
Vikboland Vind. Komplettering 1 och 3 

Naturvärdesbeskrivning och kartor 
 

Inledning 
Inga speciella djur- och växtskyddsområden är utpekade i anslutning till projektområdet, inte 

heller några naturvårdsområden. På de platser där vindkraftverken är placerade, eller där 

stickvägar och arbetsytor ska anläggas, finns inte heller några höga naturvärden som 

behöver skyddas. Det finns dock en del områden inom eller i närheten av Vikboland Vinds 

projektområde som pekats ut för naturvärden, nyckelbiotoper och sumpskogar (se figur 1).  

Figur 1. Områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper och sumpskog.  

© Lantmäteriet Medgivande I2011/14081 

Naturvärden, nyckelbiotoper och sumpskogar i och i anslutning till projektområdet är väl 

kartlagda vilket gör det enkelt att undvika dessa områden i samband med anläggningen av 

vindparken så att skador undviks. Alla dessa områden är noga beskrivna, i 

Miljökonsekvensbeskrivningens bilaga C4 Skyddad natur.  

Vi utgår ifrån att dessa kartläggningar, beskrivningar och uppgifter från länsstyrelsen och 

skogsstyrelsen omfattar alla speciellt värdefulla naturvärden i området. Inventeringarna har 

gjorts av kvalificerad personal och med mycket hög upplösning, vilket ju tydligt framgår av 

kartmaterialet.  

Här följer en beskrivning av naturvärden på de platser där vindkraftverken ska placeras, 

inklusive eventuella nyanlagda stickvägar och arbetsytor.   

 

  

                                                           
1 Gäller samtliga kartor i detta dokument 
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Skenäs 
I Skenäs finns tre av de tolv vindkraftverken, numrerade S1-S3.  

 

Figur 2. De tre vindkraftverken i Skenäs. Två av de tre verken är placerade i direkt anslutning till 

befintliga vägar.  

Skenäs, verk S1 

Grusvägen från landsvägen kan eventuellt behöva förstärkas. En 182 meter lång och 6 meter 

bred stickväg byggs fram till arbetsytan, som är 50 meter bred och 70 meter lång (se figur 3).  

 

Figur 3. Placering, arbetsyta och stickväg till verk S1.  
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Vindkraftverket är placerat mellan en tätvuxen ungskog och en kalavverkning (se figur 4).  

Figur 4. Naturen norr om verkets placering (S1 på kartan).  

Naturen där verk S1 ska placeras består av bruksskog, och det finns inga speciellt 

skyddsvärda naturvärden i närområdet.  

Skenäs, verk S2 

Grusvägen från landsvägen kan eventuellt behöva förstärkas. Arbetsytan, som är 50 meter 

bred och 70 meter lång, anläggs i direkt anslutning till vägen (se figur 5).  

 

Figur 5. Placering och arbetsyta för verk S2.  
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Vindkraftverket är placerat på en stenhäll av granit. Platsen gränsar i söder till åkermark, 

medan arbetsytan anläggs i en natur med berghällar och gles skog, tall och gran med en del 

lövinslag (se figur 5).  

 

Figur 5. Naturen där verk S2 ska placeras. Fotot taget från vägen mot NNV. Verket ska stå bakom den 

lilla skogsridån.  

Naturen där verk S2 ska placeras består av jordbruksmark och bruksskog. Det finns inga 

speciellt skyddsvärda naturvärden i närområdet.  

Skenäs, verk S3  

Grusvägen från landsvägen kan eventuellt behöva förstärkas. Arbetsytan, som är 50 meter 

bred och 70 meter lång, anläggs i direkt anslutning till vägen. Den manöveryta som anges av 

en cirkel med 50 meters radie omfattar i detta fall inte vägen, utan endast eventuell 

förflyttning längre bort eller parallellt med vägen (se figur 6).  
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Figur 6. Placering och arbetsyta för verk S2. 

Även detta vindkraftverk är placerat på en stenhäll av granit. Platsen gränsar i väster till 

åkermark, medan arbetsytan anläggs i en natur med berghällar och gles skog (se figur 7).  

 

Figur 7. Naturen där verk S3 ska placeras. Fotot taget från platsen där verket ska placeras mot V. 

Grusvägen skymd bakom slänten i förgrunden.  

Det finns inga speciellt skyddsvärda naturvärden i närområdet. 
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Skenäs: Naturvärden 

Avståndet till skyddsvärda naturområden med höga bevarandevärden är betryggande (se 

figur 8).  

 

Figur 8. Vindkraftverkens placeringar (blå stjärnor) i förhållande till områden med värdefull natur.  

Skenäs: Fornminnen 

Det finns ett fornminne, nr 1 på kartan i figur 9. Det är en minnessten med inskriptionen: 

SKENÄS ELEVER BYGGDE VÄGEN 1949. Den kommer inte att påverkas av stickvägen eller av 

elkabeln som förläggs i vägen som passerar minnesstenen.  

Figur 9. Vindkraftverkens placeringar (blå stjärnor) i förhållande till fornminnen.  

Inga fornminnen kommer att påverkas av vindkraftverken.  
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Skenäs: Fladdermöss 

Många fladdermöss har observerats vid punkterna ID1, ID4 och ID6 (se figur 10). Alla tre 

verken i Skenäs kommer därför att använda så kallat Bat-mode (stopp-reglering), det vill 

säga stängas av under tider på dygnet och året då det finns risk att fladdermöss kan befinna 

sig på farliga höjder vid vindkraftverken.  

 

Figur 10. Platser i Skenäs där hög aktivitet av fladdermöss har observerats.  

Figur 11. Grus till stickvägen till verk S1 och till samtliga tre arbetsytor i Skenäs tas från stenbrottet i 

Stenhagen som ligger i området.  
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Stensö 
Vid Stensö finns två av de tolv vindkraftverken, numrerade St1-St2 (se figur 12). Det finns 

olika vägdragningar beskrivna i MKB bilaga C2. Vid detaljprojekteringen har de vägdragningar 

som framgår av figur 13 och 14 valts.  

Figur 12. De två vindkraftverken vid Stensö, St1 och St2.  

Stensö verk St1 

Grusvägen från Skriketorp till Tväggestad kan eventuellt behöva förstärkas. En 635 meter 

lång och 6 meter bred stickväg (grön linje) byggs fram till arbetsytan, som är 50 meter bred 

och 70 meter lång (se figur 13). 

 

Figur 13. Placering, tillfartsväg och arbetsyta för verk St1.  
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Stensö verk St2 

Grusvägen från Römossen till Berglund kan eventuellt behöva förstärkas. En 1,1 km meter 

lång och 6 meter bred stickväg (grön linje) byggs fram till arbetsytan, som är 50 meter bred 

och 70 meter lång (se figur 14). 

Figur 14. Tillfartsväg, arbetsyta och placering för St2.  

Naturmiljön vid Stensö består av åkermark blandat med skog som växer på berghällar som 

korsar landskapet (se figur 15 och 16).  

 

Figur 15. Naturmiljön vid Stensö. Verk St1 och St2 är placerade bakom skogsridån. 
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Figur 16. Kraftledningsgatan som passerar mellan verk St1 och St2, ger en bra bild av den naturtyp 

där dessa två vindkraftverk ska placeras.  

Stensö: Naturvärden 
Det finns inga områden med stora naturvärden i området kring de två vindkraftverken vid 

Stensö (se figur 17). Det finns heller inga områden med hög aktivitet av fladdermöss.  

 

Figur 17. Karta från Naturvårdsverkets websida ”skyddad natur”. Inga skyddade områden finns på 

kartan i detta område.  
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Stensö: Fornminnen 

Det finns ett fornminne mellan de två vindkraftverken vid Stensö, men ingen tillfartsväg 

kommer att passera förbi och det kan inte komma till skada (se figur 18).  

 

Figur 18. Fornminnet består av en fossil åker och röjningsröseområde.  

Detta fornminne kommer inte att påverkas av vindkraftverk, tillfartsvägar eller 

vindkraftverk, inte heller av elkablar (se komplettering 4).  
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Bråxvik 
I Bråxvik finns fem av de tolv vindkraftverken, numrerade B1-B5. 

 

Figur 19. Placeringen av de fem vindkraftverken B1-B5 i Bråxvik.  

Bråxvik, verk B1 

En 550 m meter lång och 6 meter bred stickväg (grön linje) byggs fram till arbetsytan, som är 

50 meter bred och 70 meter lång (se figur 20).  

Figur 20. Placering, stickväg och arbetsyta för verk B1.  
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Bråxvik, verk B2 

En 450 m meter lång och 6 meter bred stickväg (grön linje) byggs fram till arbetsytan, som är 

50 meter bred och 70 meter lång (se figur 21).  

Figur 21. Placering, stickväg och arbetsyta för verk B2.  

Naturen i området där verk B1 och B2 ska installeras består av hällmark med skog, med ett 

aktivt skogsbruk (se figur 22 och 23). 

 

Figur 22. Detta foto längs kraftledningsgatan från Koppängen mot SO visar tydligt hur naturen ser ut i 

området där verk B1 och B2 ska installeras. 
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Figur 23. Detta foto från där vägen förbi Bokärr slutar och kraftledningen korsar vägen, i riktning VSV, 

visar den naturtyp med skogsklädd hällmark där verk B2 ska installeras.  

Bråxvik vkv B1 och B2: Naturvärden 

Det finns en sumpskog norr om verk B2 (se figur 24), men den kommer inte att påverkas av 

vindkraftverk, arbetsytor eller stickväg. Tillrinningen till sumpskogen kommer att undersökas 

och anläggning av arbetsyta och väg göras så att hydrologin inte påverkas.  

 

Figur 24. Naturvärden i området för verk B1 och B2 (blå stjärnor).  
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Bråxvik verk B3 

En 200 m meter lång och 6 meter bred stickväg (grön linje) byggs fram till arbetsytan, som är 

50 meter bred och 70 meter lång (se figur 25). 

 

Figur 25. Placering, stickväg och arbetsyta för verk B3. 

Bråxvik, verk B4 

Arbetsytan, som är 50 meter bred och 70 meter lång, anläggs i direkt anslutning till den 

befintliga vägen (se figur 26). 

 

Figur 26. Placering och arbetsyta för verk B4 (till höger på kartan). 
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Bråxvik, verk B5 

Arbetsytan, som är 50 meter bred och 70 meter lång, anläggs i direkt anslutning till den 

befintliga vägen (se figur 27). Verket kommer att byggas på västra sidan av vägen. 

 

Figur 27. Placering och arbetsyta för verk B5. 

Naturen i området där verk B3 – B5 ska installeras består av hällmark med skog, med ett 

aktivt skogsbruk i ett jordbruksområde (se figur 28). 

 

Figur 28. Foto av den naturtyp med hällmark där verk B3, B4 och B5 ska byggas. Fotot visar platsen 

för B4.  
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Bråxvik B3-B5: Naturvärden 

Det finns en värdefull barrskog norr om stickvägen till verk B3, men den kommer inte att 

påverkas av vindkraftverk, arbetsytor eller stickväg (se figur 29).  

Figur 29. Naturvärden i området för verk B3- B5 (blå stjärnor).  

Bråxvik: Fornminnen 

Fornminnen ligger alla norr om kraftledningen, medan vindkraftverken är placerade söder 

om densamma, så de kommer inte att påverkas (se figur 30).  

 

Figur 30. Fornminnen i förhållande till vindkraftverk i Bråxvik  
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Bråxvik: Fladdermöss 

Vid Bråxvik herrgård har hög aktivitet av fladdermöss uppmätts, det verk som står närmast, 

B5, kommer att drivas med så kallat Bat-mode, dvs. att verken stängs av under de perioder 

när det finns risk att fladdermöss kan förolyckas av vindkraftverket. Avståndet till verk B4 är 

så pass stort att risken är försumbar (se figur 31).   

 

Figur 31. Plats i Bråxvik där hög aktivitet av fladdermöss har observerats.  
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Jonsberg 
Vid Jonsberg finns två av de tolv vindkraftverken, numrerade J1-J2 (se figur 32).  

 

Figur 32. Placeringen av de två vindkraftverken J1-J2 i Jonsberg.  

Jonsberg, verk J1 

En 156 meter lång och 6 meter bred stickväg (grön linje) byggs fram till arbetsytan, som är 50 

meter bred och 70 meter lång (se figur 33).  

 

Figur 33. Placering, stickväg och arbetsyta för verk J1. 
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Verket är placerat på en skogsklädd bergknalle (se figur 34 och 37). 

 

Figur 34. Foto av den naturmiljö med bergknallar med berg i dagen där verk J1 ska byggas. Verket 

placeras en bit bakom skogsbrynet, se figur 33.   

Jonsberg, verk J2 

En 600 meter lång och 6 meter bred stickväg (grön linje) byggs fram till arbetsytan, som är 50 

meter bred och 70 meter lång (se figur 35). 

 

Figur 35. Placering, stickväg och arbetsyta för verk J2. 
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Verket är placerat på en skogsklädd bergknalle (se figur 36 och 37). 

 

Figur 36. Foto av den naturmiljö med skogsklädd bergknalle med berg i dagen där verk J2 ska byggas. 

Verket placeras en bit bakom skogsbrynet på berg, se figur 35.   

 

Figur 37. Foto på närmare håll av den naturtyp med hällmark där verk J1 och J2 ska byggas.  
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Jonsberg: Naturvärden 

Det finns två områden med ädellövskog i området, men de kommer varken att påverkas 

under byggskedet eller när vindkraftverken är i drift.  

Figur 38. De två områdena med Ädellövträd kommer inte att påverkas av vindkraftverken som byggs i 

Jonsberg.  

Jonsberg: Fornminnen 

På den skogsklädda bergknalle där verk J1 ska byggas finns ett stenröse klassat som 

fornminne. Det kommer inte att påverkas av stickvägen som byggs till platsen där verk J1 ska 

installeras (se figur 39).  

Figur 39. Fornminne nr 1, i närheten av verk J1, kommer inte att påverkas. 
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Förekomsten av fladdermöss i området är låg, så olycksrisken bedöms som försumbar.  

Sammanfattning 
 

Denna naturvärdesinventering visar att Vindpark Vikbolandet kan anläggas och drivas utan 

att några värdefulla naturvärden påverkas negativt. Innan platserna för placering av verk har 

en undersökning för att kartlägga områden med höga naturvärden gjorts. Verkens placering, 

stickvägar och arbetsytor har sedan valts så att områden med höga naturvärden undviks, för 

att eliminera riskerna för eventuella negativ påverkan på dessa områden. Samtliga verk är, 

som kartor och fotografier visar, placerade på platser där speciella och värdefulla 

naturvärden saknas, dvs på mark som används för jord- och skogsbruk, nära befintliga vägar, 

och på hällmark eller berg i dagen där växtlgheten är ytterst begränsad, såväl i volym som i 

artantal. Några rödlistade arter har inte påträffats.  

Det finns inga fornminnen som kan påverkas. Om spår av fornminnen påträffas under 

byggprocessen kommer arkeologiska utredningar att göras, enligt kulturminneslagen.  

På de platser där det finns hög förekomst av fladdermöss, kommer de verk som står i 

farozonen att drivas med bat-mode, en stoppfunktion som förebygger kollissioner med 

fladdermöss. Det gäller de tre verken i Skenäs, samt verk B5 i Bråxvik.   
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Inledning 
Ecocom AB har 2017 på uppdrag av Wind4shore AB, utfört en naturvärdesinventering enligt 

svensk standard SS 199000: 2014 med tillägget detaljerad redovisning av artförekomst inom 

ett tätortsnära område vid Vikbolandet i Norrköpings kommun. Naturvärdesinventeringen 

utförs med detaljeringsgrad medel, vilket innebär en minsta obligatorisk karteringsenhet för 

ytor om 0,1 ha och för linjeformade objekt längden 50 m och bredden 0,5 m. 

Inom inventeringsområdet finns planer på att uppföra vindkraftverk. Föreliggande 

utredning har utförts med syfte att säkerställa en god helhetslösning inom det aktuella 

området, med möjlighet till naturhänsyn. Inventeringsområdet har avgränsats till 200 meter 

från varje vindkraftverksposition, samt 50 meter på vardera sida om nya vägdragningar. 

 

Övergripande områdesbeskrivning 

Inventeringsområdet utgörs av 12 vindkraftsverksplaceringar med deras omgivningar och är 

beläget på Vikbolandet, öster om Norrköping (figur 1). Verksplaceringarna är belägna på 

Vikbolandets norra del, strax söder om Bråviken (bilaga 1, figur 10). Det småbrutna 

landskapet utgörs i huvudsak av jordbruksmark och barrskog. I inventeringsområdets 

omgivningar finns naturvärden både knutna till betesmarker och skog. Sammanlagt omfattar 

inventeringsområdet cirka 180 hektar. 

Figur 1. Utsnitt ur Sverigekartan där svart ring visar lokaliseringen av inventeringsområdet. 
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Metod 
Syftet med en naturvärdesinventering (NVI) är att inom inventeringsområdet identifiera och 

dokumentera områden som är av positiv betydelse för biologisk mångfald.  

I en NVI på fältnivå genomförs inledningsvis en förstudie, därefter görs en fältinventering. 

I förstudien studeras tidigare dokumenterad information om naturen i inventeringsområdet. 

Kunskap om området inhämtas från relevanta källor och omfattar inventeringsområdet samt 

en yta omfattande 500 meter utanför inventeringsområdet. Potentiella naturvärdesobjekt 

avgränsas genom flygbildstolkning. Det är dock först i fältinventeringen som de slutliga 

bedömningarna rörande naturvärdesobjekten görs. 

Naturvärdesobjekten utgörs av en dominerande naturtyp som kan tilldelas en gemensam 

naturvärdesklass. Naturtyper kan exempelvis vara äng och betesmark, skog och träd, myr, 

djup sjö, vattendrag, havsstrand eller infrastruktur och bebyggd mark. 

Bedömningen av naturvärden görs på två grunder: art och biotop, vilka sedan vägs 

samman för att ge objektet dess klass. 

Bedömning av artvärde görs på två grunder: naturvårdsarter (se faktaruta) och relativ 

artrikedom. Rödlistade arter ska tillmätas större betydelse än övriga naturvårdsarter i 

bedömningen.  

Bedömningsgrunden biotop omfattar en samlad bedömning av biotopkvalitet samt hur 

sällsynt eller hotad biotopen är. Med biotopkvalitet avses allt det som formar en biotop eller 

en livsmiljö, till exempel förekomst av störningsregimer, strukturer, element eller 

nyckelarter. Biotopens sällsynthet bedöms dels i ett regionalt perspektiv dels i ett nationellt 

och internationellt perspektiv och är kopplat till biotopens bevarandestatus. I föreliggande 

NVI har biotoper namngetts enligt Vegetationstyper i Norden (Påhlsson 1998) så långt detta 

är möjligt. De biotopvärdesaspekter som ger högst värde används för bedömning enligt 

matrisen i figur 2.  

Naturvärdesobjekt bedöms enligt en tregradig skala: 1 – högsta naturvärde, 2 – högt 

naturvärde och 3 – påtagligt naturvärde (en fjärde klass, visst naturvärde, kan användas som 

ett tillägg vilket dock inte har gjorts i denna inventering) (figur 2).  

  

Fakta: Naturvårdsarter 

Skyddade arter är arter som omfattas av juridiskt skydd enligt Artskyddsförordningen (SFS 

2007:845).  

Rödlistade arter är arter som bedöms löpa risk att försvinna ur landet, dessa 

kategoriseras enligt: Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU) och Nära hotad (NT). 

De rödlistade arter som kategoriseras som CR, EN eller VU benämns hotade.  

Typiska arter är arter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus hos aktuell 

naturtyp enligt EU:s art- och habitatdirektiv.  

Signalarter är arter med särskilt värde eftersom deras förekomst tyder på att det finns 

skyddsvärda naturtyper med värdefulla strukturer i området. 

Ansvarsarter är arter där en särskilt stor andel av dess totala population finns i en 

begränsad del av det totala utbredningsområdet.  

Nyckelarter är arter som har en särskilt viktig ekologisk funktion för andra arter. 
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Figur 2. Bedömningsgrunderna art och biotop ligger till grund för naturvärdesklassning enligt SS 199000: 2014.  

 

Tillägg 

Detaljerad redovisning artförekomst 

Naturvärdesinventeringen har utförts med tillägget; detaljerad redovisning av artförekomst. 

Detta innebär att påträffade naturvårdsarter inom inventeringsområdet redovisas med 

avseende på koordinater och mängd.   
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Resultat 
Förstudie 

Förstudien genomfördes av Björn Palmqvist. En analys av tidigare dokumenterad information 

inom inventeringsområdet och med en utökning av inventeringsområdet om 500 meter 

genomfördes. Faktaunderlag inhämtades från Artportalen, Skogsdataportalen, 

Miljödataportalen, Länsstyrelsernas GIS-tjänster och Jordbruksverkets databas TUVA 

(tabell 1). 

  
Tabell 1. Faktaunderlag som användes vid förarbetet. Tabellen visar vilka områdesskydd och inventerade objekt 

som ingått i analysen samt om dessa berör inventeringsområdet, samt registrerade arter på Artportalen. 

Data Källa Inom 
inventeringsområdet 

500 m från 
inventeringsområdet 

Biotopskydd, skogliga Skogsdataportalen - - 

Djur- och växtskyddsområden Miljödataportalen - - 

Natura 2000-områden Miljödataportalen - - 

Nationalparker Miljödataportalen - - 

Naturminnen Miljödataportalen - - 

Naturreservat Miljödataportalen - - 

Naturvårdsavtal Skogsdataportalen - - 

Naturvårdsområde Miljödataportalen - - 

Nyckelbiotoper Skogsstyrelsen Skogsdataportalen x x 

Nyckelbiotoper bolag Skogsdataportalen - - 

Objekt med naturvärden Skogsdataportalen x x 

Riksintresse för naturvården Länsstyrelsen - x 

Naturvårdsavtal Länsstyrelsen - - 

Sumpskogar Skogsdataportalen x x 

Våtmarksinventeringen (VMI) Miljödataportalen - x 

Myrskyddsplan Miljödataportalen - - 

Naturvårdsområden Miljödataportalen - - 

Ängs- och betesmarksinventeringen TUVA, Jordbruksverket - x 

Registrerade arter Artportalen 1900–2016 x x  

 

Tabell 1 visar att skyddade områden saknas inom inventeringsområdet. Däremot finns tre 

objekt identifierade i tidigare inventeringar som helt eller delvis ligger inom 

inventeringsområdet, nämligen en sumpskog, ett objekt med naturvärde, samt en 

nyckelbiotop, som tangerar inventeringsområdets gräns vid verksposition B3, se bilaga 1. 

Nyckelbiotopen utgörs av en tallskog med stort inslag av senvuxna träd. Sumpskogen är 

belägen vid verksposition B2 och utgörs av en blandskog av löv och barr. Objektet med 

naturvärde är beläget i närheten av verksposition B3 och beskrivs som en barrskog.  

Inom utökningen av inventeringsområdets gränser med 500 meter, finns ett flertal 

nyckelbiotoper och objekt med naturvärden, med både lövskog och barrskog. Inom 

utökningen av inventeringsområdet finns också ett antal objekt i ängs- och 

betesmarksinventeringen, varav flera hävdas väl. Söder om verksposition J2 finns ett objekt 

identifierat i våtmarksinventeringen med vissa naturvärden.  
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En allmän sökning i rapportsystemet Artportalen visar att det har observerats ett antal 

olika arter under perioden 1900–2017 inom 500 meter från inventeringsområdet. Särskild 

uppmärksamhet ägnas åt fynd av rödlistade och skyddade arter samt signalarter. Det enda 

fyndet inom inventeringsområdet av en rödlistad art utgörs av fynd av fladdermusarten 

sydpipistrell Pipistrellus pipistrellus (Ecocom 2016). Observationen av sydpipistrell utgjordes 

förmodligen av en enstaka förbiflygande individ (Ecocom 2016). Inom 500 meter från 

inventeringsområdet har ett flertal rödlistade arter påträffats, bland annat arter knutna till 

hävdade miljöer och jordbruksmark, såsom ängsskära, vanlig åkerrättika, sen fältgentiana, 

silversmygare och korskovall. Flera rödlistade arter knutna till skogsmiljöer har också 

påträffats inom 500 meter från inventeringsområdet, exempelvis tallticka, vedspik, gul 

dropplav, hjälmbrosklav, kolflarnlav och läderbagge. Sex rödlistade fågelarter har 

observerats inom 500 meter från inventeringsområdet, nämligen havsörn, hussvala, 

tornseglare, gulsparv, sävsparv och stare. Observationen av havsörn utgjordes av en 

förbiflygande individ. För mer information om fåglar i området, se den komplettering av 

miljökonsekvensbeskrivning om påverkan på fågelpopulationer på Vikbolandet som gjorts i 

samband med detta vindkraftsprojekt. 

Figur 3. Stora delar av inventeringsområdet består av produktionspåverkad barrskog. Bilden visar yngre tallskog 

vid verksposition S1. 

 

Fältinventering  

Fältbesök utfördes 23 - 24 november 2017 av Björn Palmqvist. 

 

Allmän beskrivning av områdets naturmiljöer 

Inventeringsområdet är ej sammanhängande utan utgörs av de olika områdena kring de  

12 verksplaceringarna. Yngre till medelålders barrskog, hyggen och åker är de biotoper som 

dominerar i inventeringsområdet. Även enstaka betesmarker förekommer, både 
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igenväxande och hävdade, liksom mindre myrpartier, vattendrag och sumpskogar. Ett fåtal 

partier med äldre barrskog förekommer. Enstaka gamla träd, främst tall och asp, men också 

gran, ek och sälg, har lämnats kvar vid avverkningar eller står i skogsbryn eller åkerkanter i 

inventeringsområdet.  

Vid verksposition S1 utgörs inventeringsområdet till största delen av yngre tallskog, med 

ett fältskikt bestående av väggmossa, husmossa, harsyra, vitpyrola, klotpyrola, kärrtistel och 

lingon. Även revlummer påträffades här. Söder om verkspositionen, vid den planerade 

vägdragningen, finns en igenväxande gräsmark där hävden upphört. Bredbladiga gräs, 

tuvtåtel, timotej och åkertistel dominerar, men här finns också exempelvis vildmorot, 

gråfibbla, gökärt, smultron, kamomill, rölleka, hönsarv, brunört, revsmörblomma, vägtistel 

och groblad. Närmast skogen dominerar kruståtel. Viss igenväxning av lövsly, mestadels asp, 

pågår. Gökärt växer även ett antal meter in i skogen.  

Omgivningarna kring verksposition S2 utgörs av åkrar, hyggen och medelålders 

blandbarrskog, med inslag av asp och enbuskar. Enstaka stående och liggande död ved 

förekommer i barrskogen. Fältskiktet består bland annat av husmossa, väggmossa, blåbär 

och lingon. I vägkanten finns enstaka hävdgynnade växter, som till exempel gråfibbla.  

Vid verksposition S3 utgörs inventeringsområdet till största delen av åker och medelålders 

blandbarrskog med inslag av björk. Norr om verkspositionen finns en mindre betad yta med 

mestadels bredbladigt gräs. Fältskiktet i skogen utgörs bland annat av lingon, kruståtel, 

väggmossa, husmossa, örnbräken, odon, björnmossa och vitmossor. 

 Inventeringsområdet i närheten av verksposition St1 utgörs mestadels av medelålders 

barrskog, åkrar, samt ungskog av tall, gran och björk. Ett mindre fuktstråk med skvattram och 

vitmossor finns söder om verkspositionen, vid den planerade vägdragningen. Enstaka äldre 

tallar och ekar förekommer. Sydost om verkspositionen finns en liten klunga av äldre tall. 

Kring verksposition St2 utgörs inventeringsområdet till största delen av barrskog och 

åkermark. Här finns både hyggen och ungskog, samt medelålders blandbarrskog och tallskog. 

Enstaka gamla aspar och tallar förekommer. Ett fynd av den rödlistade arten motaggsvamp 

(NT) gjordes i området, i yngre till medelålders tallskog. Fältskiktet utgörs mestadels av 

väggmossa, husmossa, lingon och blåbär. Vitmossor och skvattram förekommer i fuktigare 

partier. 

Vid verksposition B1 domineras inventeringsområdet av medelålders barrskog. Även yngre 

skog, hyggen och åkermark förekommer. Norr om verksplaceringen finns ett område med 

äldre sumpskog av gran, tall och klibbal, se avsnitt om naturvärdesobjekt nedan. 

Vägdragningen till verksplaceringen korsar en kraftledningsgata där bland annat kärrtistel, 

lingon, viden, enbuskar, örnbräken och väggmossa förekommer.  

Inventeringsområdet vid verksposition B2 utgörs av hyggen, yngre blandbarrskog och en 

något äldre sumpskog av gran, tall, klibbal och björk. Sumpskogen är dock påverkad av 

skogsbruk, och endast enstaka gamla träd förekommer, även om medelåldern på det äldre 

trädskiktet är relativt hög.  

Vid verksposition B3 utgörs inventeringsområdet av mestadels barrskog och åkermark. 

Barrskogen består till stor del av yngre tallskog och granskog, men i områdets nordvästra del 

finns ett parti med äldre tallskog, se avsnittet om naturvärdesobjekt nedan. En nyckelbiotop 

bestående av gammal tallskog tangerar inventeringsområdets sydöstra gräns. Skogen i 

denna del av inventeringsområdet är dock yngre. Enstaka gamla tallar och aspar förekommer 

i hela området. 

Vid verksposition B4 utgörs inventeringsområdet mestadels av yngre och medelålders 

tallskog. Även åker, granskog och ej hävdade igenväxande betesmarker förekommer. Delar 

av tallskogen utgörs av hällmarkstallskog. Fältskiktet på den igenväxande betesmarken 

utgörs i huvudsak av kruståtel, hundkex och bredbladiga gräsarter 



 

 

  

Naturvärdesinventering Vikbolandet 2017 Sida 9 av 32 

Kring verksposition B5 utgörs inventeringsområdet till största delen av medelålders 

blandbarrskog och tallskog, med inslag av lövträd, mestadels ek, asp och björk, men också 

åker och ett mindre myrparti finns i området. Ett fåtal små partier med äldre tall 

förekommer i området, och en del av dessa har bedömts uppnå klass 3, se avsnittet om 

naturvärdesobjekt nedan. Även spritt i den medelålders blandbarrskogen finns enstaka 

gamla tallar, och den rödlistade arten motaggsvamp (NT) påträffades på en lokal i området. 

Den hotade arten sydpipistrell (CR) har tidigare observerats i området, men observationen 

var förmodligen av en enstaka förbiflygande individ (Ecocom 2016) vilket gör att fyndet ej 

påverkar områdets artvärde. 

Området kring verksposition J1 utgörs till största delen av ett hygge, men även 

medelålders barrskog och åker förekommer. 

Verksposition J2 är placerad i en hällmarkstallskog. Enstaka gamla tallar förekommer i den 

i övrigt yngre skogen och tre fynd av den rödlistade svampen motaggsvamp (NT) gjordes vid 

verksplaceringen, se avsnittet om naturvärdesobjekt nedan. Runt verksposition J2 finns 

också medelålders blandbarrskog, hyggen och åkrar. 

 

Naturvärdesobjekt 

Sammanlagt påträffades fem naturvärdesobjekt i inventeringsområdet. Samtliga bedömdes 
ha påtagligt naturvärde klass 3, (bilaga 1, tabell 2).  
 
Tabell 2. Översikt över identifierade naturvärdesobjekt, för lokalisering se figur 7. Bestämning av naturtyp följer SS 

199000:2014 och bestämning av biotoper följer i den grad det är möjligt Naturvårdsverkets vägledning för 

naturtypsindelning enligt Natura2000.    

ID Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde Klass 

1 Skog och träd Sumpskog med tall, gran och 

klibbal 

Påtagligt Visst 3 

2 Skog och träd Tallskog Visst Påtagligt 3 
3 Skog och träd Tallskog Visst Visst 3 
4 Skog och träd Tallskog Visst Visst 3 
5 Skog och träd Hällmarkstallskog Visst Visst 3 

 

På nästföljande sidor beskrivs de naturvärdesobjekt som identifierades under 

inventeringen. För varje objekt anges areal, tidigare inventering (om området är redovisat i 

någon tidigare genomförd inventering eller är formellt skyddat), biotopvärde, artvärde, 

naturvårdsarter (om naturvårdsarter noterats vid tidigare inventeringar men inte i 

föreliggande NVI anges källhänvisning inom parentes) naturvärdesklass, objektsbeskrivning, 

motivering till klassning samt en bild på objektet.  
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1. Skog och träd  

Areal: 0,33 ha 

Tidigare inventering: - 

Biotopvärde: påtagligt (biotopkvalitet) 

Artvärde: visst (naturvårdsarter) 

Naturvårdsarter: kattfotslav, revlummer 

Naturvärdesklass: 3 

 

Objekt 1 är beläget vid verksposition B1 och utgörs av en äldre sumpskog av tall, gran, björk 

och klibbal (figur 4). Objektet gränsar till ett fuktigt hygge på västra sidan och torrare 

produktionsskog med mestadels tall på östra sidan. I objektet finns allmänt med gamla träd 

och sparsamt med död ved. Sumpskogens fältskikt utgörs bland annat av vitmossor, lingon, 

revlummer och husmossa. Signalarten kattfotslav påträffades på äldre gran i objektet. 

Eftersom objektet inte är speciellt påverkat av skogsbruk, och gamla träd förekommer 

allmänt och död ved förekommer sparsamt, har objektet påtagligt biotopvärde. Objektet har 

visst artvärde då signalarten kattfotslav förekommer. 

Figur 4. Objekt 1 utgörs av gammal sumpskog med tall, gran och klibbal. 
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2. Skog och träd  

Areal: 1,02 ha 

Tidigare inventering: Delvis objekt med naturvärde identifierat av skogsstyrelsen 

Biotopvärde: visst (biotopkvalitet) 

Artvärde: påtagligt (rödlistade arter) 

Naturvårdsarter: tallticka (NT) 

Naturvärdesklass: 3 

 

Objekt 2 är beläget vid verksposition B3 och utgörs av en äldre, skogsbrukspåverkad tallskog 

(figur 5). Avverkning av enskilda träd har skett i hela objektet. Dock är trädmedelåldern hög 

och sparsamt med gamla tallar förekommer. I objektet förekommer död ved i mycket liten 

omfattning eller saknas helt. Delar av objektet är tidigare klassat som objekt med naturvärde 

av Skogsstyrelsen. En åker är belägen sydväst om objektet och i öster avgränsas objektet av 

yngre granskog. Fältskiktet består bland annat av stensöta, husmossa och väggmossa. Två 

fynd av den rödlistade arten tallticka (NT) påträffades i objektet (figur 6). Arten bedöms ha 

en livskraftig förekomst i objektet då mer än ett fynd av arten gjordes, och antalet äldre 

tallar och efterträdare bedömdes vara tillräckligt stort för att arten ska kunna fortleva på 

platsen, om avverkning inte sker. 

Objektet har visst biotopvärde då gamla tallar förekommer sparsamt. Att objektet är 

påverkat av skogsbruk påverkar biotopvärdet negativt. Objektet har påtagligt artvärde då en 

livskraftig förekomst av den rödlistade arten tallticka (NT) finns i objektet. 

Figur 5. I objekt 2 förekommer sparsamt med gamla tallar. Granskogen i bakgrunden ingår ej i objektet. 
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Figur 6. Tallticka påträffades på två lokaler i objekt 2. 
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3. Skog och träd  

Areal: 0,11 ha 

Tidigare inventering: - 

Biotopvärde: visst (biotopkvalitet) 

Artvärde: visst (rödlistade arter) 

Naturvårdsarter: tallticka (NT) 

Naturvärdesklass: 3 

 

Objekt 3 är beläget vid verksposition B5 och utgörs av en mindre klunga gamla tallar och 

enstaka äldre granar (figur 7). Gamla träd förekommer sparsamt, medan endast enstaka död 

ved förekommer. Fältskiktet utgörs bland annat av kruståtel, väggmossa, husmossa, lingon 

och blåbär. Objektet gränsar till en väg i öster och till medelålders blandbarrskog i övriga 

väderstreck. I objektet gjordes ett fynd av den rödlistade arten tallticka (NT).  

Objektet har visst biotopvärde då gamla träd förekommer sparsamt. Objektet har visst 

artvärde då den rödlistade arten tallticka (NT) påträffades i objektet.  

 

Figur 7. Naturvärdesobjekt 3 utgörs av en mindre klunga med äldre barrträd, främst tall. Ett fynd av tallticka 

gjordes i objektet. 
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4. Skog och träd  

Areal: 0,01 ha 

Tidigare inventering: - 

Biotopvärde: visst (biotopkvalitet) 

Artvärde: visst (rödlistade arter) 

Naturvårdsarter: tallticka (NT) 

Naturvärdesklass: 3 

 

Objekt 4 är beläget vid verksposition B5 och utgörs av en mycket liten klunga gamla tallar 

(figur 8). Gamla träd förekommer sparsamt, medan endast liten mängd död ved 

förekommer. Fältskiktet utgörs bland annat av kruståtel, väggmossa, husmossa, lingon och 

blåbär. Objektet gränsar till en väg i öster och till medelålders blandbarrskog i övriga 

väderstreck. I objektet gjordes ett fynd av den rödlistade arten tallticka (NT).  

Objektet har visst biotopvärde då gamla träd förekommer sparsamt. Objektet har visst 

artvärde då den rödlistade arten tallticka (NT) påträffades i objektet. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Naturvärdesobjekt 4 utgörs av en mycket liten grupp tallar. Ett fynd av tallticka gjordes i objektet. 
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5. Skog och träd  

Areal: 0,9 ha 

Tidigare inventering: - 

Biotopvärde: visst (biotopkvalitet) 

Artvärde: visst (rödlistade arter) 

Naturvårdsarter: motaggsvamp (NT) 

Naturvärdesklass: 3 

 

Objekt 5 utgörs av en hällmarkstallskog med inslag av gran och björk (figur 9). Skogen är till 

största delen medelålders och påverkad av skogsbruk, men enstaka gamla tallar 

förekommer. Död ved förekommer endast i mycket liten omfattning eller saknas helt. 

Fältskiktet utgörs bland annat av renlavar, som dominerar på hällarna, väggmossa, 

husmossa, lingon, kruståtel, blåbär och kråkbär. Tre fynd av den rödlistade arten 

motaggsvamp (NT) påträffades i objektet. 

Objektet har visst biotopvärde då enstaka gamla tallar förekommer i objektet. Objektet 

har visst artvärde då den rödlistade arten motaggsvamp (NT) påträffades i objektet. 

 

Figur 9. Den rödlistade arten motaggsvamp (NT) påträffades på tre lokaler i objektet. 
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Tillägg 

Detaljerad redovisning av artförekomst 

Sammanlagt 15 fynd av 4 naturvårdsarter inom kategorierna rödlistad, signalart eller 

skyddad art påträffades vid inventeringen. De aktuella arterna utgjordes av revlummer, som 

påträffades på 5 lokaler i inventeringsområdet, vid verkspositionerna S1 och B1, kattfotslav, 

som påträffades på en lokal i naturvärdesobjekt 1 vid verksposition B1, motaggsvamp, som 

påträffades på sammanlagt 5 lokaler vid verkspositionerna St2, B5 och J2 och tallticka som 

påträffades på sammanlagt 4 lokaler vid verkspositionerna B3 och B5, se bilaga 1 och tabell 

3. 

 

Tabell 3. Fynd av naturvårdsarter som gjordes under inventeringen. Fynd presenteras som koordinater i denna 

tabell, i koordinatsystemet SWEREF 99 TM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal-ID Svenskt namn Vetenskapligt namn Typ av naturvårdsart  SWEREF E SWEREF N 

1 Motaggsvamp Sarcodon squamosus Rödlistad art (NT), signalart 604233 6487277 

2 Motaggsvamp Sarcodon squamosus Rödlistad art (NT), signalart 604213 6487278 

3 Motaggsvamp Sarcodon squamosus Rödlistad art (NT), signalart 604244 6487363 

4 Tallticka Phellinus pini Rödlistad art (NT), signalart 603587 6491464 

5 Tallticka Phellinus pini Rödlistad art (NT), signalart 603503 6491349 

6 Tallticka Phellinus pini Rödlistad art (NT), signalart 601260 6492747 

7 Tallticka Phellinus pini Rödlistad art (NT), signalart 601293 6492676 

8 Revlummer Lycopodium annotinum Skyddad art (fridlyst) 600134 6493596 

9 Revlummer Lycopodium annotinum Skyddad art (fridlyst) 600141 6493697 

10 Kattfotslav Felipes leucopellaeus Signalart 600129 6493700 

11 Revlummer Lycopodium annotinum Skyddad art (fridlyst) 592166 6498760 

12 Revlummer Lycopodium annotinum Skyddad art (fridlyst) 592308 6498829 

13 Revlummer Lycopodium annotinum Skyddad art (fridlyst) 592379 6498814 

14 Motaggsvamp Sarcodon squamosus Rödlistad art (NT), signalart 599161 6494977 

15 Motaggsvamp Sarcodon squamosus Rödlistad art (NT), signalart 603445 6491459 
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Slutsats 
Genomförd förstudie visar att det inom 500 meter från inventeringsområdet vid Vikbolandet 

finns naturvärden knutna till både skogliga miljöer och hävdade marker. Inom 500 m från 

inventeringsområdet har också fynd av flera rödlistade arter gjorts. Inom 

inventeringsområdet finns en sumpskog, och delar av ett objekt med naturvärde, bestående 

av barrskog. En nyckelbiotop med tallskog tangerar inventeringsområdet. Ifrån 

inventeringsområdet har tidigare endast en rödlistad art rapporterats, nämligen 

fladdermusarten sydpipistrell (CR). Observationen av sydpipistrell utgjordes dock endast av 

en ljudinspelning, och det rör sig förmodligen om en enstaka förbipasserande individ 

(Ecocom 2016). 

Den utförda naturvärdesinventeringen visar att det aktuella inventeringsområdet vid 

Vikbolandet inte hyser några naturvärden av högt (klass 2) eller högsta naturvärde (klass 1). 

Däremot identifierades fem naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde (klass 3). Dessa 

utgjordes av objekt 1, en sumpskog av gran, tall och klibbal med allmänt med gamla träd, 

objekt 2, en äldre skogsbrukspåverkad tallskog med förekomst av den rödlistade arten 

tallticka, objekt 3, en mindre klunga med äldre barrträd, främst tall, och förekomst av 

tallticka, objekt 4, en mycket liten klunga med gamla tallar och förekomst av tallticka, samt 

objekt 5, som utgörs av en hällmarkstallskog med flera lokaler för den rödlistade arten 

motaggsvamp och enstaka gamla tallar. Inventeringsområdet utgörs till mycket stor del av 

biotoper med lägre naturvärden, såsom medelålders barrskog, hyggen och åkermark. Vissa 

partier, exempelvis sumpskogen vid verksposition B2 har vissa naturvärden, men bedömdes 

inte uppnå klass 3 vid denna inventering. Även i de delar av inventeringsområdet som ej 

identifierats som naturvärdesobjekt förekommer vissa naturvärden i form av enstaka gamla 

träd, främst tall och asp, men också gran ek och sälg, på hyggen, i åkerkanter eller i yngre 

skog. 

 

Rekommendationer 

De identifierade naturvärdesobjekten bör i möjligaste mån undantas exploatering.  

Skulle exploatering ske inom objekten är det viktigt att naturvärdena i möjligaste mån 

bevaras, exempelvis genom att gamla träd och lokaler för rödlistade arter, såsom tallticka 

och motaggsvamp sparas. Det är särskilt viktigt att gamla tallar med tallticka sparas och att 

tallarnas rotsystem ej skadas vid exploatering. Död ved som uppstår i samband med 

exploatering i inventeringsområdet kan placeras ut i något av naturvärdesobjekten för att 

utveckla objektens naturvärden.  

Det är också viktigt att i möjligaste mån spara lokaler för rödlistade arter även utanför 

identifierade naturvärdesobjekt. Gamla träd bör också, så långt det är möjligt, sparas vid 

exploatering, även när de förekommer utanför identifierade naturvärdesobjekt. I närheten 

av fuktiga miljöer, såsom vattendrag och sumpskogar, bör eventuell exploatering utföras på 

ett sådant sätt att hydrologin inte påverkas. 

 

 

  



 

 

  

Naturvärdesinventering Vikbolandet 2017 Sida 18 av 32 

Referenser 
Litteratur 

ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU,Uppsala. 

Eriksson A, Ringberg A, de Jong J, 2016. Inventering av fladdermöss på Vikbolandet i 
Östergötlands län 2015 under yngel och migrationsperioderna. Ecocom AB. 

Hallingbäck, T. (red.) 2013. Naturvårdsarter. ArtDatabanken SLU. Uppsala. 

Krok, Th. O. B. N. & Almquist, S. 2001. Svensk flora. 28 ed. Liber, Sockholm. 

Mossberg, B., Stenberg, L. 2010. Den nya nordiska floran, Wahlström & Widstrand. 

Nitare, J. (red.) 2010. Signalarter Indikatorer på skyddsvärd skog. Skogsstyrelsens förlag, 
Jönköping 

Påhlsson, L. (red.) 1998. Vegetationstyper i Norden. TemaNord 1998:510. Nordisk 
Ministerråd, Köpenhamn 

SIS-SS 199000 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, 
naturvärdesbedömning och redovisning.  

SIS-TR 199001: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Komplement till 
SS 199000. 

Skogsstyrelsen. 2013. Handbok för inventering av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen, Jönköping. 

Tore Vizelius. Vikboland Vind, Komplettering av Miljökonsekvensbeskrivning, Påverkan på 
fågelpopulationer på Vikbolandet. Vind4shore. 

 

Datakällor 

Artportalen och Obsdatabasen. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. http://www.artportalen.se 

Länsstyrelsernas GIS-tjänster. http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/ 

Miljödataportalen. Naturvårdsverket, Stockholm. http://mdp.vic-
metria.nu/miljodataportalen 

Skogsdataportalen. Skogsstyrelsen, Jönköping. 
http://www.skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se 

SLU Skogskarta. Institutionen för skoglig resurshållning, SLU, Umeå. http://skogskarta.slu.se 

Trädportalen. ArtDatabanken, SLU; Uppsala. http://www.tradportalen.se 

TUVA. Jordbruksverket, Jönköping. 
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/miljoochklimat/tuva 

 

 

 

 

 

http://www.artportalen.se/
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen
http://www.skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se/
http://skogskarta.slu.se/
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/miljoochklimat/tuva


 

 

  

Naturvärdesinventering Vikbolandet 2017 Sida 19 av 32 

Bilaga 1. Kartor 
Nedan presenteras kartor som visar de värden som identifierats vid förstudien, samt vid 

fältinventeringen. Den inledande kartan (figur 10) ger en översikt av inventeringsområdet. 

Värden som identifierats i förstudien presenteras i figur 11 - 17, och värden som identifierats 

vid fältinventeringen presenteras i figur 18 - 23.  

Figur 10. På Vikbolandet planeras tolv vindkraftverk. Inventeringsområdet har avgränsats till 200 meter från 

verksplaceringarna och 50 meter på vardera sida om vägdragningarna. 
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Figur 11. Utsnitt ur ortofoto, överlagrat med topografiska webbkartan, vid verksposition S1. Inventeringsområdet 

är markerat med lila streckad linje medan analysområdet inom 500 m från detta visas med blå linje. Artfynd från 

Artportalen har röd kvadrat, nyckelbiotoper är markerade med röd färg och objekt från ängs och 

betesmarksinventeringen med grön färg. Objekt med naturvärde är markerat med orange färg och sumpskog med 

brun färg. Objekt i våtmarksinventeringen (VMI) är markerat med diagonala lila linjer, och riksintresse för 

naturvården är markerat med lila linje med tvärstreck.  
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Figur 12. Utsnitt ur ortofoto, överlagrat med topografiska webbkartan, vid verksposition S2 och S3. 

Inventeringsområdet är markerat med lila streckad linje medan analysområdet inom 500 m från detta visas med 

blå linje. Artfynd från Artportalen har röd kvadrat, nyckelbiotoper är markerade med röd färg och objekt från ängs 

och betesmarksinventeringen med grön färg. Objekt med naturvärde är markerat med orange färg och sumpskog 

med brun färg. Objekt i våtmarksinventeringen (VMI) är markerat med diagonala lila linjer, och riksintresse för 

naturvården är markerat med lila linje med tvärstreck. 
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Figur 13. Utsnitt ur ortofoto, överlagrat med topografiska webbkartan, vid verksposition St1, St2 och B1.. 

Inventeringsområdet är markerat med lila streckad linje medan analysområdet inom 500 m från detta visas med 

blå linje. Artfynd från Artportalen har röd kvadrat, nyckelbiotoper är markerade med röd färg och objekt från ängs 

och betesmarksinventeringen med grön färg. Objekt med naturvärde är markerat med orange färg och sumpskog 

med brun färg. Objekt i våtmarksinventeringen (VMI) är markerat med diagonala lila linjer, och riksintresse för 

naturvården är markerat med lila linje med tvärstreck. 
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Figur 14. Utsnitt ur ortofoto, överlagrat med topografiska webbkartan, vid verksposition B1, B2 och B3. 

Inventeringsområdet är markerat med lila streckad linje medan analysområdet inom 500 m från detta visas med 

blå linje. Artfynd från Artportalen har röd kvadrat, nyckelbiotoper är markerade med röd färg och objekt från ängs 

och betesmarksinventeringen med grön färg. Objekt med naturvärde är markerat med orange färg och sumpskog 

med brun färg. Objekt i våtmarksinventeringen (VMI) är markerat med diagonala lila linjer, och riksintresse för 

naturvården är markerat med lila linje med tvärstreck. Observationen av havsörn är av en förbiflygande individ. 
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Figur 15. Utsnitt ur ortofoto, överlagrat med topografiska webbkartan, vid verksposition B3 och B4. 

Inventeringsområdet är markerat med lila streckad linje medan analysområdet inom 500 m från detta visas med 

blå linje. Artfynd från Artportalen har röd kvadrat, nyckelbiotoper är markerade med röd färg och objekt från ängs 

och betesmarksinventeringen med grön färg. Objekt med naturvärde är markerat med orange färg och sumpskog 

med brun färg. Objekt i våtmarksinventeringen (VMI) är markerat med diagonala lila linjer, och riksintresse för 

naturvården är markerat med lila linje med tvärstreck. 
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Figur 16. Utsnitt ur ortofoto, överlagrat med topografiska webbkartan, vid verksposition B5. Inventeringsområdet 

är markerat med lila streckad linje medan analysområdet inom 500 m från detta visas med blå linje. Artfynd från 

Artportalen har röd kvadrat, nyckelbiotoper är markerade med röd färg och objekt från ängs och 

betesmarksinventeringen med grön färg. Objekt med naturvärde är markerat med orange färg och sumpskog med 

brun färg. Objekt i våtmarksinventeringen (VMI) är markerat med diagonala lila linjer, och riksintresse för 

naturvården är markerat med lila linje med tvärstreck. Observationen av sydpipistrell är förmodligen av en 

förbiflygande individ (Ecocom 2016) 
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Figur 17. Utsnitt ur ortofoto, överlagrat med topografiska webbkartan, vid verksposition J1 och J2. 

Inventeringsområdet är markerat med lila streckad linje medan analysområdet inom 500 m från detta visas med 

blå linje. Artfynd från Artportalen har röd kvadrat, nyckelbiotoper är markerade med röd färg och objekt från ängs 

och betesmarksinventeringen med grön färg. Objekt med naturvärde är markerat med orange färg och sumpskog 

med brun färg. Objekt i våtmarksinventeringen (VMI) är markerat med diagonala lila linjer, och riksintresse för 

naturvården är markerat med lila linje med tvärstreck. 
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Figur 18. Utsnitt ur ortofoto, överlagrat med topografiska webbkartan, vid verksposition S1. Inventeringsområdet 

är markerat med lila streckad linje. Identifierade naturvärdesobjekt visas med orange, röd eller mörkröd polygon 

beroende på naturvärdesklass, och påträffade naturvårdsarter med röd punkt. 
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Figur 19. Utsnitt ur ortofoto, överlagrat med topografiska webbkartan, vid verksposition St2 Inventeringsområdet 

är markerat med lila streckad linje. Identifierade naturvärdesobjekt visas med orange, röd eller mörkröd polygon 

beroende på naturvärdesklass, och påträffade naturvårdsarter med röd punkt. 
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Figur 20. Utsnitt ur ortofoto, överlagrat med topografiska webbkartan, vid verksposition B1. Inventeringsområdet 

är markerat med lila streckad linje. Identifierade naturvärdesobjekt visas med orange, röd eller mörkröd polygon 

beroende på naturvärdesklass, och påträffade naturvårdsarter med röd punkt. 
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Figur 21. Utsnitt ur ortofoto, överlagrat med topografiska webbkartan, vid verksposition B3. Inventeringsområdet 

är markerat med lila streckad linje. Identifierade naturvärdesobjekt visas med orange, röd eller mörkröd polygon 

beroende på naturvärdesklass, och påträffade naturvårdsarter med röd punkt. 
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Figur 22. Utsnitt ur ortofoto, överlagrat med topografiska webbkartan, vid verksposition B5. Inventeringsområdet 

är markerat med lila streckad linje. Identifierade naturvärdesobjekt visas med orange, röd eller mörkröd polygon 

beroende på naturvärdesklass, och påträffade naturvårdsarter med röd punkt. 
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Figur 23. Utsnitt ur ortofoto, överlagrat med topografiska webbkartan, vid verksposition J1 och J2. 

Inventeringsområdet är markerat med lila streckad linje. Identifierade naturvärdesobjekt visas med orange, röd 

eller mörkröd polygon beroende på naturvärdesklass, och påträffade naturvårdsarter med röd punkt. 

 


