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1 INLEDNING 

1.1 UPPDRAGET 

Trenäs förvaltning AB planerar att utveckla fastigheten Sånnaböke 1:171 i Älmhults 

kommun med blandad bebyggelse, i huvudsak bostäder. Genomförandet av 

detaljplanen antas medföra risk för betydande miljöpåverkan och därför ska en 

miljökonsekvensbeskrivning samt kompletterande utredningar av bland annat 

dagvattenhantering, naturmiljö, geoteknik och buller tas fram. Samråd för detaljplanen 

planeras till början av 2022 och ett antagande under våren 2023.  

 

Tyréns har fått frågan att inför samråd bistå Trenäs förvaltning AB med att ta fram en 

naturvärdesinventering för framtagande av detaljplan Sånnaböke 1:171. 

 

En naturvärdesinventering (NVI) på fältnivå har utförts inom och i direkt anslutning till 

området som redovisas i figur 1. Naturvärdesinventeringen omfattade inte 

vattenområdet utan enbart landområdet och strandkanten.  

 

 

Figur 1. Översiktskarta av planområdet, planområdet är markerat i rosa heldragen linje. 
Naturvärdesinventeringen omfattade inte vattenområdet.  
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1.2 BIOLOGISK MÅNGFALD 

Med biologisk mångfald avses variationsrikedomen bland levande organismer i olika 

miljöer; både terrestra och akvatiska system samt de ekologiska komplex i vilka de 

ingår. Detta innefattar mångfald inom och mellan arter såväl som av ekosystem. 

 

Till följd av bland annat intensifierat jord- och skogsbruk, klimatförändringar och ökad 

urbanisering har den biologiska mångfalden i Sverige och världen minskat. Arter trycks 

undan då deras livsmiljöer förändras. Förlusten av arter gör att ekologiska processer 

påverkas. Det i sin tur ger negativ påverkan på de ekosystemtjänster som vi människor 

drar nytta av, såsom exempelvis pollinering, vattenreglering och luftrening. 

 

Sverige har skrivit under konventionen om biologisk mångfald där vi förbinder oss att 

vårda vår biologiska mångfald och nyttja den på ett uthålligt sätt. De svenska 

miljömålen har tagits fram för att myndigheter, organisationer, företag och enskilda 

ska veta vad Sveriges miljöarbete ska leda till. Flertalet miljökvalitetsmål berör frågan 

om biologisk mångfald men framförallt ”Ett rikt växt- och djurliv” beskriver det 

övergripande målet: 

 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 

generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter 

ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha 

tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 

välfärd. 

En naturvärdesinventering kartlägger områden som är av positiv betydelse för den 

biologiska mångfalden. Naturvärdesinventeringen ska utgöra underlag för 

anpassningar och skyddsåtgärder i projektet så att den biologiska mångfalden bevaras 

eller utvecklas. 
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2 METOD 

Denna rapport är en naturvärdesinventering på fältnivå med detaljeringsgrad ”detalj” 

och tilläggen: naturvärdesklass 4, generellt biotopskydd, värdeelement, detaljerad 

redovisning av artförekomst och fördjupad artinventering av invasiva arter. 

Fältinventeringen utfördes av Mathilda Lundgren Lodetti, Tyréns Sverige AB, den 5 

oktober 2021. 

2.1 NATURVÄRDESINVENTERING 

Vid en naturvärdesinventering enligt svensk standard eftersöks biotopkvaliteter och 

naturvårdsarter som är av positiv betydelse för biologisk mångfald inom respektive 

naturtyp. Typiska biotopkvaliteter är exempelvis kontinuitet, strukturer, funktioner och 

element, naturlighet, storlek samt konnektivitet. Som naturvårdsarter räknas bland 

annat signalarter, rödlistade arter, nyckelarter samt arter skyddade i 

artskyddsförordningen (2007:845). 

 

Naturvärdesobjekt kan utifrån detta avgränsas samt tilldelas en naturvärdesklass 

(tabell 1). Ett naturvärdesobjekt utgörs främst av en dominerande naturtyp och kan 

innefatta flera olika biotoper och element. I fält dokumenteras identifierade objekt med 

foto. Vid bedömning av naturvärdesobjekt används bedömningsgrunder för respektive 

naturtyp enligt Teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014). 

 

Tabell 1. Naturvärdesklasser. 

Naturvärdesklass Beskrivning 

Naturvärdesklass 1  

Högsta naturvärde 

Miljöer av högsta bevarandevärde med naturliga processer, många värdefulla 

strukturer och naturvårdsarter. Varje enskilt område är av särskild betydelse 

för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2  

Högt naturvärde 

Bevarandevärda miljöer med ett flertal påtagliga biotopkvaliteter och ett 

påtagligt artvärde. Varje enskilt område är av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

Naturvärdesklass 3  

Påtagligt naturvärde 

Miljöer med inslag av naturliga processer och strukturer samt av 

naturvårdsarter. Det är av särskild betydelse att dessa områdens ekologiska 

kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4  

Visst naturvärde  

(endast vid tillägg) 

Områden som påverkats av negativ mänsklig aktivitet men där det trots allt 

finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk 

mångfald. Det är av betydelse att dessa områdens ekologiska kvalitet 

upprätthålls eller förbättras. 

 

I begreppet naturvårdsarter ingår rödlistade arter. Rödlistan (ArtDatabanken 2020) ger 

en bedömning av risken för respektive art att dö ut från Sverige. De arter som finns 

upptagna i rödlistan har klassats beroende på dess risk att dö ut enligt följande 

klasser: NT – Nära hotad, VU – Sårbar, EN – Starkt hotad, CR – Akut hotad, RE – 

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

som hotade. 

 

Naturvårdsarter omfattar även signalarter och nyckelarter. Signalarter är arter som 

indikerar på naturområden med höga naturvärden. Många signalarter trivs bara i 

sällsynta miljöer eller miljöer med lång kontinuitet. Finns flera signalarter på en plats 

finns ofta förutsättningar för rödlistade arter (vissa signalarter är själva rödlistade). Det 

finns listor framtagna för signalarter i olika miljöer, till exempel för skogliga arter och 
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för ängs- och betesmarker. Begreppet nyckelart används för arter som har stor 

betydelse för andra arters överlevnad i ett ekosystem. Exempel på nyckelarter är bäver, 

sälg och varg.  

 

Arter som är fridlysta enligt Artskyddsförordningen ingår också i begreppet 

naturvårdsarter. Enligt artskyddsförordningen är alla fåglar, grod- och kräldjur och 

ytterligare cirka 300 djurarter, växter, svampar och lavar fridlysta. Det innebär att man 

inte får döda, skada, fånga eller störa dem. Man får inte heller skada eller förstöra 

vissa av arternas fortplantningsområden eller viloplatser. När det gäller fåglar bör 

speciell uppmärksamhet ges de arter som är skyddade i bilaga 1 och som är 

markerade med B, rödlistade fågelarter samt fågelarter som minskat med 50 % eller 

mer under perioden 1975 – 2005 enligt uppgifter från Svensk Häckfågeltaxering. 

Dessa urvalskriterier har använts i detta projekt.  

2.2 UNDERLAG 

I arbetet med förstudien och inför fältarbetet har följande underlag studerats: 

• Ortofoton 

• ArtDatabanken 

• Naturvärdesinventering från 2014 (Naturcentrum AB) 

3 RESULTAT 

3.1 ALLMÄN BESKRIVNING OCH BEFINTLIGA NATURVÄRDEN 

Den totala arean för inventeringsområdet är ca 6 ha och är beläget vid sjön Möckeln. 

Området domineras av en asfalterad yta där mindre sly av björk, klibbal och asp växer 

upp mellan sprickor i asfalten (Figur 2). Markskiktet består av blandade gräs och 

skräppor. Längs med strandkanten består miljön till största delen av sly och gräs samt 

nattljus, strimsporre och en del andra triviala örter. Närmast vattnet återfinns endast 

grövre mörk bergkross i markskiktet där en del klenare träd har etablerat sig. Längs 

med järnvägen i öster gjordes enstaka fynd av hävdgynnad flora. Floran bestod inte av 

några starka signalarter för höga naturvärden och var heller inte tillräckligt artrik för 

att nå upp till ett naturvärdesobjekt. 

 

Under fältinventeringen valdes enskilda träd ut längs med strandkanten för att spara 

en del av den naturliga faunan i framtida planarbete. Dessa kan fungera som en 

skyddande barriär från väder och vind samt ge en naturlig känsla. Träden valdes ut på 

platsen tillsammans med beställare, trädens placering redovisas i bilaga 1.  

Flertalet av de träd som önskas sparas är flerstammiga och har lite grövre bark. Ingen 

av träden är äldre och bedöms som speciellt skyddsvärda ur naturvärdessynpunkt. 
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Figur 2. Flygfoto taget mot norr över området som domineras av asfalt och sly. Foto hämtat från Plan-PM 
från 2021-05-12, Älmhults kommun.  

Den invasiva arten blomsterlupin hittades på flertalet platser längs med kanten av 

området, både i anslutning till järnvägen samt till vattnet (Figur 3). Utbredningen 

varierade mellan ca 1 – 10 kvadratmeter. I Norra delen av planområdet är ett 

naturvärdesobjekt utpekat som naturvärdesklass 4 (Figur 3 och 4), en limnisk strand 

med bladvass och annan trivial flora som kantas av alsly och en större äldre klibbal. 

 

 

Figur 3. Karta över inventeringsområdet. Naturvärdesobjekt 1 är markerat med gult, visst naturvärde (klass 
4). Fynd av blomsterlupin är markerat med rött kors. 
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3.2 NATURVÄRDESOBJEKT 

Ett naturvärdesobjekt har avgränsats inom området (Figur 4). 

 

 

Figur 4. Karta över naturvärdesobjekt 1 (NVO1). 
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3.2.1 NATURVÄRDESOBJEKT 1 

Naturtyp: Limnisk strand 

Biotop/er: Vassdominerad strandkant  

 

Beskrivning: Naturvärdesobjektet består av en limnisk strand dominerad av bladvass 

(Figur 5). Stranden kantas mot land av sly och en större äldre klibbal. Enstaka triviala 

kärlväxter förekommer på stranden. Förutsättningar för fiskar och fåglar att bo och 

leta mat är stor då biotopen ger en skyddad miljö i förhållande till den omgivande 

asfaltsmiljön. Marken består här av sand vilket gynnar arter som är anpassade för 

sandmiljöer. Det förekommer även stenblock längre upp på land, dock framförallt 

bergkross. Objektet är delvis beläget utanför planområdet i norra delen.   

 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

 

Naturvärdesklass: Klass 4 – visst naturvärde. Objektet bedöms inneha visst 

biotopvärde och obetydligt artvärde. Värden i biotopen är tillgången på vass som 

bidrar till gömslen och boplatser för både fågel och fisk. Även den sandiga 

strandmiljön ger möjlighet för arter anpassade för sandmiljöer att etablera sig där. 

 

 

Figur 5. Naturvärdesobjekt 1. Limnisk strand dominerad av bladvass. 
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3.3 GENERELLA BIOTOPSKYDD 

Inga generella biotopskytt hittades under naturvärdesinventeringen i fält på området.   

3.4 NATURVÅRDSARTER 

Observerade naturvårdsarter redovisas i tabell 1samt bilaga 1. Inga observerade arter 

är av särskild skyddsklass eller rödlistning.  

 

Tabell 1. Observerade naturvårdsarter och *fynd från artportalen (ArtDatabanken, 2021). LC=Livskraftig, 
VU=Sårbar, NT=Nära hotad, EN=Starkt hotad. 

Art Rödlistnings-

kategori 

Naturvårds- 

kategori 

Källa 

Liten blåklocka, campanula 

rotundifolia 

LC Signalart på 

hävdad mark 

Naturvärdesinventering 

(Indikatorart ängslotter 

Länsstyrelsen)  

Äkta johannesört, Hypericum 

perforatum 

LC Signalart på 

hävdad mark 

Naturvärdesinventering  

(Tyréns naturvårdsart) 

Drillsnäppa, Actitis hypoleucos* NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Fiskmås, Larus canus* NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Havstrut, Larus marinus* VU Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Gråtrut, Larus argentatus* VU Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Spillkråka, Dryocopus martius* NT Rödlistad. 

Fågeldirektiv-

et bilaga 1  

ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Sommargylling, Oriolus oriolus* EN Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Gråkråka, Corvus cornix* NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Hussvala, Delichon urbicum* VU Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Rörsångare, Acrocephalus 

scirpaceus* 

NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Ärtsångare, Sylvia curruca* NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Stare, Sturnus vulgaris* VU Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Björktrast, Turdus pilaris* NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Svartvit flugsnappare, Ficedula 

hypoleuca* 

NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Svart rödstjärt, Phoenicurus 

ochruros* 

NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Rosenfink, Carpodacus erythrinus* NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Grönfink, Chloris chloris EN Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

4 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER  

Totalt identifierades ett naturvärdesobjekt till naturvärdesklass 4, en limnisk strand. 

Rekommendationen är att objektet sparas för att bevara biotopvärdena och gynna 

fågellivet samt att knyta an med intilliggande badplats och rekreationsområde.  
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I dialog med Älmhults kommun har även området på andra sidan vattnet (udden vid 

Näset) studerats på plats i fält. Ingen naturvärdesinventering utfördes under besöket, 

endast en översiktlig bedömning av området för att ta fram generella 

rekommendationer för hur en eventuell gång- och cykelbro skulle kunna placeras. Enlig 

tidigare genomförd NVI har strandkanten klassat till klass 2, högt naturvärde 

(Naturcentrum AB, 2014). Den nämnda NVIn genomfördes med detaljeringsgraden 

”översikt” och området är identifierat som en strand- och svämzon. Strandkanten 

består av sand och en del större block (bergkross), olika arter av gräs och enstaka 

lågor.  

 

Ett förslag till åtgärd för området på andra sidan vattnet är att flytta en del av sanden 

till intilliggande område samt flytta (om de riskerar att förstöras vid arbetet) samtliga 

lågor, rotvältor och mossbeklädda block varsamt för att bibehålla dessa biotoper. 

Ytterligare förslag är att bevara en utpekad yngre ek och äldre björkar och ge dessa 

utrymme att fortsätta växa fritt (se bilder i bilaga 2). Sly av klibbal, salix och lind kan 

röjas undan för att ge plats åt gångbron. Undvik att utsätta den blockiga miljön med 

mossbeklädda stenar och blåbärsris för negativ påverkan vid bygget.  

 

Mänsklig påverkan på naturområdet i samband med användandet av den eventuella 

gång- och cykelbron kommer troligen öka då den medför ökande möjligheter för 

rekreation. Detta kan bli störande för djurliv som exempelvis häckande fåglar. En ö 

ligger även i nära anslutning till den tilltänka bron, denna kan komma att påverkas av 

arbetet. En vidare undersökning eller fördjupad inventering rekommenderas på område 

samt den intilliggande ön om bron blir aktuell. Bilder redovisas i bilaga 2. 

 

Mellan järnvägen och planområdet planeras en byggnation av bullerskydd bestående 

av en fyra meter hög bullervall och fyra meter staket. I nuläget förekommer enstaka 

naturvårdsarter här och för att bevara dessa och även skapa nya möjligheter för 

biologisk mångfald kan en blomsteräng anläggas på vallen. Blomsterängar gynnar 

flertalet arter och därmed den biologiska mångfalden. Åtgärderna kommer även ge en 

mer naturlig prägel åt området. Även blommande och bärande buskar (exempelvis 

körsbär, hägg, rönn, rosor, måbär, en med flera) ger ett skyddande habitat och både 

boende och mat till både insekter, fåglar och småvilt. De föreslagna åtgärderna bidrar 

till de stödjande ekosystemtjänsterna och även i arbetet med att uppnå Sveriges 

miljömål ”ett rikt växt och djurliv” (Sveriges miljömål, 2021).   

 

I den norra delen av området, mot lövdungen, finns en sandig sluttning. Detta område 

når inte upp till ett naturvärdesobjekt men utgör möjlig boplats för solitärbin och 

andra insekter. För att gynna dessa arter kan en blomsteräng eller blommande 

perennrabatter anläggas i anslutning till sluttningen.  

 

De enskilda träden som valts ut för att spara en del av den naturliga faunan i framtida 

planarbete bör få stå kvar och också skyddas under byggtiden. 

 

Vad gäller den invasiva arten blomsterlupin är det viktigt att inte sprida denna vidare. 

Då förekomsten är liten föreslås ryckning av de enskilda plantorna (innan de hunnit 

sätta frön) som bekämpningsmetod. Vid ryckning kommer också den näringslagrande 

roten med. Plantorna fraktas därefter till deponi. Återkommande åtgärder kan dock 

vara nödvändiga då skott kan komma upp från eventuella kvarvarande rotdelar eller 

från fröbanken. För detaljerade rekommendationer kring åtgärder för blomsterlupin 

rekommenderas Wissman, Norlin och Lennartsson (2015); Invasiva arter i infrastruktur. 
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