
RAPPORT

SVANÅ BRUK & SÄTERI AB

Inventering och bedömning av naturvärde – detaljplan för Svanå 2:58
UPPDRAGSNUMMER 3371037400

2017-11-02 GRANSKAD

SWECO ENVIRONMENT AB

KIRSI JOKINEN, INVENTERING, BEDÖMNINGAR OCH
RAPPORT
GRY STRANDELL, GRANSKNING





Sweco
Vaksalagatan 10
Box 1733
SE-753 20 Uppsala, Sverige
Telefon +46 (0)18 17 20 00
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Kirsi Jokinen

Telefon direkt +46 (0)18 495 29 91
Mobil +46 (0)76 144 21 15
k.jokinen@sweco.se

Innehållsförteckning

	

1 Inledning 2
1.1 Bakgrund 2
1.2 Syfte 2
1.3 Avgränsning 2

2 Metod 2

3 Områdesbeskrivning 3
3.1 Översiktlig beskrivning 3
3.1.1 Kända naturintressen 4

4 Naturvärdesbedömning 5
4.1 Naturvärdesobjekt 6

5 Biotopskydd 12

6 Naturvårdsarter 15
6.1 Artskyddsförordningens bilaga 1 15
6.2 Artskyddsförordningens bilaga 2 16
6.3 Övriga naturvårdsarter 16

7 Samlad bedömning och rekommendationer 16

8 Referenser 17
8.1 Webbsidor 17
8.2 Litteratur 17



2(18)

RAPPORT
2017-11-02 GRANSKAD
INVENTERING OCH BEDÖMNING AV NATURVÄRDE – GÅNG
OCH CYKELBANA VID VÄG 600 I UPPSALA

1 Inledning

1.1 Bakgrund

En detaljplan ska tas fram för Svanå bruk. Syftet med detaljplanen är att utveckla
området med bostäder och förskola. Med anledning av detta har Sweco, på uppdrag av
Svanå Bruk & Säteri AB, utfört en naturvärdesinventering i området.
Naturvärdesinventeringen ska utgöra ett underlag för miljökonsekvensbeskrivningen.

1.2 Syfte
Syftet med naturvärdesinventeringen är att identifiera och avgränsa de geografiska
områdena i landskapet som är av positiv betydelse för biologisk mångfald samt att
dokumentera och naturvärdesbedöma dessa.

1.3 Avgränsning

Inventeringsområdet omfattar detaljplaneområdet och en buffertzon runt om.
Naturvärdesinventeringen omfattar samtliga landmiljöer i inventeringsområdet. Privat
tomtmark inventerades dock inte. Vattenmiljöer inventerades inte med avseende på
vattenyta, vattenmassa och botten.

2 Metod
Inventeringen har genomförts enligt svensk standard SS 199000:2014
”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande,
naturvärdesbedömning och redovisning” med tillhörande teknisk rapport (SIS-TR
199001:2014).

Inventeringen gjordes med ambitionsnivån NVI på fältnivå detalj med tilläggen
naturvärdesklass 4, generellt biotopskydd och detaljerad redovisning av artförekomst.
Ambitionsnivån detalj innebär att alla naturvärdesobjekt större än 10 m2 alternativt
linjeformade objekt som är minst 10 m långa och 0,5 m breda har identifierats.

Naturvärdet har bedömts i fyra naturvärdesklasser (1, 2, 3 och 4) samt lågt naturvärde.

· Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde – störst positiv betydelse för
biologisk mångfald

· Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde – stor positiv betydelse för biologisk
mångfald

· Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde – påtaglig positiv betydelse för
biologisk mångfald

· Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde – viss positiv betydelse för biologisk
mångfald

· Lågt naturvärde – ingen eller ringa positiv betydelse för biologisk mångfald

Området besöktes i fält 2017-10-11 av Kirsi Jokinen. Bedömningarna grundar sig på
slutsatser från fältbesök och annan tillgänglig kunskap om området. För de
naturvärdesobjekt som sträcker sig utanför inventeringsområdet avser bedömningen av
naturvärde endast de delar som ligger inom inventeringsområdet. Kunskap om området
har inhämtats från Skyddad natur, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Artportalen.
Resultat av fältbesök och annan kunskapssammanställning presenteras i denna rapport.
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I den fortsatta texten märks rödlistade arter med den hotkategori de tillhör: nära hotad
(NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN), akut hotad (CR) och nationellt utdöd (RE).

3 Områdesbeskrivning

3.1 Översiktlig beskrivning

Det inventerade området ligger ca 7 km norr om Skultuna tätort och ca 20 km norr om
Västerås i Västmanlands län (Figur 1). Inventeringsområdet ligger vid Svanå bruk. Väg
681 och 684 samt några mindre vägar passerar genom det inventerade området.

Figur 1 Inventeringsområdet ligger ca 7 km norr om Skultuna tätort.

Största delen av inventeringsområdet utgörs av en mosaik av skog och odlingsmark.
Några skogsområden med förekomst av gamla och grova träd samt död ved
avgränsades som naturvärdesobjekt. Dessa beskrivs närmare i bilaga 1. Den övriga
skogsmarken utgörs av yngre granskog, ett hygge, ett skogsområde med gles barrskog
med inslag av yngre lövträd samt några mindre områden med lövdungar.

Jordbruksmarken i det inventerade området utgörs främst av åkermark som används för
odling av vall och raps, alternativt var plöjd eller låg i träda vid inventeringstillfället (Figur
2). På odlingsmarken finns ett odlingsröse och några öppna diken som omfattas av
generellt biotopskydd. Dessa beskrivs närmare i kapitel 5.
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Figur 2 Åkermark i östra delen av inventeringsområdet.

Svartån rinner i mitten av inventeringsområdet. Förutom Svartån finns vattenmiljöer i form
av de öppna åkerdikena. I området finns även några byggnader och villatomter. I södra
delen av inventeringsområdet finns en bollplan med gräs.

Sydost och öster om inventeringsområdet finns mycket odlingsmark. I övriga riktningar
finns mycket skog. Sammanfattningsvis är bedömningen att de naturvärden och arter
som finns i inventeringsområdet också kan finnas i de närmaste omgivningarna.

3.1.1 Kända naturintressen

Inventeringsområdet sammanfaller delvis med två områden som ingår i länsstyrelsens
naturvårdsplan (Strömvall 2015): Område vid Svanå och Område öster om Svanå (Figur
3). Området vid Svanå utgörs av Svartån med omgivningar. I området finns botaniska
värden i form av intressanta våtmarks- och lundvegetationstyper, limnologiska värden och
flera potentiella asplekplatser. Området har även värden för friluftsliv, geologi och
landskapsbild. Området vid Svanå är uppdelat i två delar varav en delvis sammanfaller
med inventeringsområdet. Området öster om Svanå har värde för friluftsliv och geologi på
grund av förekomsten av jätteblock. Ytterligare ett område som ingår i naturvårdsplanen
finns öster om inventeringsområdet.
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Figur 3 Kända naturintressen i inventeringsområdet i Svanå.

4 Naturvärdesbedömning
I det inventerade området identifierades två objekt med naturvärdesklass 2 (högt
naturvärde), tre objekt med naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) och två objekt med
naturvärdesklass 4 (visst naturvärde). Dessa visas på karta i bilaga 1 och finns
redovisade i avsnitt 4.1.

De områden som har högt naturvärde är en blandskog med grova tallar och ädellövskog i
närheten av Svartån. De områden som bedömdes ha påtagligt naturvärde är en barrskog
med grova tallar, Svartån och en bäckravin. En lövdominerad skog och ett objekt med
grova ekar bedömdes ha visst naturvärde. I inventeringsområdet finns också ett antal
objekt som omfattas av generellt biotopskydd, vilka har bedömts ha visst naturvärde.
Dessa beskrivs närmare i kapitel 5. De områden som bedöms ha lågt naturvärde utgörs
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av hårdgjorda ytor, åkermark, gräsmattor och vissa skogsmiljöer - områden som i stor
utsträckning har påverkats av mänsklig aktivitet.

4.1 Naturvärdesobjekt

A Lövdominerad skog

Naturtyp: Skog och träd

Biotop: Triviallövskog

Beskrivning: Objektet utgörs av ett lövdominerat skogsområde (Figur 4). Björk och asp är
de vanligaste trädslagen i den något glesa skogen. Även lönn, sälg, ek, skogsalmCR och
askEN förekommer. Några granar växer i norra delen av objektet. Träden är inte särskilt
gamla. En grov björk växer dock i närheten av vägen. I fältskiktet växer gräs, örter och
ormbunkar. Ställvis förekommer kransmossa i bottenskiktet. Sparsamt med död ved finns
i form av stående döda träd och ett par lågor. Stora, mossklädda block finns i norra delen
av objektet. Objektet fortsätter norrut utanför inventeringsområdet.

Naturvårdsarter: -

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Lövdominans, inslaget av ädellövträd och förekomst av viss död ved och
stora block ger visst biotopvärde. Artvärdet bedöms vara obetydligt.

Figur 4 Stora mossklädda block i norra delen av den lövdominerade skogen som utgör objekt A.

B Barrskog med grova tallar

Naturtyp: Skog och träd

Biotop: Barrskog
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Beskrivning: Objektet utgörs av talldominerad barrskog som växer på en liten höjd (Figur
5). På sluttningen mot söder växer även gran. Några björkar och unga lönnar växer bland
barrträden. På sluttningen mot öst finns även ett inslag av asp och ek i trädskiktet. Träden
är inte särskilt gamla förutom några grova tallar med talltickaNT. I det glesa buskskiktet
växer någon hagtornsbuske och en. I fältskiktet växer bl.a. blåbär, gräs och örter som
smultron. Bottenskiktet är tätt med bl.a. husmossa, kammossa, kvastmossor, palmmossa
och väggmossa. Rikligt med stora mossklädda block ligger på marken. Stensöta och
renlavar växer på några av blocken. Död ved saknas.

Naturvårdsarter: TalltickaNT som är signalart och typisk art för taiga hade tidigare
observerats på fyra tallar inom naturvärdesobjektet enligt Artportalen. Arten påträffades
även vid fältbesöket.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Förekomsten av värdeelement i form av grova tallar och stora block ger visst
biotopvärde. Förekomsten av en naturvårdsart ger visst artvärde.

Figur 5 Barrskog med inslag av grova tallar i objekt B.

C Svartån

Naturtyp: Vattendrag

Biotop: Större vattendrag

Beskrivning: Objektet utgörs av Svartån med stränder (Figur 6). I södra delen av objektet
finns en damm. I norra delen av objektet, norr om vägen, är vattnet strömmande men norr
om dammen utgörs Svartån av en bred bassäng med stillastående vatten. Dammen utgör
ett vandringshinder för fiskar. Mossklädda block finns både på stränderna och i vattnet.
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Död ved ligger på stränderna och i vattenkanten. På stränderna växer videbuskar och
lövträd som hänger över vattnet.

Enligt VISS har Svartån i det aktuella området måttlig ekologisk status, vilket beror på
övergödningsproblem och att det finns flera vandringshinder. Den kemiska statusen är
god om man inte tar hänsyn till överallt överskridande värden (ämnen som överstiger
gränsvärdet i alla ytvattenförekomster i Sverige). Vid elfiske har abborre, braxen, lake,
benlöja och mört fångats.

Svartån fortsätter utanför inventeringsområdet.

Naturvårdsarter: UtterNT har påträffats intill Svanå vid flera tillfällen enligt Artportalen.
Utter omfattas av artskyddsförordningens bilaga 1.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde (Preliminär bedömning)

Motivering: Trots att vattendraget har utsett för mänsklig påverkan genom dammen
bedöms den ha påtagligt naturvärde som ett varierande vattendrag med förekomst av
värdeelement i form av mossklädda block och död ved. Förekomst av en rödlistad art ger
visst artvärde. Bedömningen är preliminär eftersom fältinventeringen inte har omfattat
vattenyta, vattenmassa och botten.

Figur 6 Lugnt flytande vatten i Svartån norr om dammen.

D Bäckravin

Naturtyp: Skog och träd

Biotop: Lövblandskog
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Beskrivning: Objektet utgörs av en bäckravin (Figur 7). Slänterna mellan den omgivande
åkern och vattendraget är branta. I ravinen växer skog med ett varierande trädskikt av
klibbal, skogsalmCR, lönn, asp, rönn, ek och björk. Några av träden är grova och hålträd
förekommer. Mycket lavar, bl.a. allélav, orangelavar och bitterlav, växer på träden.
Aspticka växer på några aspar. Buskskiktet utgörs av lövträdsplantor och hallon. I
fältskiktet påträffas bl.a. olika gräs, älggräs, brännässla och kirskål. Skogssäv växer
ställvis intill bäcken. I södra delen av objektet finns stubbar efter avverkade träd. Längst
ner i ravinen rinner en ca 50 cm bred bäck med strömmande vatten. Vattnet är i
genomsnitt 30 cm djupt och bottnen är lerig. Mossklädda block ligger på slänterna och
intill vattendraget. Några främst nyligen döda stående träd finns inom objektet och
liggande död ved finns intill vattnet.

Naturvårdsarter: -

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Objektet har påtagligt biotopvärde som lövdominerad skog med inslag av
ädellövträd och förekomst av flera värdeelement i form av grova träd, hålträd, död ved,
block och vatten. Den artrika lavfloran ger visst artvärde.

Figur 7 Bäckravin med förekomst av grova lövträd.

E Grova ekar

Naturtyp: Skog och träd

Biotop: Ek

Beskrivning: Objektet utgörs av två rader med grova ekar som växer på en gräsmatta
mellan två hus (Figur 8). Inga vägar eller stigar finns intill ekarna och de utgör, enligt
definitionen för generella biotopskydd, därför ingen allé. De största ekarna har en
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diameter på ca 80 cm i brösthöjd medan några av ekarna är mindre. Ekarna står i ett
solöppet läge. Allémossa, skorplavar, skrynkellav, brosklav och andra kryptogamer växer
på trädstammarna. Enstaka grenar har kapats på ekarna.

Naturvårdsarter: -

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Grova ekar bedöms ha visst biotopvärde. Artvärdet är obetydligt eftersom
inga naturvårdsarter påträffades.

Figur 8 Grova ekar i objekt E.

F Blandskog

Naturtyp: Skog och träd

Biotop: Blandskog

Beskrivning: Objektet utgörs av lövdominerad blandskog som växer på en liten höjd
(Figur 9). I trädskiktet är björk och asp vanligast men här finns även flera grova tallar
samt enstaka granar. Lövträden är i varierande ålder men gamla lövträd saknas. Aspticka
växer på många av asparna och på tallarna växer talltickaNT. Yngre tallar saknas och
kontinuitet av tall är därmed bristfällig. Buskskiktet är glest och utgörs av lövträdsplantor
och hassel. De vanligaste arterna i fältskiktet är blåbär, lingon, örnbräken, kruståtel och
piprör. Stensöta, träjon och harsyra är mindre allmänna. Sparsamt med död ved finns i
form av klena liggande stammar och någon torraka av tall. Rikligt med mossklädda block
ligger på marken. Bottenskiktet utgörs av vanliga skogsmossor som husmossa och
kransmossa.
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Naturvårdsarter: Blåsippa, som omfattas av artskyddsförordningens bilaga 2,
observerades på flera ställen vid fältbesöket. Även talltickaNT som är signalart och typisk
art för Natura 2000-naturtypen taiga och signalarten hasselticka påträffades. Enligt
uppgifter i Artportalen har, förutom talltickaNT och hasselticka, även signalarterna
grovticka, gulvit blekspikVU och scharlakanvårskål samt den rödlistade arten svartöraNT

noterats inom objektet. Dessa arter bedöms kunna finnas kvar då livsmiljön är lämplig för
dem.

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Skogen bedöms ha påtagligt biotopvärde som en lövrik skog med förekomst
av grova träd och viss död ved. Förekomst av flera naturvårdsarter, varav enstaka är
rödlistade, ger påtagligt artvärde.

Figur 9 Lövrik blandskog med inslag av grova träd i objekt F.

G Ädellövskog vid Svartån

Naturtyp: Skog och träd

Biotop: Ädellövskog

Beskrivning: Objektet utgörs av lövskog i strandnära läge vid Svartån (Figur 10).
Lövskogen har ett betydande inslag av ädellövträd. SkogsalmCR och askEN är allmänna
inom objektet men många av träden har almsjukan respektive askskottssjukan. Andra
vanliga träd är lönn och klibbal. Allémossa växer på många trädstammar. En del död ved
förekommer, både i skogen och på stränder nära vattnet. Vegetationen i fältskiktet är
lundartad och ställvis frodig. Kirskål täcker ställvis stora ytor. Svartån och vägar som går
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genom området splittrar upp objektet i flera delar som alla består av samma biotop.
Objektet fortsätter även norrut utanför inventeringsområdet.

Naturvårdsarter: Vid fältbesöket påträffades blåsippa, som omfattas av
artskyddsförordningens bilaga 2, och signalarten springkorn. Signalarten prakttaggingVU

och den rödlistade arten svartöraNT har påträffats i objektet enligt Artportalen. Arterna
bedöms kunna finnas kvar utifrån hur livsmiljön ser ut. Mindre bastardsvärmareNT har
påträffats i området enligt Artportalen men strandskogen bedöms inte utgöra en lämplig
livsmiljö för arten.

Naturvärdesklass: 2 Påtagligt naturvärde

Motivering: Objektet bedöms ha påtagligt biotopvärde som en relativt opåverkad
strandnära skog med inslag av ädellövträd och betydande förekomst av död ved.
Förekomst av några naturvårdsarter, varav enstaka är rödlistade, ger påtagligt artvärde.

Figur 10 Objekt G utgörs av strandskog vid Svartån med inslag av ädellövträd.

5 Biotopskydd
I det inventerade området identifierades 13 objekt som omfattas av det generella
biotopskyddet. Dessa visas på karta i Bilaga 2. Det generella biotopskyddet innebär at
vissa miljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden i odlingslandskap är skyddade
enligt lagen. De områden som omfattas av det generella biotopskyddet är ett odlingsröse,
två alléer och tio öppna diken. Objekten som omfattas av biotopskydd bedöms ha visst
naturvärde.
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De flesta öppna dikena i inventeringsområdet är relativt små och bedöms endast hålla
vatten under delar av året. I vegetationen på dikeskanterna dominerar ofta samma arter
som i omgivningarna med det finns ett inslag av fuktgynnade arter som skogssäv,
strandlysing, veketåg och älggräs. Mitt på åkermarken i östra delen av
inventeringsområdet finns ett större dike med rinnande vatten (Figur 11).

Figur 11 Ett större dike på åkermarken i östra delen av inventeringsområdet.

Odlingsröset utgörs av några block i varierande storlek som ligger i åkerkanten (Figur 12).
Inga träd eller buskar växer intill odlingsröset. Fältskiktsvegetationen utgörs av gräs och
örter. Den invasiva arten blomsterlupin växer vid odlingsröset.
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Figur 12 I inventeringsområdet finns ett odlingsröse som omfattas av det generella biotopskyddet.

I östra delen av inventeringsområdet finns en allé med poppel och lönn (Figur 13).
Lönnarna bär spår på hamling. På trädstammarna växer många kryptogamer, bl.a.
slånlav, blåslav, cypressfläta, brosklavar och allémossa. Allén i västra delen av
inventeringsområdet innehåller främst ek och lönn. I allén ingår en mycket grov ek samt
en mycket grov ask som är sjuk i askskottssjukan. På trädstammarna växer mycket
allémossa.
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Figur 13 En allé med bl.a. lönn i östra delen av inventeringsområdet.

6 Naturvårdsarter
Ingen fördjupad artinventering har utförts i inventeringsområdet. I samband med
naturvärdesinventeringen eftersöktes naturvårdsarter men fältbesöket gjordes sent på
säsongen när många arter är svåra att observera och identifiera. De naturvårdsarter som
påträffades vid fältbesöket visas på karta i Bilaga 3.

6.1 Artskyddsförordningens bilaga 1

Fåglar är skyddade enligt artskyddsförordningens bilaga 1. Inga prioriterade fågelarter
observerades i samband med fältbesöket. Med prioriterade fågelarter menas rödlistade
arter samt arter märkta med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, detta i linje med
handboken för artskyddsförordningen (Naturvårdsverket 2009). Flera prioriterade
fågelarter är rapporterade från området sedan tidigare (Artportalen). GröngölingNT,
kornknarrNT, sånglärkaNT, gulsparvVU, buskskvättaNT, törnskata, spillkråkaNT, mindre
hackspettNT och kungsfågelVU har observerats i eller i närheten av inventeringsområdet.

GröngölingNT förekommer i lövskogar och i mosaikartade kulturlandskap med
omväxlande åkrar och betesmarker, lövdungar och alléer. KornknarrNT skulle kunna
häcka på någon vallodling i inventeringsområdet. SånglärkaNT är knuten till öppen
odlingsmark och häckar bl.a. på åkrar som ligger i träda. GulsparvVU förekommer på
hyggen, i skogsbryn och i träd och buskar vid odlingsmark. Lämpliga livsmiljöer för
buskskvättaNT kan finnas i dikesrenar och i andra småbiotoper i odlingslandskap samt i
brynmiljöer. Törnskata häckar bl.a. i skogsbryn och på hyggen. SpillkråkaNT häckar i
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skogar med grova träd. Mindre hackspettNT lever i löv- och blandskog med förekomst av
äldre lövträd. KungsfågelVU lever i barrskog med gran.

Lämpliga livsmiljöer för dessa arter bedöms finnas i inventeringsområdet. Andra
prioriterade fågelarter som har rapporterats från inventeringsområdet bedöms vara
tillfälliga besökare eller förekomma utanför inventeringsområdet eftersom lämpliga
livsmiljöer inte finns inom det inventerade området.

UtterNT har enligt Artportalen observerats flera gånger vid Svartån.

6.2 Artskyddsförordningens bilaga 2

Blåsippa, som omfattas av artskyddsförordningens bilaga 2, växer på många ställen i
inventeringsområdet (Bilaga 3). Blåsippa är inte rödlistad utan har bedömts ha en
livskraftig population.

6.3 Övriga naturvårdsarter

En rödlistad art, talltickaNT, påträffades vid fältbesöket. TalltickaNT växer på grova tallar i
naturvärdesobjekt B och F. Tallticka är även en signalart. Signalarter indikerar att skogen
de förekommer i har en lång kontinuitet och betydelse för biologisk mångfald. Signalarten
hasselticka växer på några hasselbuskar i naturvärdesobjekt F. Signalarten springkorn
växer i naturvärdesobjekt G.

Ytterligare några naturvårdsarter är rapporterade från området sedan tidigare enligt
Artportalen. AlmrostöraVU, almsprängtickaVU och prakttaggingVU (även signalart) växer på
almar i naturvärdesobjekt G. SvartöraNT, som lever på i första hand grov död ved av alm,
finns i naturvärdesobjekten F och G. Signalarterna grovticka, som förekommer helst i
tallskog, och scharlakanvårskål s.lat. har observerats i naturvärdesobjekt F. Gulvit
blekspikVU (även signalart) har observerats i naturvärdesobjekt F. Arten förekommer på
öppet stående, grova ädellövträd av framför allt ask och alm samt ibland även på lönn.

Mindre bastardsvärmareNT har observerats i naturvärdesobjekt G och lämpliga livsmiljöer
för arten finns i blomrika brynzoner eller i kanten av skogsvägar.

Signalarten dropptaggsvamp har rapporterats från inventeringsområdet men eftersom
skogen där den växte har avverkats finns den sannolikt inte kvar på den platsen.

7 Samlad bedömning och rekommendationer
Landskapet i inventeringsområdet är mosaikartat, vilket skapar förutsättningar för
biologisk mångfald. Många arter trivs i övergångszoner mellan två naturmiljöer som på
stränder eller i skogsbryn.

Ett antal naturvärdesobjekt avgränsades i inventeringsområdet. Rekommendationen är
att naturvärdesobjekten, särskilt naturvärdesobjekt med högt naturvärde (klass 2), bör
undantas från exploatering. I inventeringsområdet finns många miljöer med lågt
naturvärde som, ur naturvärdessynpunkt, är mer lämpliga att exploatera. Naturvärdet i
naturvärdesobjekten är i de flesta fall kopplat till förekomsten av grova träd. Gamla och
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grova träd har en lång leveranstid, vilket innebär att en förlust av dessa inte skulle kunna
kompenseras för inom rimlig tid. Det är även viktigt att spridningsvägar mellan
naturvärdesobjekten bibehålls för att arterna ska ha en möjlighet att sprida och förflytta
sig över landskapet.

I inventeringsområdet finns ett antal objekt som omfattas av generellt biotopskydd. Dessa
bör i första hand undantas från exploatering och där det inte är möjligt bör förlusten
kompenseras. De två alléerna är särskilt viktiga att bevara eftersom de utgörs av grova
träd och inte går att återskapa på en annan plats. Odlingsröset och öppna diken som
finns i inventeringsområdet däremot är lättare att flytta till en annan plats.

Naturvärdesobjekten är i första hand känsliga för avverkning av träd, hårdgörande av ytor
eller andra ingrepp som direkt påverkar naturmiljön. Grova lövträd som står solöppet är
även känsliga för ökad beskuggning. Vattendragen Svartån och bäcken i ravinen är
känsliga för direkt påverkan såsom fysiska ingrepp som påverkar bottenstrukturen eller
vattenflödet samt avverkning av träd eller annan vegetation i strandmiljön som kan
innebära risk för erosion, grumling av vattnet eller förändrade förutsättningar för arter som
lever i vattnet eller på stranden. Dessa två vattendrag kan även vara känsliga för ingrepp
utanför själva objektet som kan påverka vattenkvaliteten, t.ex. tillförsel av grumligt eller
förorenat vatten. Som en följd av den planerade bebyggelsen kan antalet människor som
rör sig i området förväntas öka. UtterNT, som förekommer vid Svartån, kan vara känslig för
mänsklig närvaro. I övrigt bedöms inte naturvärdena i området vara störningskänsliga.

De naturvårdsarter som finns i inventeringsområdet bedöms i första hand vara knutna till
de avgränsade naturvärdesobjekten. Ett undantag är fåglarna. Många prioriterade
fågelarter har påträffats i eller i närheten av inventeringsområdet men utan en
fågelinventering är det svårt att avgöra i vilka delar av inventeringsområdet arterna
förekommer. En del av de prioriterade fågelarterna är knutna till jordbruksmark och dessa
arter skulle även kunna finnas i åkermarken som i denna inventering har bedömts ha lågt
naturvärde. Andra arter, som t.ex. gröngöling, har stora revir som utgörs av en mosaik av
skogs- och jordbruksmark.
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