förekommer flera 

träd med bohål för fåglar. Objekten bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt eller visst 

biotopvärde. Det betyder att det förekommer naturvårdsarter men att arter med högt 

indikatorvärde inte är vanligt förekommande eller är fåtaliga. Biotopkvaliteter finns men de 

förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd så som kan förväntas i biotopen.  
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Figur 10. Objekt 4, som utgörs av tallskog och blandskog med ädellövinslag, bedöms ha påtagligt naturvärde. 

Visst naturvärde – Naturvärdesklass 4 

I naturvärdesklassen ingår objekt med vardagsnatur, som är av betydelse för att populationerna av 

vanliga arter ska fortsätta att vara vanliga. Objekt i denna värdeklass kan vara av betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på lokal nivå.  

I denna inventering har det inte ingått att identifiera objekt av klass 4. Dock förekommer det inom 

inventeringsområdet åtminstone två områden med visst naturvärde (Figur 7). Norr om 

ladan/garaget finns ett trädparti med framför allt klibbal, sälg och skogsalm men även björk, asp 

och gran. Träden uppskattas inte vara särskilt gamla men enstaka medelålders ekar står i östra 

kanten samt en något äldre sälg i norr. En liten mängd död ved finns i form av liggande klena 

lövträd. Området utgör en möjlig födosöksmiljö för mindre hackspett. 

I sydväst, kring parkeringsplatsen, finns relativt unga träd av sälg, ek, björk, gullregn och gran samt 

nyponbuskar och enstaka äldre tallar. En del död ved av lövträd finns, både som liggande och 

stående träd. Området utgör en sydvänd brynmiljö med bärande/blommande buskar (Figur 11). 

Strax utanför norra och västra gränsen för området förekommer flera gamla värdefulla tallar.  
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Figur 11. Område intill parkeringen i sydväst, som bedöms ha visst naturvärde (klass 4).  
Någon närmare beskrivning av objekt med visst värde har dock inte ingått i inventeringen. 

Lågt naturvärde 

Den centrala delen av inventeringsområdet, med kilar utåt åt nordväst och nordöst, utgörs till stor 

del av öppen och trivial gräsmark, gammal trädgårdsmark och igenväxningsmark. Framför 

ladan/garaget finns en vändplan och någon form av upplag. Området saknar i stort värdefulla 

strukturer och element för biologisk mångfald såsom gamla träd, inhemska växter och död ved 

(Figur 12). 

 
Figur 12. Område med lågt naturvärde, här syns den nordvästra delen av inventeringsområdet där det tidigare legat 
bostäder. Träden är relativt unga, det förekommer bitvis mycket sly, rosenbuskar och den invasiva arten kanadensiskt 
gullris. 
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Landskapsobjekt 
Landskapsobjekt avgränsas när flera värdeobjekt i en eller flera naturtyper tillsammans bildar ett 

sammanhängande landskap med större betydelse för biologisk mångfald. Det kan också avgränsas i 

områden som under en kort period under året har betydelse för flera arter. I det inventerade 

området har inga landskapsobjekt avgränsats.  

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 12 naturvårdsarter påträffats i samband med naturvärdesinventeringen. 

Förekomster av skyddade arter, rödlistade arter och arter med högt eller mycket högt 

indikatorvärde finns listade i Tabell 3. En fullständig förteckning av noterade naturvårdsarter och 

information om vad arterna indikerar finns i bilaga 3.  

Tabell 3. Naturvårdsarter. Tabellen innefattar skyddade arter, rödlistade arter och övriga naturvårdsarter. Kolumnen 
Skydd anger vilka paragrafer i artskyddsförordningen (ASF) som skyddar arten. Kolumnen RK anger 
rödlistningskategori enligt följande: NT - Nära hotad, CR - Akut hotad. 

Blåsippa 8 §  Vist Objekt 1, 2, 3, 4 Fältinventering 
2021 

Brun trämyra   Högt Objekt 4 Fältinventering 
2021 

Grovticka   Högt Objekt 1 Fältinventering 
2021 

Gråfibbla   Ringa Objekt 1 Fältinventering 
2021 

Gullviva 9 §  Visst Objekt 3 Fältinventering 
2021 

Gökärt   Visst Objekt 1 Fältinventering 
2021 

Mindre hackspett 4 § NT Mycket högt Objekt 3 Fältinventering 
2021 

Myskbock   Visst Objekt 2 Fältinventering 
2021 

Skogsalm  CR Visst Område med klass 4 

(norr om ladan) 

Fältinventering 
2021 

Smultron   Ringa Objekt 2,4 Fältinventering 
2021 

Svart praktbagge   Högt Objekt 3 Fältinventering 
2021 

Tallticka  NT Högt Objekt 1, 3 Fältinventering 
2021 

Skyddade arter 

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

nedan). Förekomsterna av arterna redovisas nedan samt i Tabell 3 och bilaga 3. 

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 
(indikatorvärde) 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 

En art som är skyddad enligt 4 § artskyddsförordningen har noterats inom inventeringsområdet 

(Tabell 3). Förutom att arterna 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. 

Mindre hackspett (Dendrocopos minor) noterades vid inventeringen födosöka i naturvärdesobjekt 3. 
Inom planområdet förekommer inslag med ädellövskog och triviallövskog som till viss del har 
kvalitéer som habitat för arten, dessa är dock mycket begränsade i sin utbredning. Ett par har 
tidigare rapporterats från området kring Oskar-Fredriksborg (fynd från databasen Artportalen 2013-
2014). Vid en riktad inventering av arten under juni månad 2021 påträffades inga individer av 
mindre hackspett (se vidare i separat rapport, Allmér 2021). Vår bedömning är att mindre hackspett 
endast förekommer tillfälligt inom inventeringsområdet.  
Det är Sveriges minsta hackspett med en kroppslängd av endast cirka 15 cm (Figur 14). Mindre 
hackspett lever i löv- och blandskog med förekomst av äldre lövträd, i södra Sverige särskilt 
ädellövträd. För häckning krävs döda lövträd. För att häcka framgångsrikt behöver ett par cirka 40 

ha äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha. Arten är rödlistad som nära hotad 
(NT). 
 

 
Figur 13. Mindre hackspett sågs födosöka i områden  
med blandskog inom planområdet. Illustration: Ekologigruppen. 

Artskyddsförordningen 

Artskyddsförordningen ger ett skydd för alla vilda fåglar och ett antal andra 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 (vägledande domar) tyder på att det inte är enstaka individer som är 
skyddade utan den lokala populationen. Om ett projekt eller en plan bedöms påverka en lokal population är det inte 
möjligt att söka dispens, istället måste skyddsåtgärder vidtas så att populationen inte påverkas negativt. 
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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. 

Blåsippa (Hepatica nobilis) förekommer rikligt i princip samtliga av naturvärdesobjekten. Arten är 

framför allt en signalart när den förekommer i äldre barrskog och signalerar då förekomst av kalkrik 

skogsmark, vilket är en ovanlig och skyddsvärd naturtyp. I de fall arten förekommer i något 

öppnare miljöer med inslag av yngre ek (såsom i objekt 2), är signalvärdet begränsat. Arten är 

skyddad enligt 8 §. 

Gullviva (Primula veris) förekommer i objekt 3. Arten föredrar kalkrika jordar och förekommer ofta 

i välhävdade marker och glesa örtrika skogar, men arten kan finnas kvar långt efter det att hävden 

upphört. Arten är skyddad enligt 9 §. 

Rödlistade arter 

Tre rödlistade arter noterades från området vid denna inventering (Tabell 3). Majoriteten av dessa 

rödlistade arter (två stycken) tillhör hotkategorin nära hotade arter (NT) och en tillhör den högsta 

hotkategorin akut hotade arter (CR). Nedan redovisas kända rödlistade arter från området. Mindre 

hackspett presenteras under stycket Skyddade arter. 

Skogsalm (Ulmus glabra) Alla de tre svenska alm-arterna är akut hotade då de är drabbade av den 

aggressiva almsjukan, som slår ut smittade individer. Att bevara de träd som fortfarande är friska 

kan bidra till en ökad genetisk variation och kanske på sikt öka resistens mot sjukdomen. Gamla 

levande träd har höga värden, och hyser ofta förekomster av andra ovanliga och rödlistade arter. 

Arten är rödlistad som akut hotad (CR) och förekommer norr om ladan/garaget. 

Tallticka (Phellinus pini) påträffades på tallar i objekt 1 och 3 (Figur 14). Arten växer i kärnveden av 

levande gamla tallar. Träden är vanligen gamla, över 150 år, men den kan även förekomma på något 

yngre tallar. När arten förekommer i gammal tallskog med ett stort inslag av gamla träd kan den 

uppträda på många träd, annars mer sparsamt. Arten förekommer ofta i miljöer med gamla tallar i 

Stockholms län. Arten är rödlistad som nära hotad (NT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Tallticka är rödlistad som nära hotad. Den noterades på flera träd i inventeringsområdet. 
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Övriga intressanta naturvårdsarter 

Förutom de rödlistade arterna hittades inom inventeringsområdet tre arter som är klassade som 

signalarter av Skogsstyrelsen (Tabell 3). Svart praktbagge (Anthaxia similis) är en liten skalbagge 

vars larvutveckling främst sker i den grova barken på gamla fristående tallar, t.ex. på hällmarker. 

Myskbock (Aromia moschata) är en skalbagge ur familjen långhorningar. Arten lever på äldre 

sälgträd, gärna i solbelysta miljöer och är en stark signalart som tidigare har varit rödlistad. Den 

används av Skogsstyrelsen vid nyckelbiotopsinventeringar som indikator på skyddsvärd skog. Arten 

bidrar till skapande av död lövträdsved där den förekommer. Grovticka (Phaeolus schweinitzii) Arten 

förekommer främst i barrskog, helst tallskog vid gamla tallar, men även vid gamla vårdträd i parker 

och trädgårdar. Arten växer på stubbar, stambaser och på i marken dolda rötter av levande och död 

tall och lärk (Figur 15).  

   

Figur 15. Till vänster: Svampen grovticka, funnen vid basen av en gammal tall i utkanten av naturvärdesobjekt 1. Till 
höger: Skalbaggen myskbock som lever i äldre sälgar. Spår av arten finns på flera träd i naturvärdesobjekt 2. 

 

Strax utanför gränsen för inventeringsområdet och i dess närområde förekommer även andra 

naturvårdsarter. Bland annat noterades flera naturvårdsarter som är knutna till gamla tallar och ekar; 

svampen vintertagging (nära hotad, NT), skalbaggen reliktbock (nära hotad, NT), svampen 

ekticka (nära hotad, NT) och blanksvart trämyra. Vid en riktad inventering av hålträdsekarna i 

området skulle troligen också fler naturvårdsarter bland insekter och andra leddjur tillkomma till 

artlistan. 

 

 

 

 

 

Rödlistan - rödlistekategorier 

Den svenska rödlistan utarbetas av Artdatabanken. Rödlistan uppdateras vart femte år och den senaste rödlistan 
gavs ut 2020. Rödlistan i sig innebär inget skydd utan anger olika arters risk att dö ut från Sverige. Arterna listas i 
olika rödlistkategorier beroende på artens status. Det finns sex rödlistningskategorier: 

(RE) nationellt utdöd, (CR) akut hotad, (EN) starkt hotad, (VU) sårbar, (NT) nära hotad, (DD) kunskapsbrist. 

Arter utan känd minskning eller negativ påverkan och med tillräckligt stor population klassas som livskraftiga (LC). 
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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.  

Bevara objekt av högsta och högt naturvärde, klass 1–2. För att gynna biologisk mångfald i 

området bör dessa naturvärdesobjekt undantas från exploatering. En skyddszon bör helst lämnas 

runt dem. I det fall en exploatering blir aktuell i ett område med höga naturvärden bör lämpliga och 

betydande kompensationsåtgärder genomföras.  

Ta stor hänsyn till områden med påtagligt naturvärde, klass 3 i planeringen. Dessa 

naturvärdesobjekt bör sparas i så stor utsträckning som möjligt för att säkerställa värden knutna till 

gamla träd, död ved och som möjliga födosöksområden för mindre hackspett. Eventuell 

exploatering inom dessa områden bör göras med stor försiktighet och kompensationsåtgärder bör 

företas. Värdefulla träd och strukturer bör pekas ut och sparas och det krävs att det säkerställs att 

finns en blandning av gamla och unga träd inom området om områdets värden inte ska gå förlorade 

på sikt.  

Bevara och skydda skyddsvärda träd från exploatering och påverkan från skuggande 

huskroppar genom god planering och skyddsåtgärder. Bevara om möjlig alla särskilt 

skyddsvärda träd (klass 1) och skyddsvärda träd (klass 2). Om detta inte är möjligt bör träden 

kompenseras. Gamla träd som vuxit upp i ett tidigare öppet landskap bör vårdas. Exempel på 

åtgärder kan vara friställning av gamla ekar och andra ädellövträd för att öka solinstrålning på 

stammarna. Om träd av klass 1 måste tas ned eller påverkas avsevärt bör samråd ske med 

länsstyrelsen (12 kapitlet Miljöbalken). Träd av klass 1 och 2 bör hanteras i samråd med arborist 

med specifik kunskap om skydd av träd och rotzoner under byggskedet. 

Skydda och vårda gamla träd som vuxit upp i ett tidigare öppet landskap. Träden bör förses 

med skötselplan. Exempel på åtgärder kan vara friställning av gamla ekar, andra ädellövträd och 

gamla fruktträd. Genom gradvis gallring ges mer utrymme till trädens kronor och solinstrålningen 

ökar, vilket även ökar trädens livslängd. Dock är det viktigt att säkerställa att det finns en blandning 

av gamla och unga träd inom området om värdena inte ska gå förlorade på sikt. 

Visa hänsyn i områden med rödlistade arter och naturvårdsarter med mycket högt 

indikatorvärde Förekomster av rödlistade arter och arter med högsta indikatorvärde bör i 

möjligaste mån skyddas från exploatering och hänsyn bör tas till förekomsterna vid skötsel av 

området.  

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

området minimeras. Särskilda ansträngningar bör göras för områdets äldre tallar och ekar. 

Observera att trädens rötter är känsliga för påverkan av schakt, och att rötterna når minst lika långt 

ut som trädkronan. Undvik att kompaktera jorden under trädens kronor/inom skyddszonen under 

byggtiden då rotsystemen annars kan skadas och skydda trädens stammar mot mekanisk skada (t.ex 

med hjälp av staket eller skyddsspont). 

Spara värdefull död ved. Nedtagna större trädstammar av ek, tall, asp och ädellöv, bör 

företrädesvis sparas i området. Stammarna placeras ut på plats eller i närområdet, i form av så 

kallade faunadepåer. Träden bör läggas ut i så stora stycken som möjligt för att efterlikna naturligt 

fallna träd. Död ved är en värdefull resurs som gynnar många arter i olika organismgrupper. 

Skydda naturmark från markslitage genom kanalisering på stigar.  
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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.  

 



Objektskatalog 9074_NVI_Rindö_hamn

Biotop: Taiga (100 %), undernaturtyper: Tallskog (70%), Blandskog med ädellövinslag (30%).
Beskrivning:
Objektet utgörs till största del av tallskog men det finns även ett inslag av björk, ek, lönn och asp, samt en igenväxning med
unga lövträd. Det förekommer flera gamla tallar och en del död ved.

Kontinuitet: Lång obruten skoglig kontinuitet (100-300 år)
Vegetationstyp: Blåbärstyp, Lingontyp, Smalbladigt grästyp
Markvegetationstyp: Blåbärstyp, Lingontyp, Smalbladigt grästyp
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Olikåldrigt, Flerskiktat

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Förekommer

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga (100%)

Skyddsvärda träd

Inventerare Stina Hällholm

1. Tallskog med inslag av ek i sydväst

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal vårtbjörk Skorpbark grov

Sällsynt (<1 m3/ha)Torrträd och högstubbar Tall Torrträd

Enstaka till sparsam
(1-10/ha) 45-65 cmVärdefulla träd Gammal tall

Enstaka till
sparsamt (1-5

m3/ha)
Lågor Tallåga Insektspår, barklös

Enstaka till

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Värdena är främst kopplade till de äldre träden. Objektets
värden fortsätter västerut (där det inte finns någon naturlig gräns), med ett sammanhängande område med äldre tallar.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Skyddade arter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Skyddsstatus

Stina HällholmBlåsippa (Hepatica nobilis) VisstEtt stort
antal ASF: 8 §

Rödlistade arter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Rödlistekategori

Finns på åtminstone 2-3 träd, samt på flera
träd västerut.Stina HällholmTallticka (Phellinus pini) HögtFlera Nära hotad (NT)

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Stina HällholmBlåsippa (Hepatica nobilis) VisstEtt stort
antal

typisk art, signalart skog,
skyddad art, brynart

Stina HällholmGrovticka (Phaeolus
schweinitzii) HögtEnstaka typisk art, signalart skog,

naturvärdesindikator

Stina HällholmGråfibbla (Pilosella
officinarum) RingaEnstaka brynart

Stina HällholmGökärt (Lathyrus linifolius) VisstFlera typisk art, ängs- och
betesart, brynart

Finns på åtminstone 2-3 träd, samt på flera
träd västerut.Stina HällholmTallticka (Phellinus pini) HögtFlera typisk art, signalart skog,

rödlistad art

sparsamt (1-5
m3/ha)

Lågor Björklåga Insektspår

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal

vårtbjörk

Naturvårdsarter
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Biotop: Taiga (100 %), undernaturtyper: Triviallövskog med ädellövinslag (70%), Ädellövträdsrika skogsbryn (20%), Blandskog
(10%).
Beskrivning:
Objektet utgörs av triviallövskog med asp, hassel, sälg, ek, oxel, björk och enstaka tallar i öst. Majoriteten av träden är
medelålders eller yngre men det förekommer även äldre träd bland björk, oxel och tall. Bitvis förekommer en hel del sly och
påbörjan till igenväxning med unga träd.
I norra brynet växer det gott om sälg, där flera av träden är liggande men fortfarande levande. Några av de äldre sälgarna har
håligheter och insektsspår. Det finns ganska gott om död ved (framför allt liggande) av olika lövträd.
Vegetationstyp: Blåbärstyp, Smalbladigt grästyp
Markvegetationstyp: Blåbärstyp, Smalbladigt grästyp
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Olikåldrigt, Flerskiktat

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Förekommer

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga (100%)

Skyddsvärda träd

Inventerare Stina Hällholm

2. Lövskog väster om gläntan

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Sällsynt (<1 ha) 76 cmVärdefulla träd Nästan gammal ek Grövre torrgrenar, solexponerad

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal tall

Enstaka till
sparsamt (1-5

m3/ha)
Lågor Björklåga Insektspår, grov

Sällsynt (<1 ha)Värdefulla träd Gammal sälg Insektshål, gångar, grövre torrgrenar

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och visst biotopvärde. Värdena är främst kopplade till förekomsten av död ved, en del
äldre träd samt förekomsten av bärande och blommande träd. Bland annat är sälgen en viktig födoresurs för många insekter
under våren. Västra kanten är något småstenig, vilket är gynnsamt för många smådjur.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Skyddade arter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Skyddsstatus

Stina HällholmBlåsippa (Hepatica nobilis) VisstFlera ASF: 8 §

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Stina HällholmBlåsippa (Hepatica nobilis) VisstFlera typisk art, signalart skog,
skyddad art, brynart

Spår på enstaka sälgarStina HällholmMyskbock (Aromia moschata) VisstEnstaka signalart skog, tidigare
rödlistad art

Stina HällholmSmultron (Fragaria vesca) RingaEtt stort
antal

Ekologigruppens
naturvårdsart

Enstaka till
sparsamt (1-5

m3/ha)
Lågor Triviallövlåga Insektspår

Sällsynt (<1 ha)Värdefulla träd Gammal oxel

Sällsynt (<1 m3/ha)Torrträd och högstubbar Ek Torrträd

Enstaka till sparsam
(1-10/ha) 40 cmVärdefulla träd Nästan gammal sälg Hackmärken, hackspettar, hålträd

mulm, insektshål, gångar

Tämligen allmänt (5
-15 m3/ ha)Lågor Sälglåga Insektspår, lågaföryngring

Naturvårdsarter
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Biotop: Taiga (100 %), undernaturtyper: Blandskog med ädellövinslag (70%), Ädellövträdsrika skogsbryn (30%).
Beskrivning:
I västra delen av objektet finns ett sydvänt bryn med ekar där det växer upp sly som beskuggar vissa träd. Samtliga ekar i
brynet har väldiga vedblottor, några av dem är nästan gamla (över 100 år) och en av ekarna bedöms vara gammal (över 150
år) med håligheter med mulm och insektsspår. Längre upp i slänten växer tall, hassel, ek, sälg och björk och det är ganska
stenigt i norra kanten. Flera av tallarna är gamla och har insektsspår. I öster växer det främst ek, hassel, tall, gran, rönn, slån,
björk och enstaka klibbalar. Även här finns en del äldre träd och mindre hackspett sågs födosöka bland träden. En del död ved
finns, som enstaka torrträd och liggande stammar.

Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Vegetationstyp: Smalbladigt grästyp, Blåbärstyp, Lingontyp
Markvegetationstyp: Smalbladigt grästyp, Blåbärstyp, Lingontyp
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Luckigt trädskikt, Olikåldrigt, Flerskiktat

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Förekommer

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga (100%)

Skyddsvärda träd

Inventerare Stina Hällholm

3. Blandskog i norr med sydvänt
ekbryn

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal tall Insektshål, gångar

Sällsynt (<1 ha) 86 cmVärdefulla träd Gammal ek Grov, hålträd, insektshål, gångar,
uppsprucken bark, senvuxet

Sällsynt (<1 m3/ha)Lågor Sälglåga Grov, insektspår

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Objektets värden är både kopplade till de gamla träden,
det sydvända brynet med ek och förekomsten av naturvårdsarter (flera rödlistade). Objektets värden fortsätter en bit norrut.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Flera naturvårdsarter förekommer.
Åtminstone några naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Skyddade arter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Skyddsstatus

Stina HällholmBlåsippa (Hepatica nobilis) VisstFlera ASF: 8 §

FödosökandeStina HällholmMindre hackspett
(Dendrocopos minor) Mycket högtEnstaka ASF: 4 § 

Rödlistade arter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Rödlistekategori

Stina HällholmTallticka (Phellinus pini) HögtEnstaka Nära hotad (NT)

FödosökandeStina HällholmMindre hackspett
(Dendrocopos minor) Mycket högtEnstaka Nära hotad (NT)

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Stina HällholmBlåsippa (Hepatica nobilis) VisstFlera typisk art, signalart skog,
skyddad art, brynart

Stina HällholmGullviva (Primula veris) VisstFlera typisk art, ängs- och
betesart

Kläckhål i flera äldre tallarStina HällholmSvart praktbagge (Anthaxia
similis) HögtFlera signalart skog, tidigare

rödlistad art

Stina HällholmTallticka (Phellinus pini) HögtEnstaka typisk art, signalart skog,
rödlistad art

Sällsynt (<1 ha) 70 cmVärdefulla träd Nästan gammal ek Insektshål, gångar, grövre torrgrenar,
beskuggad, uppsprucken bark, hålträd

Brynmiljö Bryn Döda grenar, hålträd, solexponerat,
sydvänt

Sällsynt (<1 m3/ha)Torrträd och högstubbar Tall Torrträd

Enstaka till
sparsamt (1-5

m3/ha)
Lågor Triviallövlåga Klenlågor

Sällsynt (<1 ha)Värdefulla buskar Hassel Gammal

Naturvårdsarter



Objektskatalog 9074_NVI_Rindö_hamn

Biotop: Taiga (100 %), undernaturtyper: Tallskog (50%), Blandskog med ädellövinslag (50%).
Beskrivning:
Objektet består av tallskog och blandskog, med ek, sälg, asp och körsbärsträd. Området är småkuperat och bitvis stenigt med
en del hällar i norr. I söder har marken tidigare varit mer öppen och här förekommer en del lövsly samt en gammal jordkällare.
Många av träden har bohål för fåglar. Flera gamla tallar förekommer samt några gamla ekar och en del död ved, främst som
lågor (liggande stammar) och enstaka torrträd.

Kontinuitet: Lång obruten trädkontinuitet (100-300 år)
Vegetationstyp: Blåbärstyp, Lingontyp, Smalbladigt grästyp
Markvegetationstyp: Blåbärstyp, Lingontyp, Smalbladigt grästyp
Markfuktighet: Frisk
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat, Olikåldrigt, Flerskiktat

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Förekommer

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga (100%)

Ingen

Inventerare Stina Hällholm

4. Blandskog i sydost

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Gammal tall Insektshål, gångar

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal tall

Enstaka till sparsam
(1-10/ha) 82-92 cmVärdefulla träd Gammal ek Grov, grövre torrgrenar

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal ek

Enstaka till
sparsamt (1-5Lågor Triviallövlåga Klenlågor

Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Enstaka naturvårdsarter förekommer. Åtminstone en naturvårdsart är god indikator på naturvärde eller har en
livskraftig förekomst.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande. Enstaka biotopkvaliteter
som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning.
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt.

Bedömningsgrunder SIS

Områdesbeskrivning
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Skyddade arter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Skyddsstatus

Stina HällholmBlåsippa (Hepatica nobilis) VisstEtt stort
antal ASF: 8 §

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Stina HällholmBlåsippa (Hepatica nobilis) VisstEtt stort
antal

typisk art, signalart skog,
skyddad art, brynart

På gammal ek i nordostStina HällholmBrun trämyra (Lasius
brunneus) HögtEnstaka Ekologigruppens

naturvårdsart

Stina HällholmSmultron (Fragaria vesca) RingaFlera Ekologigruppens
naturvårdsart

m3/ha)

Enstaka till sparsam
(1-10/ha)Värdefulla träd Nästan gammal asp Bohål

Sällsynt (<1 m3/ha)Torrträd och högstubbar Tall Torrträd, barklös, bohål

Sällsynt (<1 m3/ha)Torrträd och högstubbar Sälg Torrträd, bohål

Naturvårdsarter
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Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1

Okänt

Naturvärdesklass

Skog och träd, ädellövskog

Ädellövträd (100%)

Skyddsvärda träd

Inventerare Stina Hällholm

5. Gammal jätteek

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Sällsynt (<1 ha) 152 cmVärdefulla träd Mycket gammal ek
Hålträd mulm, jätteträd (>100 cm dbh),
solexponerad, djupa barksprickor,
grövre torrgrenar

Naturvårdsarter

Områdesbeskrivning
Biotop: Ädellövträd (100 %), undernaturtyper: Ek (100%).
Beskrivning:
En mycket gammal och mycket grov ek som är ett hålträd med förekomst av mulm. Trädet är tvåstammigt, med djupa 
barksprickor och solbelyst.
Beståndsålder: 150-250 år
Påverkan/Naturlighet: Naturligt föryngrat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Preliminär bedömning. Objektet bedöms ha ett högt artvärde och högt biotopvärde. Inga naturvårdsarter noterades vid 
fältbesöket men en sådan stor gammal ek hyser med stor sannolikhet flera arter bland exempelvis insekter och lavar, och ett 
preliminärt artvärde är därför satt för objektet. Den här typen av ekar är idag sällsynta.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Ett stort antal naturvårdsarter förekommer. Flera naturvårdsarter är goda indikatorer på naturvärde eller har 
livskraftiga förekomster.
Rödlistade arter:
Hotade arter:
Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: De biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald som kan förväntas förekomma i biotopen finns i 
stor omfattning och med uppenbart god kvalitet. Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt bättre i den aktuella regionen. 
Sällsynthet och hot: Förekomst av biotop som är nationellt eller internationellt sällsynt och/eller förekomst av Natura 2000-
naturtyp.

Inga naturvårdsarter funna vid fältbesöket. Goda förutsättningar finns för flera arter.



 

 

Bilaga 2. Metodbeskrivning för 
naturvärdesbedömning enligt SIS 

I arbetet med naturvärdesinventering (NVI) görs klassificering av all mark med avseende på naturvärde 

och naturtyp. Metoden följer SIS-standard SS 199000:2014 för naturvärdesinventering avseende biologisk 

mångfald (NVI), vad gäller genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. Standarden har tagits 

fram av Trafikverket och ledande svenska naturmiljökonsulter där Ekologigruppen ingått som en av de 

medverkande. Med naturvärde menas här värde för biologisk mångfald. Geologiska värden och värde för 

friluftslivet beaktas inte.  

Naturvärdesinventeringen redovisar och beskriver objekt som har naturvärdesklass 1–4. Områden med 

lägre naturvärde redovisas inte.  

Naturvärdesklasserna är: 

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. I denna klass ingår bland annat skogliga nyckelbiotoper 

utpekade av Skogsstyrelsen och områden som är utpekade som värdefulla i ängs- och 

hagmarksinventeringen.  

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3  

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild 

betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms 

vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras 

ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.  

I klassen återfinns miljöer som hyser en rik biologisk mångfald eller är ovanliga ur ett kommunalt 

perspektiv. Miljöerna är viktiga att bevara för att behålla den biologiska mångfalden i den berörda 

kommunen. I denna klass ingår bland annat områden med naturvärden utpekade av Skogsstyrelsen och 

ängs- och betesmarskinventeringens klass    restaurerbar ängs- och betesmark. 

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 och att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 

förbättras. 

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det 

trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre 

produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas. 

I klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk mångfald som gör dem viktiga att bevara för att behålla 

den biologiska mångfalden på lokal nivå. Med lokal menas stadsdel, socken eller annan begränsad 

geografisk enhet som definieras i inventeringen.  

Parametrar för naturvärdesbedömning 

Naturvärdesinventeringen utgår i grunden från bedömning av art- respektive biotopvärde.  



 

 

Biotopvärde 

Biotopvärde inventeras genom klassificering av biotop, samt viktiga värdeelement och strukturer som 

finns i objekten. En viktig aspekt är om naturtypen utgörs av en så kallad Natura-naturtyp, det vill säga att 

den omfattas av den lista över skyddsvärda naturtyper som ingår i EU:s art- och habitatdirektiv. För att 

göra denna klassning görs först en tolkning från flygbilder med hjälp av en tolkningsnyckel för Natura- 

naturtyperna (Ekologigruppen 2015). Därefter kontrolleras biotoptillhörighet i fält.  

Bedömningsgrunden för biotopvärde omfattar två underliggande aspekter: 

• naturtypens sällsynthet, inklusive hot mot naturtypen i fråga 

• biotopkvalitet, viket inkluderar bl.a. naturlighet, processer och störningsregimer, strukturer och element, 

kontinuitet, förekomst av nyckelarter, läge, storlek och form. 

För att nå högsta biotopvärde ska de biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald som 

kan förväntas förekomma i biotopen finnas i stor omfattning och med uppenbart god kvalitet. 

Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt bättre i den aktuella regionen, och/eller utgöras av förekomst av 

biotop eller Natura-naturtyp som är hotad i ett nationellt eller internationellt perspektiv. För vanligt 

förekommande hotade Natura-naturtyper som exempelvis taiga har Ekologigruppen tillämpat att det krävs 

att kriterierna för biotopkvalitet också uppfylls för klassning till högt biotopvärde. Standarden anger att 

det räcker med att naturtypen utgörs av en hotad Natura 2000-naturtyp. För sällsynt förekommande 

Natura-naturtyper som exempelvis silikatgräsmarker räcker det med att kriterier för att biotopen ska 

klassas som Natura-naturtyp uppnås för att erhålla högt biotopvärde.  

Artvärde 

I bedömningsgrunden för artvärde ingår fyra aspekter: naturvårdsarter, rödlistade arter, hotade arter och 

artrikedom.  

En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändå är någorlunda allmänt 

förekommande. Genom sin förekomst indikerar arten att det finns särskilda naturvärden i ett område och 

att det finns möjligheter till förekomster av rödlistade arter. Naturvårdsarter är utpekade i olika 

inventeringar och sammanhang. Bland dessa kan nämnas rödlistade arter och fridlysta arter (se ovan), typiska 

arter (arter som indikerar gynnsam bevarandestatus i naturtyper listade i habitatdirektivet), fågelarter i 

fågeldirektivet, skogliga signalarter (utpekade i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringsmetodik), ängs- och 

betesmarksarter (utpekade i Jordbruksverkets metodik för inventering av ängs- och betesmarker), samt 

Ekologigruppens egna indikatorarter. 

Naturvårdsarter bedöms utifrån antalet naturvårdsarter, men även hur livskraftig respektive art är (hur 

vanlig en enskild art är) samt hur väl de indikerar naturvärden. Artrikedom bedöms utifrån artantal, och är 

en viktig bedömningsgrund i naturtyper med bristfällig kunskap om förekomst av naturvårdsarter. 

Aspekterna naturvårdsart eller artrikedom bedöms på en fyrgradig skala för artvärde. 

För vanligt förekommande rödlistade och hotade arter med ringa indikatorvärde som exempelvis ask och 

kungsfågel har Ekologigruppen anpassat värderingen av artvärde så att förekomst av hotad art med visst 

eller ringa indikatorvärde inte med automatik ger högt artvärde. 

Samlad naturvärdesbedömning 

Samlad naturvärdesbedömning är en analys som görs av en ekolog och där biotop och artvärden som 

identifierats används som grund (figur 1). Värdet av förekomst av naturvårdsarter, biotopkvalitet, 

sällsynthet och hot förstärker som regel varandra. Kunskap rörande hur strukturer och funktioner samt 

naturvårdsarter uppträder i olika naturtyper har stor betydelse för värdebedömningen. I vissa naturmiljöer, 

exempelvis magra tallskogar, förekommer få naturvårdsarter och dessa är ofta svåra att hitta. Detta faktum 

vägs in i den samlade bedömningen.  



 

 

 

 

Redovisning av osäkerheter i värdebedömningen/preliminär bedömning 

En naturvärdesbedömning är alltid förknippad med en rad osäkerhetsfaktorer. När osäkerheten 
bedöms som alltför stor redovisas NVI-klassificeringen som preliminär. Osäkerhetsfaktorer utgörs i 
första hand av:  

• Naturvårdsarter inom organismgrupp som är viktig för naturtypen går inte att inventera under årstiden 

då fältarbetet genomförs. 

• Väderleken är olämplig för inventering av viktiga organismgrupper av naturvårdsarter då fältarbetet 

genomförs (exempelvis fjärilar och fåglar). 

• Väderleken är olämplig för inventering av markstrukturer (snötäckt mark och så vidare). 

• Specialistkompetens för eftersök av mer svårbestämda organismgrupper av naturvårdsarter saknas. 

• Tidsbudget för eftersök av svårbestämda/svårhittade organismgrupper av naturvårdsarter ingår inte i 

uppdraget. 

• Underlag för bedömning av värde för regional och kommunal grönstruktur saknas. 

Grad av säkerhet i värdebedömningen redovisas alltid i en tregradig skala – säker, viss osäkerhet, osäker. 

Orsak till osäkerhet i bedömningen redovisas alltid.  

 

 

Preliminär bedömning kan anges när:  

• naturvårdsarter inte har inventerats 



 

 

• en organismgrupp av naturvårdsarter som är avgörande för naturtypen inte har kunnat inventeras 

(exempelvis marksvampar i en sandbarrskog och fåglar i större strandängsmiljöer) och området bedöms 

ha hög potential för rik förekomst av dessa. 

När bedömningen är osäker, görs en expertbedömning av delområdets potential att hysa naturvårdsarter. 

Delområdet tilldelas därefter, med tillämpande av försiktighetsprincipen, det högsta värde som det 

bedöms ha potential för. Vid viss osäkerhet i bedömningen sker ingen höjning av värdet med hänvisning 

till osäkerhet.  

Avgränsningar 

Kartläggning av värden för friluftsliv och rekreation ingår inte i metodiken.  

Det ingår inte i metodiken att utreda konsekvenser av eventuell exploatering eller ge förslag till 

kompensationsåtgärder.  

Referenser 
Ekologigruppen 2015. Flygbildstolkningsnycklar för NVI och biotopkartering. 
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Bilaga 3. Artkatalog 

Naturvårdsarter funna i området 
I artkatalogen redovisas alla fynd av naturvårdsarter inom inventeringsområdet, samt var de påträffats 

(rubrik Förekomst) och vilket indikatorvärde arten har.  

Under rubriken ”Naturvårdsartskategori” i tabell 1 redovisas vilken typ av naturvårdsart det är (rödlistad 

art, Ekologigruppens egen indikatorart etc.). I det fall Ekologigruppen pekat ut egna indikatorarter 

redovisas motiv för detta i tabell 2. 

 

Tabell 1. Naturvårdsarter påträffade i inventeringsområdet norr om Rindö hamn. Tabellen är sorterad i bokstavsordning efter 
svenskt namn. Rödlistningskategori enligt följande: NT - Nära hotad, CR - Akut hotad. 

Namn Artgrupp Indikator-
värde 

Naturvårds-
kategori 

Förekomst Källa 

Blåsippa (Hepatica 
nobilis) 

Kärlväxter Visst Typisk art, 
signalart skog, 
skyddad art (8 §),  

Objekt: 1, 2, 3, 
4 

Fältinventering 2021 

Brun trämyra 
(Lasius brunneus) 

Steklar Högt Ekologigruppens 
naturvårdsart 

Objekt: 4 Fältinventering 2021 

Grovticka (Phaeolus 
schweinitzii) 

Storsvampar Högt Typisk art, 
signalart skog 

Objekt: 1 Fältinventering 2021 

Gråfibbla (Pilosella 
officinarum) 

Kärlväxter Ringa Brynart Objekt: 1 Fältinventering 2021 

Gullviva (Primula 
veris) 

Kärlväxter Visst Typisk art, ängs- 
och betesart 

Objekt: 3 Fältinventering 2021 

Gökärt (Lathyrus 
linifolius) 

Kärlväxter Visst Typisk art, ängs- 
och betesart, 
brynart 

Objekt: 1 Fältinventering 2021 

Mindre hackspett 
(Dendrocopos 
minor) 

Fåglar Mycket 
högt 

Rödlistad art (NT), 
skyddad art (4 §) 

Objekt: 3 Fältinventering 2021 

Myskbock (Aromia 
moschata) 

Skalbaggar Visst Signalart skog, 
tidigare rödlistad 
art 

Objekt: 2 Fältinventering 2021 

Skogsalm (Ulmus 
glabra) 

Kärlväxter Visst Rödlistad art (CR) Norr om 
ladan/garaget 

Fältinventering 2021 

Smultron (Fragaria 
vesca) 

Kärlväxter Ringa Ekologigruppens 
naturvårdsart 

Objekt: 2, 4 Fältinventering 2021 

Svart praktbagge 
(Anthaxia similis) 

Skalbaggar Högt Signalart skog, 
tidigare rödlistad 
art  

Objekt: 3 Fältinventering 2021 

Tallticka (Phellinus 
pini) 

Storsvampar Högt Typisk art, 
signalart skog, 
rödlistad art (NT) 

Objekt: 1, 3 Fältinventering 2021 
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Tabell 2. Motivering till arter funna i området inom kategorin Ekologigruppens egna naturvårdsarter. 

Namn Ekologi och krav på miljö 

Brun trämyra Visar på god förekomst och kontinuitet av hålträd (ofta ek) och artrikt 
insektsliv. En nyckelart i ädellövskogsmiljöer då många ovanliga 
skalbaggar bor i dess bon och är beroende av arten. 

Smultron Arten indikerar i viss mån näringsfattiga förhållanden och god hävd, 
men kan finnas kvar långt efter det att hävden upphört.  

 

 

Referenser 
Brynindikatorart: Nilsson. E. 2014. Bryn - Inventering av bryn i Göteborgs kommun. 

Rödlistad art: Artdatabanken 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. ArtDatabanken, Uppsala. 

Sandmarksindikator: Larsson. K 2017. Insekter som signalarter för öppna marker i södra Sverige 

Signalart skog: Skogsstyrelsen. 2019. Skyddsvärd skog – naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning. 

Signalart skog: Norén, M., Nitare, J., Larsson, A., Hultgren, B. & Bergengren, I. 2002. Handbok för inventering av nyckelbiotoper. 

Skogsstyrelsen, Jönköping. 

Tidigare rödlistad art: Artdatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken, Uppsala. 

Gärdenfors. U. et al. 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010. ArtDatabanken, Uppsala 

Gärdenfors. U. et al. 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. ArtDatabanken, Uppsala 

Gärdenfors. U. et al. 2000. Rödlistade arter i Sverige 2000. ArtDatabanken, Uppsala 

Typisk art: Naturvårdsverket 2012. Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1. Vägledningar för olika Natura-

naturtyper. 

Ängs- och betesmarksarter: Ivarsson, R. & Pettersson, M.W. 2005. Humlor och solitärbin på åkerholmar. Svenska Vildbiprojektet vid 

ArtDatabanken, SLU & Avdelningen för Växtekologi, Uppsala Universitet. 

Ängs- och betesmarksarter: Jordbruksverket 2003. INDIKATORARTER – metodutveckling för nationell övervakning av biologisk 

mångfald i ängs- och betesmarker. 

Ängs- och betesmarksarter: Jordbruksverket. 2016. Ängs- och betesmarksinventeringen. Metodik för inventering från och med 2016. 

 




