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Sammanfattning 

Norrköpings kommun har i uppdrag att ta fram detaljplaner för kvarteren Smaragden, Safiren och 

Topasen med närområden i Vilbergen. Aktuellt område är planerat och byggt på 60- och 70 talet med 

bostäder och önskas nu förtätas med ytterligare bostäder. Arbetet inleds med att ta fram ett 

detaljplaneprogram som beskriver övergripande strukturer och förutsättningar i området inför det 

vidare detaljplanearbetet. Delar av området utgörs av naturmark, varför en naturvärdesinventering 

(NVI) samt inventering av skyddsvärda träd genomförts i området. Resultatet från inventeringen är 

tänkt att användas vid avvägningen mellan värdefull och bevarandevärd natur och områden för 

exploatering. 

I samband med genomförd inventering 2016 påträffades sammanlagt fyra skyddsvärda träd. Samtliga 

skyddsvärda träd är lokaliserade till de kvarvarande naturmarker som ligger i anslutning till 

Söderleden samt Gamla Övägen. Naturvärdesbedömningen av dessa skyddsvärda träd visar att de 

besitter Mycket höga naturvärden (2 st.) samt Naturvärden (2 st.). 

Inom inventeringsområdet har 8 naturvärdesobjekt identifierats som uppvisar förhöjda naturvärden. 

Två av de identifierade naturvärdesobjekten har bedömts besitta Påtagligt naturvärd (klass 3) och 

resterande sex objekt Visst naturvärde (klass 4). Båda naturvärdesobjekten med bedömt Påtagligt 

naturvärde hyser samtliga identifierade skyddsvärda träd inom området. Övriga naturvärdesobjekt 

inom området utgörs av enstaka mindre områden med naturmark som bedömts hysa låga till 

obefintliga art- och biotopvärden samt trädalléer inne i bostadsområdet, vilka utgör generella 

biotopskyddsområden och därmed uppbär ett visst juridiskt skydd enligt miljöbalken. 

I ett lokalt perspektiv utgör befintliga områden med naturmark inom programområdet de enda miljöer 

med vissa förutsättningar för biologisk mångfald. Inom området med bostadsbebyggelse och 

gatmiljöer är förutsättningarna för biologisk mångfald tämligen magra. En exploatering av 

naturmarkerna i området medför därför att den lokala biologiska mångfalden området minskar, både 

momentant men även på sikt. Förekommande naturtyper inom programområdet är dock inte att 

betrakta som särskilt sällsynta, unika eller extra skyddsvärda för att upprätthålla biologisk mångfald på 

regional, nationell eller global skala. Dock är det av betydelse att den totala arealen av dessa områden 

tillsammans med de ekologiska kvalitéer de besitter bibehålls eller förbättras sett i ett 

landskapsperspektiv. 

Förekommande alléer inom programområdet utgör generella biotopskyddsområden vilka är skyddade 

enligt lag. Eventuella åtgärder som påverkar dessa negativt kräver dispens, vilket söks hos 

länsstyrelsen. Åtgärder såsom avverkning av skyddsvärda träd kan betraktas som risk för att väsentlig 

påverkan på naturmiljön, vilket bör föregås av ett samråd med länsstyrelsen. 
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Inledning  
Norrköpings kommun har i uppdrag att ta fram detaljplaner för kvarteren Smaragden, Safiren och 

Topasen med närområden i Vilbergen. (Figur 1). Arbetet inleds med att ta fram ett detaljplaneprogram 

som beskriver övergripande strukturer och förutsättningar i området inför det vidare detaljplanearbetet. 

Aktuellt område är planerat och byggt på 60- och 70 talet med bostäder och önskas nu förtätas med 

ytterligare bostäder. Samtidigt kommer även vissa funktioner som förskola och annan service att 

planeras. 

Aktuellt programområde är beläget i de södra delarna av Norrköpings tätort och gränsar till Gamla 

Övägen i öster samt Söderleden i norr. Merparten av området är redan idag bebyggt med bostäder, 

vägar, gator och övrig infrastruktur. Förekommande naturmark och objekt med naturvärden inom 

programområdet utgörs av ett större sammanhängande område längs med Söderleden, en kantzon 

längs med Gamla Övägen samt enstaka träd, grupper av träd samt trädalléer inne i området. Aktuellt 

område för detaljplaneprogrammet som helhet uppgår till cirka 26,5 ha där merparten utgörs av 

hårdgjorda, bebyggda eller anlagda ytor. I efterhand och i samband med uppdragsstart angav 

beställaren att ett mindre angränsande tilläggsområde även skulle ingå i beställningen (Figur 2).  

Figur 1. Översiktskarta med lokalisering av aktuellt utredningsområde. 
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Jordartsförhållandena i det aktuella området domineras överlag av en blandning av sandig morän 

omväxlande med ytligt eller urberg i dagen. Undantaget utgörs av områdets norra delar längs med 

Söderleden där avsatt postglaciala leravlagringar dominerar. Det är också i detta område som 

merparten av kvarvarande naturmarker påträffas. Naturmarkerna i detta område karakteriseras bäst 

som skogsmark. Området i nordvästra hörnet av programområdet är även upptagen som 

naturvårdsområde i Norrköping kommuns naturvårdsprogram innehållande naturvärden av lokalt och 

kommunalt intresse. Dessutom finns sedan tidigare fyra skyddsvärda träd identifierade inne i aktuellt 

område för detaljplaneprogram (Figur 2). 

Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB har fått i uppdrag av Norrköpings kommun att utföra en 

översiktlig naturvärdesinventering (NVI) inom aktuellt aktuella programområde. Inventeringen har 

genomförts i samarbete med Pro Natura, vilka i aktuellt ramavtal med Norrköpings kommun utgör 

underkonsulter och samarbetspartner till Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB. I beställningen av 

naturvärdesinventeringen ingår även tillägget att genomföra en inmätning och klassning av 

förekommande skyddsvärda träd inom programområdet. Resultatet från inventeringen redovisas i 

föreliggande rapport och underlaget kan användas vid avvägningen mellan värdefull och 

bevarandevärd natur och områden för exploatering, i det aktuella fallet i huvudsak för bostadsändamål. 

Figur 2. Ortofoto som bl.a. visar befintlig bebyggelse och utbredning av kvarvarande naturmark inom programområdet. 
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Metod 

Allmänt 
Inventeringen i fält genomfördes 2016-03-31 av Jonas Örnborg från Örnborg Kyrkander Biologi och 

Miljö AB och Ola Bengtsson från Pro Natura. Väderförutsättningarna vid inventeringens 

genomförande utgjordes av halvklart väder och 4-6 plusgrader och med svaga västliga vindar. 

Eftersom inventeringen genomfördes innan vegetationssäsongen riktigt påbörjats medför det vissa 

begränsningar i möjligheterna till inventering av artförekomst i området. 

Naturvärdesinventering 
En översiktlig naturvärdesinventering (NVI) på fältnivå har gjorts i hela det område som är avgränsat i 

Figur 1 och Figur 2 ovan. Använd metod vid genomförd NVI följer den av SIS framtagna 

standardiserade metod som numera får anses gälla som nationell standard för naturvärdesinventering i 

Sverige (Swedish Standards Institute (SIS) 2014). NVI är en metod framtagen för att identifiera, 

avgränsa, dokumentera och naturvärdesbedöma geografiskt avgränsade områden (Naturvärdesobjekt, 

NVO) med förhöjda naturvärden, vilka bedömts vara av betydelse för biologisk mångfald. 

Omfattningen på beställd naturvärdesinventering har varit en Naturvärdesinventering på fältnivå 

(NVI), vilket dels innefattar en förstudie innehållande en sammanställning av befintlig och relevant 

kunskapsmaterial om området, dels en fältinventering av identifierade naturvärdesobjekt samt 

översiktlig bestämning till naturtyp (utifrån tabell 5-8 i Swedish Standards Institute (SIS) 2014). 

Förstudien har genomförts utifrån kartor, flygfoton och övriga tillgängliga faktaunderlag från området. 

Tillgängliga faktaunderlag har utgjorts av tidigare observationer av arter inom aktuella planområden 

från Artdatabanken inrapporterade t.o.m. mars 2016 (www.artportalen.se). Ett uttag av rödlistade och 

skyddsklassade observationer för ett område som innefattar de bägge planområdena har även begärts 

och erhållits från ArtDatabanken. Utifrån tillgängliga bakgrundsunderlag har olika delområden 

identifierats och avgränsats på karta. Delområden har utgjorts av områden med likartade förhållanden 

vad avser vegetation och markförhållanden. Alla områden med bebyggelse har bedömts utgöra 

områden som saknar förhöjda naturvärden och därmed heller inte ansetts utgöra naturvärdesobjekt. 

Någon närmare beskrivning av naturvärdena inom detta område har därför inte gjorts. 

Förstudien har efterföljts av en fältinventering där identifierade delområden inventerades utifrån 

bedömningsgrunderna: 

 Art (artrikedom samt förekomst av naturvårdsarter) (Tomas 2013)

 Biotop (biotopkvalitet samt sällsynthet och hot)
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Därefter klassades delområden i en fyrgradig skala enligt nedan: 

1. Högsta naturvärde

2. Högt naturvärde

3. Påtagligt naturvärde

4. Visst naturvärde

Bedömning av områden i naturvärdesklass 4 utgör i normalfallet ett tillägg till NVI. Gjorda 

bedömningar i samband med NVI ska kunna användas som underlag vid exempelvis 

samhällsplanering, hänsyn vid areella näringar, exploatering i naturmiljöer och vid naturvårdande 

åtgärder och naturskydd. Naturvärdesinventering är dock ingen exakt vetenskap utan bygger på 

befintlig samlad kunskap som finns inom naturvård, ekologi och naturgeografi där många aspekter 

värderas och vägs samman. Den slutgiltiga bedömningen kan sålunda förändras om ny kunskap tillförs 

för aktuellt område. För områden som bedömdes sakna förhöjda naturvärden anges detta explicit i 

delområdesbeskrivningen. 

Inmätning och klassning av naturvärdesträd 
Enligt önskemål från beställaren skulle skyddsvärda träd inventeras i aktuellt planområde. Med 

skyddsvärda träd avses sådana träd som definierats i åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i 

kulturlandskapet (Naturvårdsverket 2004). Enligt denna definition utgörs ett skyddsvärt träd av 

följande: 

a) jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd,

b) mycket gamla träd; gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år, samt

c) grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstam.

Inom aktuellt projekt användes denna definition för samtliga enskilda träd, oavsett om de växte i 

öppen miljö eller i skogsmark. Själva åtgärdsprogrammet omfattar endast träd i kulturlandskapet, mark 

som i juridisk mening är jordbruksmark. Eftersom aktuellt planområde innehåller såväl skogsmark 

som tätortsbebyggelse utvidgades begreppet skyddsvärda träd i denna inventering att även omfatta 

sådana som finns i dessa typer av miljöer, dvs. hela det aktuella området eftersöktes efter skyddsvärda 

träd. 

Att i alla lägen avgöra om ett träd är äldre än 140 år eller 200 år är emellanåt svårt. Man får då 

uppskatta åldern utifrån generella karaktärer som grenverk, barkstruktur, kronform och liknande. Detta 

kan i vissa fall innebära att träd är något yngre än de, i definitionen angivna, 140 eller 200 åren kan 

komma att klassas som skyddsvärda träd. 
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Vid naturvärdesbedömning av det enskilda trädet har ett poängsystem använts. Detta poängsystem är 

en anpassning av det poängsystem som använts i den brittiska inventeringsmetoden som går under 

beteckningen SSM (Specialist Survey Method) (Neville Fay och Nigel de Berker 1997). Poängsättning 

för varje träd har gjorts enligt nedanstående kriterier: 

o Grovsprickig bark (finns, finns ej, 0/1)

o Förekomst av lös bark, minst 30x30 cm (finns, finns ej, 0/1)

o Savflöde (antal, 0=0, 1-3=1, 4-6=2, 7-9=3, >10=4)

o Sprickor i grenar (finns, finns ej, 0/1)

o Fläkskador, ärr/övervallning (finns, finns ej, 0/1)

o Vattenfyllda håligheter (antal, 0=0, 1-3=1, 4-6=2, 7-9=3, >10=4)

o Ihålig stam (uppdelat på tre stamdelar, bas, mellansektion och översta sektion, maxpoäng 5)

o Antalet hål (antal, 0=0, 1-3=1, 4-6=2, 7-9=3, >10=4)

o Röta finns brun (0=0, lite=1, mycket=2), vit (0=0, lite=1, mycket=2) samt mulm (0=0, lite=1,

mycket=2), maxpoäng 6)

o Död ved i kronan (skattas i 1 meters längder, 0=0, 1-5=1, 6-10=2, 11-15=3, >15=4)

o Tecken på fåglar (0=inga, 1= viss diversitet, 2=betydande diversitet, 3=stor diversitet)

o Tecken på insekter (0=inga, 1= viss diversitet, 2=betydande diversitet, 3=stor diversitet)

o Tecken på fladdermöss (0=inga, 1= viss diversitet, 2=betydande diversitet, 3=stor diversitet)

o Naturvårdsintressanta lavar, mossor och svampar (0=inga arter, 1= 1-3 arter, 2= 4-6 arter, 3=

mer än 6 arter)

Sammanlagd naturvärdespoäng för respektive träd omsattes därefter i en naturvärdesklassning för 

varje enskilt träd enligt intervaller i nedanstående: 

 Träd med mycket höga naturvärden (16-20 poäng)

 Träd med höga naturvärden (11-15 poäng)

 Träd med naturvärden (6-10 poäng)

 Träd med begränsade naturvärden (0-5 poäng)

Utöver de faktorer som anges i listan ovan noterades även trädslag, stamomkrets, om trädet var 

levande eller dött (L/D) samt nord- och ostkoordinater (SWEREF99 TM samt 99 16.30). 
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Resultat 

Områdesbestämmelser i och i närheten av aktuella planområden 
Inom aktuella område för framtagande av planprogram finns inga områdesskydd med avseende på 

naturvärden (naturreservat, Natura 2000 etc.). Närmsta naturreservat utgörs av Vrinneviskogen som 

ligger som ligger cirka 350 meter öster om Vilbergen och på andra sidan om Gamla Övägen. Närmsta 

belägna Natura 2000 områden utgörs av Borg cirka 4,5 kilometer väst om Vilbergen och som är en 

betad hage med äldre ekar.  

Vid en genomgång av tidigare observationer av rödlistade arter inrapporterade till ArtPortalen samt 

ArtDatabanken (inkl. skyddade observationer) finns två sådan sedan tidigare inom aktuellt område, 

vilka utgörs av backsmörblomma (Ranunculus polyanthemos, Nära hotad (NT)) i samt apelticka 

(Spongipellis fissilis, Sårbar (VU)), vilka påträffats i inventeringsområdets norra respektive i sydöstra 

delar. Ett utsök av samtliga artobservationer i ArtPortalen inom området för planprogram resulterar i 

en innehållsrik artlista med framförallt svampar (61 arter), kärlväxter (23 arter) samt fåglar (11 arter). 

En fullständig artlista över tidigare gjorda fynd i området redovisas i bilaga 1. Utöver de rödlistade 

arterna apelticka och backsmörblomma har även stare (Sturnus vulgaris, Sårbar (VU)) noterats i 

området, dock endast som födosökande. 

Inga utpekade områden av Skogsstyrelsen innehållande förhöjda naturvärden1 finns inom aktuellt 

planområde. 

Trädinventering inom planområdet 2016 
I samband med genomförd inventering 2016 påträffades sammanlagt fyra träd som faller inom 

definitionen för skyddsvärda träd (Naturvårdsverket 2004) inom aktuellt område. Ett av dessa 

identifierade träd (kanadapoppel, Populus x canadensis) motsvarar rimligen ett av de träd som sedan 

tidigare identifierats i samband med länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd i Östergötlands län 

mellan perioden 1997-2008 (Claesson och Ek 2008), även om inmätt position 2016 inte exakt stämmer 

överens med position noterad 1997-2008 samt att trädet felaktigt(1997-2008) artbestämts till lind 

(Figur 3). I samband med länsstyrelsen inventering 1997-2008 identifierades även ytterligare tre 

skyddsvärda träd, vilka dock inte kunde återfinnas på platsen vid fältbesöket 2016. Med all 

sannolikhet är de borttagna. Samtliga skyddsvärda träd är lokaliserade till de kvarvarande naturmarker 

som ligger i anslutning till Söderleden samt Gamla Övägen. Trädens exakta läge är inmätt och 

redovisas i bilaga 2 tillsammans med naturvärdesbedömningen av respektive träd. En sammanfattning 

av trädens naturvärden redovisas i tabell 1 nedan.  

1 Nyckelbiotop, naturvärden, områden med naturvårdsavtal samt identifierade sumpskogar. 
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Figur 3. Identifierade skyddsvärda träd inom aktuellt programområde 2016 (gröna markeringar). Röda markeringar visar identifierade skyddsvärda träd i samband med länsstyrelsen inventering i Östergötland 

mellan 1997-2008. Tre av dessa träd är borta i dagsläget och det fjärde (grön- och rödmarkerat) var noterade som en lind men har bedömts motsvara den kanadapoppel strax SO om och som påträffades i 

samband med fältbesöket 2016.  
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Tabell 1. Sammanställning skyddsvärda träd inom aktuellt område för planprogram 

Träd slag 
Omk
rets 
(cm) 

N koord. 
SWEREF 
99 16.30 

Ö koord. 
SWEREF 
99 16.30 

Levande/
död 

Naturvärdes-
poäng 

Naturvärdes 
klass 

Kommentar 

Asp  
(Populus tremula) 223 6495329,1 131261,8 L 16 

Mycket höga 
naturvärden 

Sälg  
(Salix caprea) 252 6495335,6 131103,8 L 17 

Mycket höga 
naturvärden 

Kanadapoppel 
(Populus canadensis) 365 6495334,2 131078,8 L 9 Naturvärden 
Tall  
(Pinus sylvestris) 242 6494819,0 131251,4 L 10 Naturvärden 

Tallticka 
(NT) 

Aspen och sälgen faller inom definitionen för skyddsvärda träd i och med att de är lövträd med en 

större diameter än 40 cm samt uppvisar en eller flera håligheter (hålträd). Därutöver är deras 

sammanlagda naturvärde bedömt som mycket högt på grund av mer eller mindre ihåliga stammar samt 

ett de uppvisar tecken på ett rikt insektliv knutna till träden. Flera angränsade aspar och sälgar 

uppvisade likartade karaktärer men nådde inte fullt upp till definitionen som skyddsvärda träd. På 

tallen i sydöstra delen av programområdet påträffades tallticka (Phellinus pini), vilket är en rödlistad 

art (NT) samt en signalart för äldre tall då den företrädesvis växer på tallar äldre än 150 år. 

Kanadapoppeln uppvisar en imponerande stamdiameter på över metern men i övrigt är naturvärdena 

knutna till trädet tämligen begränsade. I övrigt noterades inga nämnvärda förekomster av så kallade 

signalarter i form av mossor och lavar på träden i området. Signalarter är ett begrepp som myntades i 

samband med Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering och som avser arter som anses indikera 

förhöjda naturvärden. Sådana arter förekommer, i många fall, i stor omfattning på äldre träd 

(åtminstone lövträd). Avsaknad signalarter kan delvis förklaras av att många är känsliga för luftburna 

Figur 4. Skyddsvärd sälg (diameter > 40 cm brösthöjd samt hålträd) flankerad av Ola Bengtsson, Pro Natura 
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föroreningar och områdets närhet till vägar och tätortsmiljöer missgynnar sannolikt deras utbredning i 

området. Utöver identifierade skyddsvärda träd i området påträffades även skogsalm (Ulmus glabra) 

på två olika ställen inom programområdet. Skogsalm är rödlistad i hotkategorin Akut hotad (CR), 

främst pga. almsjukan som är en svampsjukdom som slagit ut stora delar av almpopulationen i 

Sverige. Aktuella skogsalmar inom programområdet är sannolikt planterade och tycks ännu i nuläget 

inte drabbats av sjukdomen. Totalt påträffades 6 skogsalmar varav två växte solitärt, en vid 

parkeringsplatsen centralt i området och en i sydöstra hörnet av programområdet. Övriga fyra 

skogsalmar växer i en samlad grupp i en planterad trädridå strax sydväst om parkeringsplatsen centralt 

i området (Figur 3). 

Identifierade naturvärdesobjekt (NVO) 
Aktuellt område består i huvudsak av redan bebyggd mark med flerbostadshus, vägar, parkeringar och 

anlagda grönområden (gräsmattor). Inom området har identifierats 8 områden som uppvisar mer eller 

mindre förhöjda naturvärden (minst klass 4, Visst naturvärde, i enlighet med svensk standard för 

naturvärdesinventering (Swedish Standards Institute (SIS) 2014)), vilka har avgränsats som enskilda 

naturvärdeobjekt (NVO). Övriga mark inom programområdet har således inte bedömts hysa förhöjda 

naturvärden baserat på förekomst av ett obetydligt biotopvärde och avsaknad av några egentliga 

artvärden. Dessa områden redovisas därför inte som enskilda naturvärdesobjekt. Två av de 

identifierade naturvärdesobjekten har bedömts besitta Påtagligt naturvärd (klass 3) och resterande sex 

objekt Visst naturvärde (klass 4). Lokaliseringen av dessa redovisas i kartan i Figur 5 samt med en 

beskrivning av vad som ligger till grund för bedömningen för respektive naturvärdesobjekt. I kartan 

identifieras varje naturvärdesobjekt med ett nummer från 1-8, vilket också hänvisar till påföljande 

förklarande texter och bedömningsgrunder för respektive objekt.
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Figur 5. Identifierade naturvärdesobjekt(NVO) inom aktuellt programområde numrerade från 1-8. 
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NVO 1. Triviallövskog med inslag av hällmarker NV programområdet (2,9 ha) 

Allmän beskrivning 

Skogsmark med framförallt triviallöv såsom vårtbjörk (Betula pendula), asp (Populus tremula), sälg 

och enstaka vildapel (Malus sylvestris). Ingår i kommunens naturvårdsprogram och där uppdelat i två 

delområden: Hällmark och aspmiljö (klass 4, lokalt intresse) samt Björkhage vid Söderleden (klass 3, 

kommunalt intresse). Utebliven hävd av björkhagen har medfört igenväxning och i dagsläget görs 

bedömningen att hela området utgörs av skogsmark snarare än en björkhage. Tidigare uppgifter finns 

om förekomst av mer hävdgynnade arter såsom svinrot (Scorzonera humilis) och ängsvädd (Succisa 

pratensis) i området. Även backsmörblomma, en rödlistad art skall tidigare också påträffats här men 

trots eftersök av föregående års bladverk kunde inga exemplar observeras i området. Bedömningen är 

att den uteblivna hävden medfört att arten utgått eller är på tillbakagång i området. Inga andra 

indikatorarter av mer hävdgynnade arter observerades. Övriga arter som observerades i området var 

exempelvis stinknäva (Geranium robertianum) och. smultron (Fragaria vesca).  

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Sekundärskog med triviallöv där mindre mängder död ved förekommer. Enstaka stengärdesgårdar i 

området vittnar om tidigare annorlunda markanvändning i området. Närheten till den hårt trafikerade 

Söderleden påverkar området negativt liksom angränsande bostadsbebyggelse och övrig infrastruktur. 

Området bedöms därför hysa Visst biotopvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga signal- eller indikatorarter observerades i området liksom avsaknad av rödlistade eller på annat 

sätt skyddsvärda arter. Fältbesök genomfört under mars månad, vilket är utanför den egentliga 

vegetationsperioden, varför bedömningen om områdets artvärden är något osäker. Området bedöms 

därför hysa Obetydligt till Visst artvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Naturvärdesobjektet har som helhet bedömts hysa ett Visst naturvärde (klass 4). Bedömningen är 

dock något osäkert på grund av förhållandena vid aktuellt fältbesök 
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NVO 2: Triviallövskog NO programområdet (1,8 ha) 

Allmän beskrivning 

Skogsmark med triviallöv, dock med ett högre inslag av något äldre sälgar. Övriga trädslag i området 

utgörs av asp, vårtbjörk, knäckepil (Salix fragilis), lönn (Acer platanoides), kanadapoppel och enstaka 

granar (Picea abies). Ett par av träden faller inom definitionen för skyddsvärda (se avsnittet tidigare 

angående skyddsvärde träd). Flera av sälgarna och asparna i området uppvisar stor insektsaktivitet, 

vilket bl.a. kan påvisas genom talrika insektsgnag och utgångshål av större och mindre skalbaggar. 

Flera av sälgarna i området uppvisar typiska gångar och utgångshål (Figur 7) av myskbock (Aromia 

moschata), vilket är en långhorning med sälg som primärsubstrat för larvutveckling. Myskbock är i 

dagsläget inte rödlistad men det föreligger indikationer om en allmän populationsminskning av arten, 

främst orsakat av försämrade habitat (ArtDatabanken 2015). Områdets hyser således relativt gott om 

död/döende ved samt ett antal större träd (fr.a. aspar) som på sikt kommer bidra med ytterligare död 

ved i området om de får stå kvar. Förekomst av kirskål (Aegopodium podagraria), brännässla (Urtica 

dioica), hallon (Rubus idaeus), älgört (Filipendula ulmaria), fläder (Sambucus nigra) m.fl. indikerar 

att området är påverkat av förhöjda näringsnivåer. Ett mindre källflöde påträffades i områdets SO del 

samt ett aktivt gryt (sannolikt grävling). Hällmarkerna i områdets östra delar hyser bl.a stinknäva, 

kärleksört (Sedum telephium) palmmossa (Climacium dendroides), blek gräsmossa (Brachythecium 

albicans), raggmossor (Racomitrium sp.) m.fl. arter. 

Figur 6. (t.v.) Hällmarker i områdets västra delar. (t.h.) Död ved i form av björklåga, sannolikt angripen av bl.a. 

sprängticka. Lågan har även använts som slaktplats för duvhök alt sparvhök (fjädrar strax nedanför basen på lågan). 
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Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Området bedöms hysa ett Visst biotopvärde vilket främst består i förekomst av en hel del död ved, tre 

skyddsvärda träd varav åtminstone två uppvisar en hög insektsaktivitet i form av gångar och 

utgångshål. Förekomsten av sälg och andra salix arter är också tämligen hög, vilka är viktiga nektar- 

och pollenkällor för många insekter. 

Bedömningsgrunder för områdets 

artvärden 

Spår av hög insektsaktivitet bl.a 

utgångshål myskbock, sannolikt 

grävlingsgryt medför bedömning att 

området hyser ett Visst artvärde. 

Sammanfattande 

naturvärdesbedömning 

Området bedöms hysa Påtagligt 

naturvärde (klass 3). 

NVO 3: Sekundärskog på åsrygg SO programområdet (0,2 ha) 

Allmän beskrivning 

En mindre sekundärskog på en delvis urgrävd ås i anslutning till Gamla Övägen på östra sidan om 

samt en GC väg på västra sidan. Tidigare uppgifter finns om apelticka (Spongipellis fissilis) i området 

men trots eftersök kunde ingen sådan påträffas. Fältbesöket som var förlagt till mars månad innebär 

dock små förutsättningar att observera apelticka som är en ettårig ticka som förutom på vildapel även 

växer på asp och ask. Ask eller vildapel finns inte i området, dock finns ett par aspar och det är således 

inte osannolikt att artens mycel förekommer i någon/några av de aspar som finns i området. Apelticka 

är rödlistad i hotkategori Sårbar (VU) Det finns således ett värde i att bevara områdets aspbestånd. I en 

tall i området påträffades även tallticka, som också är rödlistad som nära hotad (NT). Ett par mindre 

individer av skogsalm (Ulmus glabra) växer också på åsryggen. Skogalm är rödlistad i hotkategorin 

Akut hotad (CR). Övriga trädslag på åsryggen utgörs av sälg, björk och körsbär (Prunus sp.). Flera 

skal av vinbergssnäcka (Helix pomatia) påträffades. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Åsryggen hyser begränsade biotopvärden i dagsläget. Trots detta förekommer minst två till tre olika 

rödlistade arter, samtliga knutna till trädskiktet i området. Området är isolerat och begränsas i stort sett 

Figur 7. Sannolika utgångshål av långhorningen myskbock från 

en sälgstam i området. 
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i alla riktningar av bebyggelse och infrastruktur i form av trafikerade vägar. Området bedöms därför 

besitta Visst biotopvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Förekomst av rödlistade arter varav åtminstone för två av dessa utgör förlust av lämpliga miljöer en 

viktig orsak till deras respektive tillbakagång visar på minst Visst till Påtagligt artvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Bedömningsgrunderna Biotop och Art indikerar att området bedömts hysa ett Påtagligt naturvärde 

(klass 3). 

NVO 4: Mindre talldunge (0,2 ha) 

Allmän beskrivning 

En mindre talldunge med flera senvuxna tallar på hällmarker. Tallarnas lokalisering inne i ett 

bostadsområde medför vissa svårigheter av åldersbestämning men bedömningen är enstaka tallar i 

området uppnår en aktningsvärd ålder av 150 år eller mer. Övriga trädslag i dungen utgörs av asp, 

vårtbjörk, rönn (Sorbus aucuparia) och körsbär. Död ved förekommer och det finns spår av såväl 

vedlevande insekter som hackspettar i området.  

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Förekomst av enstaka senvuxna tallar, insektsgnag samt spår efter hackspett indikerar att området 

hyser vissa biotopvärden. Området är dock tämligen begränsat och isolerat och de enskilt största 

biotopvärden är knutna till förekommande fåtaliga enskilda senvuxna tallarna. Området har därför 

bedömts hysa Visst biotopvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Trots förekomst av senvuxna tallar observerades inga naturvårdsintressanta arter i området. Spår av 

insektsgnag samt hackspett indikerar förekomst av naturvårdsintressant arter. Området har bedömts 

hysa Obetydligt till Visst Artvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Området har bedömts hysa Visst naturvärde (klass 4). 

NVO 5: Kantzon med buskage längs med Gamla Övägen (0,15 ha) 

Allmän beskrivning 

I huvudsak planterat buskage på bullervall gentemot Gamla Övägen. Flera av buskarna är 

blommande/bärande arter som kan vara av betydelse som nektarkälla för insekter såväl som fruktkälla 



Naturinventering Vilbergen, Norrköpings kommun 
Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB och Pro Natura 

19 

för fåglar. Förekommande arter utgörs bl.a. av ros (Rosa sp.), lönn, syren (Syringa vulgaris), spirea 

(Spiraea sp.), asp mm.  

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Området i fråga är tämligen begränsat, isolerat, starkt påverkat av infrastruktur och trafik samt hyser 

en del icke naturligt förekommande arter. Området har därför bedömts hysa Obetydligt till Visst 

biotopvärde.  

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga rödlistade eller på annat sätt skyddsvärda arter observerades i området. Blommande växter, även 

ej naturligt förekommande såna, kan dock attrahera insekter såsom solitärbin, skalbaggar mm, varav 

flera arter inom dessa grupper idag är rödlistade. Området har därför bedömts hysa Obetydligt till Visst 

artvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Sammanfattningsvis indikerar art och biotopkvalitéer att delområdet minst hyser Visst naturvärde 

(klass 4). 

NVO 6: Svartpoppelallé längs med Vilbergsgatan (0,12 ha) 

Allmän beskrivning 

En allé bestående av svartpoppel, ett trädslag som inte förekommer i vilt tillstånd i Sverige. Allén är 

enkelradig och belägen på södra sidan om Vilbergen. Består av totalt 23 träd varav den 9 mest 

nordliga är betydligt yngre än övriga. Lavfloran på träden är vad som kan förväntas på denna typ av 

träd inne i stadsmiljö påverkad av stoft, partiklar och förhöjda nivåer av kväve. Lavfloran på träden 

utgörs av karaktärsarterna vägglav (Xanthoria parietina), kyrkogårdslav (Pleurosticta acetabulum), 

finlav (Physica tenella), kranslav (Phaeophysicia orbicularis), gulkantad dagglav (Physconia 

enteroxantha), dagglav (Physconia distorta), brosklav (Ramalina fraxinea) m.fl. arter (

Figur 8). Mossfloran på träden var mer sparsam. 
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Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

En allé utgör biotopskyddsområde och är som sådan skyddad som ett generellt biotopskyddsområde i 

enlighet med förordningen om områdesskydd (SFS 1998:1252, Regeringskansliet 1998). Dispens för 

eventuella åtgärder som riskerar påverka ett biotopskyddsområde söks hos länsstyrelsen. Allén är 

belägen i ett tättbebyggt område och med ett trädslag främmande för den svenska floran, varför 

området har bedömts hysa Obetydligt biotopvärde.  

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsintressanta arter har observerats i området. De äldre träden uppvisade dock en 

förhållandevis artrik miljö av kvävegynnade lavar. Sammantaget bedöms området, hysa Visst 

artvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Sammanfattningsvis indikerar art och biotopkvalitéer att delområdet minst hyser Visst naturvärde 

(klass 4). 

NVO 7: Lönnallé vid parkeringsplats (0,13 ha) 

Allmän beskrivning 

En allé bestående av 11 relativt unga lönnar som kantar parkeringsplatsen vid Vilbergsgatan. Lav- och 

mossfloran på dessa liknar den som påträffades på räden i svartpoppelallén. Arter som skrynkellav 

(Parmelia sulcata) samt mjölig brosklav (Ramalina farinacea) är mer vanligt förekommande på 

lönnträden i fråga. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

En allé utgör biotopskyddsområde och är som sådan skyddad som ett generellt biotopskyddsområde i 

enlighet med förordningen om områdesskydd (SFS 1998:1252, Regeringskansliet 1998). Dispens för 

eventuella åtgärder som riskerar påverka ett biotopskyddsområde söks hos länsstyrelsen. Allén är 

Figur 8. Vägglav (Xanthoria parietina) samt dagglav (Physconia distorta) på en av svartpopplarna i allén. 
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belägen i ett tättbebyggt område och träden är i dagsläget relativt unga, varför området har bedömts 

hysa Obetydligt biotopvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsintressanta arter har observerats i området. Vissa träd uppvisade dock en förhållandevis 

artrik miljö av kvävegynnade lavar. Sammantaget bedöms området hysa Visst artvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Sammanfattningsvis indikerar art och biotopkvalitéer att delområdet minst hyser Visst naturvärde 

(klass 4). 

NVO 8: Oxelallé vid Vilbergsgatan (0,2 ha) 

Allmän beskrivning 

En enkelradig allé bestående av 34 oxlar som kantar Vilbergsgatan. Oxel kan karakteriseras som ett 

träd med "fattigbark "(lågt pH), vilket ger förhållandevis artfattiga lavsamhällen. Observerade arter 

utgjordes främst av skrynkellav (Parmelia sulcata), slånlav (Evernia prunastri), finlav (Physica 

tenella) samt den generellt vanligt förekommande blåslav (Hypogymnia physodes). En alle med oxlar 

blommar rikt under försommaren, vilket innebär att de utgör en viktig pollen- och nektarkälla för 

många insekter. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

En allé utgör biotopskyddsområde och är som sådan skyddad som ett generellt biotopskyddsområde i 

enlighet med förordningen om områdesskydd (SFS 1998:1252, Regeringskansliet 1998). Dispens för 

eventuella åtgärder som riskerar påverka ett biotopskyddsområde söks hos länsstyrelsen. Oxel 

blommar ofta rikligt under försommaren och utgör därmed ett viktig pollen och nektarkälla för många 

insekter, varför området har bedömts hysa Visst biotopvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsintressanta arter har observerats i området. och lavfloran är tämligen artfattig. 

Sammantaget bedöms området hysa Obetydligt artvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Sammanfattningsvis indikerar art och biotopkvalitéer att delområdet minst hyser Visst naturvärde 

(klass 4). 
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Diskussion 
Aktuellt område hyser begränsad och delvis isolerade ytor med naturmark och de som finns är 

företrädesvis lokaliserade i programområdets norra delar. Programområdets högsta naturvärden 

påträffas här tillsammans med en trädbevuxen åsrygg i programområdets sydöstra hörn. Påträffade 

naturvärden i dessa naturvärdesobjekt är främst knutna till trädskiktet i form av skyddsvärda hålträd 

med hög insektsaktivitet, rödlistade vedsvampar samt enstaka rödlistade trädslag. Dessutom finns ett 

antal alléer i området som vilka i juridisk mening utgör generella biotopskyddsområden. Samtliga 

identifierade naturvärdesobjekt i området har bedömts till naturvärdesklass 3 och 4 (Visst till påtagligt 

naturvärde) i enlighet med de kriterier som finns angivna i den SIS standard för NVI (Swedish 

Standards Institute (SIS) 2014) som använts i föreliggande studie.  

Områden i naturvärdesklass 3 och 4 utgör generellt områden som i sig själva inte behöver vara av 

betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global skala (Swedish 

Standards Institute (SIS) 2014). Dock är det av betydelse att den totala arealen av dessa områden 

tillsammans med de ekologiska kvalitéer de besitter bibehålls eller förbättras i landskapet. Sett i ett 

lokalt perspektiv bidrar givetvis dessa naturvärdesobjekt till områdets biologiska mångfald eftersom 

det framförallt allt är här som vissa förutsättningar och livsmiljöer för olika livsformer påträffas. 

Utanför dessa naturvärdesobjekt, som främst utgörs av bostadsbebyggelse och infrastruktur är 

förutsättningarna för biologisk mångfald tämligen magra. Således, en exploatering av befintliga 

naturvärdesobjekt i större eller mindre skala, där de ersätts med exempelvis bostads- och 

villabebyggelse, medför givetvis att såväl förutsättningar för den faktiska biologiska mångfalden 

minskar i området, både momentant men även på sikt. Aktuella naturtyper i dessa områden är dock 

inte att betrakta som särskilt sällsynta, unika eller extra skyddsvärda i det svenska landskapet. Även 

om ingen inventering gjorts utanför aktuellt programområde görs bedömningen att de aktuella 

naturtyperna även finns tillgängliga på relativt nära håll utanför planområdet.  

I dagsläget bidrar befintlig trädridå även med att minska bullernivåerna från den närbelägna och hårt 

trafikerade Söderleden gentemot bostadsbebyggelsen i Vilbergen. 

Samtliga skyddsvärda träd inom programområdet påträffas i ett och samma naturvärdesobjekt. I 

samband med eventuell exploatering i eller i anslutning till träd talar man inte sällan om 

hänsynsområden runt enskilda träd. Som tumregel bruka man ange att åtgärder som riskerar skada 

trädets rötter, stam eller krona skall undvikas inom ett cirkelområde vars radie är 15 gånger stammens 

diameter eller har en radie som sträcker sig 5 meter utanför kronan. Det mått som utgör störst 

hänsynsområde bör väljas. I det aktuella fallet utgörs två av de identifierade skyddsvärda träden av 

enstaka äldre hålträd av sälg, vilka mer eller mindre är påverkade av olika vedsvampar på sådant sätt 

att deras fortsatta livslängd redan idag får anses vara begränsad. Dock består mycket av deras 

skyddsvärde i att de är just hålträd med rötad och blottad ved till nytta för såväl insekter, vedsvampar 
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och fåglar. I området finns dessutom yngre generationer av sälg som på sikt sannolikt kommer uppnå 

dimensioner och strukturer som innebär att även dessa blir skyddsvärda. Sannolikt finns en viss 

kontinuitet bakåt av döda och döende lövträd i området, av vilka enstaka emellanåt uppnår status som 

skyddsvärda. Åtgärder som riskerar påverka skyddsvärda träd negativt (ex. avverkning) kan detta 

betraktas som risk för väsentlig påverkan på naturmiljön. Sådan planerade åtgärder bör därför föregås 

av samråd med berörd tillsynsmyndighet, vilket i det aktuella fallet utgörs av länsstyrelsen. Lämpligen 

görs en anmälan om samråd enligt 12 kapitlet 6§ miljöbalken om sådan åtgärder planeras. 

Förekomst av rödlistade arter i området utgörs av vedsvamparna apelticka och tallticka samt trädslaget 

skogsalm. Vad gäller tallticka och apelticka är dessa helt beroende på tillgång av lämpligt substrat, 

vilket i aktuellt område utgörs av enstaka äldre tallar samt sannolikt enstaka aspar i området. 

Borttagning av dessa i aktuella naturvärdesobjekt medför med alla sannolikhet att arterna försvinner 

från området. Skogsalm är i dagsläget akut hotad på grund av almsjukan som orsakas av en svamp. 

Sjukdomen sprids antingen genom kontakt av rottrådar mellan olika almindivider eller genom att 

träden infekteras vid angrepp av skalbaggsgruppen almsplintborrar (Scolytus sp.). Almsjukan angriper 

företrädesvis vuxna träd, varför almen ofta hinner reproducera sig innan den angrips. Större och äldre 

till synes friska almar är viktiga att bevara eftersom det kan indikera en genotyp mer resistent mot 

sjukdomen och således bär på genetiskt värdefullt material. Vad gäller skogsalmarna inom 

programområdet utgörs de av unga individer vilket sannolikt inte ligger direkt i riskzonen att 

infekteras ännu. 
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sida 1

Artgrupp Rödlistning 2015 Svenskt namn Vetenskapligt namn Årtal
Fågel Björktrast Turdus pilaris 2015

Fågel Fasan Phasianus colchicus 2015

Fågel Gråhäger Ardea cinerea 2015

Fågel Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2015

Fågel Lövsångare Phylloscopus trochilus 2015

Fågel Ringduva Columba palumbus 2016

Fågel Sparvhök Accipiter nisus 2015

Fågel Sårbar (VU) Stare Sturnus vulgaris 2015

Fågel Steglits Carduelis carduelis 2015

Fågel Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2015

Fågel Sidensvans Bombycilla garrulus 2013

Kärlväxt Nära hotad (NT) Backsmörblomma Ranunculus polyanthemos 1994

Kärlväxt Drakmaskros Taraxacum stenoschistum 2012

Kärlväxt Fältarv Cerastium arvense 2012

Kärlväxt Gökärt Lathyrus linifolius 1994

Kärlväxt Kantmaskros Taraxacum amplum 2012

Kärlväxt Kruståtel Avenella flexuosa 1994

Kärlväxt Levermaskros Taraxacum hepaticum 2012

Kärlväxt Liljekonvalj Convallaria majalis 1994

Kärlväxt Lövmaskros Taraxacum hamatiforme 2012

Kärlväxt Narrmaskros Taraxacum piceatum 2012

Kärlväxt Nejlikrot Geum urbanum 1994

Kärlväxt Plattmaskros Taraxacum planum 2012

Kärlväxt Ryssgubbe Bunias orientalis 2012

Kärlväxt Skogsklöver Trifolium medium 1994

Kärlväxt Spenslig maskros Taraxacum angustisquameum 2012

Kärlväxt Svinrot Scorzonera humilis 1994

Kärlväxt Sydvårbrodd Anthoxanthum odoratum 1994

Kärlväxt Sötkörsbär Prunus avium 1994

Kärlväxt Vass Phragmites australis 1994

Kärlväxt Vingmaskros Taraxacum alatum 2012

Kärlväxt Vitsippa Anemone nemorosa 1994

Kärlväxt Ängskovall Melampyrum pratense 1994

Kärlväxt Ängsvädd Succisa pratensis 1994

Svamp Sårbar (VU) Apelticka Spongipellis fissilis 2010

Svamp Aspnästing Eutypa sparsa 2011

Svamp Aspticka Phellinus tremulae 2011

Svamp Barkticka Oxyporus corticola 2011

Svamp Björknästing Diatrypella favacea 2008

Svamp Björkticka Piptoporus betulinus 2011

Svamp Blek toffelskräling Tubaria conspersa 2011

Svamp Bokskinn Gloeocystidiellum porosum 2011

Svamp Conocybe semiglobata Conocybe semiglobata 2015

Svamp Dvärgbrosking Marasmius epiphyllus 2011

Svamp Dvärggullhorn Calocera furcata 2011

Svamp Ekknotterskinn Xylodon quercinus 2011

Svamp Eksprickling Colpoma quercinum 2011

Svamp Eldticka Phellinus igniarius 2008

Svamp Fnöskticka Fomes fomentarius 2011
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Artgrupp Rödlistning 2015 Svenskt namn Vetenskapligt namn Årtal
Svamp Frätskinn Vuilleminia comedens 2011

Svamp Grenbrosking Marasmiellus ramealis 2014

Svamp Grå bläcksvamp Coprinopsis atramentaria 2013

Svamp Gul åkerskivling Agrocybe pediades 2015

Svamp Guldskivling Bolbitius titubans 2014

Svamp Gullkrös Tremella mesenterica 2011

Svamp Hornrost Gymnosporangium cornutum 2010

Svamp Hålskinn Peniophora polygonia 2008

Svamp Kantöra Pseudochaete tabacina 2011

Svamp Kuddticka Phellinus punctatus 2011

Svamp Luddskinn Phanerochaete velutina 2011

Svamp Lysticka Hapalopilus rutilans 2011

Svamp Lönntjärfläck Rhytisma acerinum 2011

Svamp Mjukskinn Cylindrobasidium laeve 2014

Svamp Nejlikbrosking Marasmius oreades 2009

Svamp Pappersgröppa Byssomerulius corium 2008

Svamp Piggplätt Basidioradulum radula 2011

Svamp Plattdyna Nemania serpens 2011

Svamp Platticka Ganoderma lipsiense 2011

Svamp Puderbädd Propolis farinosa 2011

Svamp Raggskinn Stereum hirsutum 2011

Svamp Ribbgrynna Phlebia radiata 2011

Svamp Rosenfrätskinn Vuilleminia cystidiata 2011

Svamp Rödskivig dvärgchampinjon Agaricus comtulus 2011

Svamp Slingerticka Cerrena unicolor 2011

Svamp Slåtterbroking Panaeolina foenisecii 2015

Svamp Slätnästing Diatrype stigma 2011

Svamp Snurrkrös Exidia recisa 2011

Svamp Snöbollschampinjon Agaricus arvensis 2014

Svamp Sprängticka Inonotus obliquus 2011

Svamp Stinksvamp Phallus impudicus 2013

Svamp Stoftskinn Corticium erikssonii 2011

Svamp Stornästing Eutypella sorbi 2011

Svamp Strimmussling Resupinatus applicatus 2011

Svamp Stubbdyna Kretzschmaria deusta 2008

Svamp Stubbhorn Xylaria hypoxylon 2011

Svamp Styvskinn Stereum rugosum 2011

Svamp Sälgnästing Diatrype bullata 2011

Svamp Sälgticka Phellinus conchatus 2011

Svamp Tätskinn Peniophora incarnata 2008

Svamp Veckad bläcksvamp Parasola plicatilis 2010

Svamp Videfränskivling Hebeloma pusillum 2015

Svamp Violtagging Trichaptum fuscoviolaceum 2011

Svamp Vitspröding Psathyrella candolleana 2015

Svamp Vårtkrös Exidia glandulosa 2008

Svamp Vägchampinjon Agaricus bitorquis 2011
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Träd slag
Omkrets 

(cm)

N koord 

SWEREF 

99TM

Ö koord 

Sweref 

99TM

N koord 

SWEREF 

99 16.30

Ö koord 

SWEREF

99 16.30

Lev/död

Barkkondition - 

finns grov 

sprickig bark 

Barkkondition - 

lös bark 

(>30x30 cm) 

Savflöde 

Sprickor i 

grenar 

(antal > 

15cm 

diameter) 

Fläkskador 

ärr/över-

vallning 

Ihålig 

stam

Antalet 

hål
Röta

Antalet 

vattenfyllda 

håligheter

Dödved i 

kronan

Tecken 

på fåglar

Tecken på 

fladdermöss

Tecken 

på 

insekter

Arter 

värde

Naturvärdes-

bedömning 

totaltvärde

Naturvärdes-klass
Komm-

entar

Asp 223 6493287 568506 6495329 131261,8 L 1 1 0 0 1 4 2 2 0 2 1 0 2 0 16 Mycket höga naturvärden

Sälg 252 6493290 568348 6495336 131103,8 L 1 1 0 1 1 2 2 3 1 1 2 0 2 0 17 Mycket höga naturvärden

Kanadapoppel 365 6493288 568323 6495334 131078,8 L 1 0 0 0 1 0 1 1 1 3 0 0 1 0 9 Naturvärden

Tall 242 6492777 568507 6494819 131251,4 L 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 10 Naturvärden Tallticka
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