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Uppdraget 
I samband med en detaljplan som tagits fram för fastigheten Sätofta 6:21 har Ekoll AB utfört en 

naturvärdesinventering (NVI) på uppdrag av Höörs kommun som planerar att utveckla området 

för bostäder. Nya villafastigheten planeras att uppföras på tomten. 

 
Inventeringsområdet är ca 6 500 m2 stort och består i dagsläget av igenväxningsmark som inte 
sköts (fig. 1). På omgivande mark finns befintliga villabostäder och i sydväst ligger Sätoftasjön 
med Ringsjön. 
 
 

 
Figur 1. Översikt (svart linje) över området som inventerats, Sätofta 6:21.  

 

 

Metodik 
Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt svensk standard SS 199000:2014 med 

detaljeringsgrad ”detalj”, vilket innebär att minsta kartlagda yta (naturvärdesobjekt) är 10 m2. Ytan 

kan även innehålla värdeelement (såsom stockar och äldre träd) som kan pekas ut. En yta ska vara 

homogen (förutom att den kan ha värdeelement) och utgöras av en dominerande naturtyp och 

därmed ha samma värde för biologisk mångfald. 

 

Syftet med en NVI är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av 

positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och bedöma områdets 

naturvärden. NVI omfattar generellt varken konsekvensbedömning eller bedömning av framtida 
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naturvärde eller ekosystemtjänster. En NVI ger därför inget direkt svar kring 

exploateringskänslighet eller utvecklingspotential, däremot utgör den ett viktigt underlag för 

planering. 

 

Naturvärdet bedöms enligt fyra naturvärdesklasser (grad av naturvärde): 

• Naturvärdesklass 1 – Högsta naturvärde (störst positiv betydelse för biologisk mångfald) 

• Naturvärdesklass 2 – Högt naturvärde (stor positiv betydelse för biologisk mångfald) 

• Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde (påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald) 

• Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde (viss positiv betydelse för biologisk mångfald) 

 

Naturvärdet bedöms med hjälp av en kombination av bedömningsgrunderna ”art” och ”biotop” 

och avser den biologiska mångfaldens nuvarande tillstånd och vilka kvaliteter en biotop har (figur 

2). Bedömningen baseras dels på en fältinventering av funna arter och biotoper, dels av tidigare 

rapporter, t e x artförekomster på Artportalen, Trädportalen och andra uppgifter från trovärdiga 

källor.  

 

 
Figur 2. Matris för bedömning av naturvärde. Omarbetad efter SIS-TR 199001:2014 

 

 

I bedömningen ”art” ingår bland annat naturvårdsarter och artrikedom (artantal eller 

artdiversitet). Enligt Artdatabanken (https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/biologisk-

mangfald/naturvardsarter/) är ”naturvårdsarter ett samlingsbegrepp för arter som behöver 

uppmärksammas inom naturvården; arter som är extra skyddsvärda, antingen genom att själva 

vara av särskild vikt eller genom att peka på att områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett 

naturvårdsperspektiv. I begreppet ingår rödlistade arter, fridlysta arter och arter som är listade i 

EU:s art- och habitatdirektiv, signalarter (indikerar artrikedom), ansvarsarter (sådana som har en 

https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/biologisk-mangfald/naturvardsarter/
https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/biologisk-mangfald/naturvardsarter/
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stor andel av sin population i Sverige), samt nyckelarter (arter med generellt stor positiv eller 

negativ betydelse för biologisk mångfald). Observerade naturvårdsarter och invasiva arter läggs in 

på Artportalen. Benämningar av arter följer SLU:s taxonomiska databas Dyntaxa. Hänvisningar 

till rödlistan gäller den senaste upplagan från 2020 (ArtDatabanken 2020). 

 

Bedömningsgrunden ”biotop” baseras på kvalitet på biotopen (biotopens betydelse för den 

biologiska mångfalden) samt sällsynthet och generella hotbild såsom: förekomst av nyckelarter, 

naturlighet, strukturer och värdeelement, kontinuitet samt läge, storlek och form (t ex. 

småskalighet och variation i odlingslandskapet). Vid bedömningen tar man också hänsyn till hur 

sällsynt och hotad biotopen är regionalt och nationellt. Det bör framhållas att en NVI inte 

innefattar bedömning av ett områdes betydelse för friluftslivet men kulturhistoriska spår kan 

inkluderas om de har betydelse för biologisk mångfald (t ex. gärdsgårdar). Fältinventeringen vid 

en NVI ska i Skåne utföras under perioden 1 april till 30 november. 

 

Vid vår bedömning av naturvårdsarter har vi inte inkluderat rödlistade arter som är planterade 

eller förvildade (exempelvis naverlönn) utan de är i förekommande fall inhemska och naturligt 

förekommande. Sly av skogsalm och ask betraktas inte heller som rödlistad eftersom det endast 

är äldre träd av dessa arter som har ett biologiskt värde. Skogsalm och ask föryngrar sig på de 

flesta marker men kräver sedan kalk- och näringsrik mulljord för en god tillväxt. Dessutom 

angrips inte almsly och asksly av almsjuka respektive askskottsjukan. 

 

 

Naturvärdesinventering på förstudienivå 
Inför fältbesöket inhämtades information om förekommande arter i området via Artportalen 

(2020-07-29, period 1995-2020), förekommande skyddade områden (Skyddad Natur, 

Naturvårdsverkets karttjänst) samt studier av andra kartor (topografiska kartan samt flygbilder). 

Potentiella naturvärdesobjekt identifierades för noggrannare bedömning i fält. 

 

 

Naturvärdesinventering på fältnivå 
Fältinventeringar gjordes 2020-07-30 genom att ströva igenom hela området i syfte att identifiera 

olika naturvärdesobjekt baserat på till exempel förekomster av naturvårdsarter och biotoper med 

betydelse för biologisk mångfald. Inventeringen utfördes av Marika Stenberg och Bettina Ekdahl. 

 

 

Tillägg 
Tilläggen ”naturvärdesklass 4”, ”generellt biotopskydd”, ”värdeelement” och ”detaljerad 

redovisning av artförekomst” har genomförts inom hela inventeringsområdet.  

 

Tillägget naturvärdesklass 4 innebär att naturvärdesobjekt med visst naturvärde avgränsades på 

samma sätt som naturvärdesobjekt med påtagligt, högt eller högsta naturvärde.  
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Tillägget generellt biotopskydd innebär att områden som omfattas av det generella biotopskyddet 

enligt miljöbalken 7 kap 11 § och 5 § förordningen om områdesskydd identifierades och 

kartlades. Det finns sju olika biotoper som omfattas av detta skydd: alléer, källa med omgivande 

våtmark i jordbruksmark, odlingsröse i jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker i 

jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark och åkerholmar. Dessa hamnar oftast som 

naturvärdesklass 4 eftersom skyddet omfattar biotoper med minst visst värde för biologisk 

mångfald.  

 

Tillägget värdeelement innebär att strukturer med särskild betydelse för områdets biologiska 

mångfald har eftersökts och kartlagts. Olika biotoptyper kan ha olika värdeelement som 

exempelvis kan bestå av samlingar av sten, vattenmiljöer, död ved, skyddsvärda träd, sandblottor, 

sandbrinkar, klippor och hällkar. Värdeelement redovisas även om de ligger utanför avgränsade 

naturvärdesobjekt.  

 

Tillägget detaljerad redovisning av artförekomst innebär att påträffade naturvårdsarter i form av 

fridlysta arter, skyddade arter och rödlistade arter har kartlagts men en geografisk noggrannhet på 

1-5 meter och redovisats på en karta. 

 

 

 

Resultat 

Förstudie 
Inför fältbesöket delades området in i tre områden som, enligt flygbilder, hade olika karaktär. 

Inga skyddade områden finns inom eller i närheten av inventeringsområdet. Inga naturvårdsarter 

finns rapporterade i området sedan tidigare. Marken har nyttjats som jordbruksmark under första 

halvan av 1900-talet och är således näringspåverkad. 

 
 

Fältstudie 
Områdesbeskrivning 
Området består av näringspåverkad igenväxningsmark. Den västra delen (figur 3) är en mer 

öppen gräsmark med inslag av enstaka träd (sälg och björk) och sly (ek, hassel och rönn och 

hagtorn). I markskiktet förekommer även hagtorn, ros och hallon samt typiskt näringsgynnade 

örter som mjölke, praktlysing, svinmålla, brännässla, hundäxing och harkål. Mitt i området låg en 

komposthög. Den östra delen består av en gles björkdunge med stort inslag av sly (figur 4). I 

markskiktet förekommer samma arter som i den västra delen. I sydöstra delen av området finns 

en klippt gräsyta (figur 5). 
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Figur 3. Västra delen av det inventerade området består av igenväxande gräsmark. 

 

  
Figur 4. Östra delen av det inventerade området består av en björkdunge med uppväxande sly. 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Klippt gräsyta i sydöstra hörnet av inventerat 

område. 

 

 

Naturvärdesbedömning  
Vid inventeringen avgränsades inga naturvärdesobjekt och inga naturvårdsarter, objekt som 

omfattas av generellt biotopskydd, skyddsvärda träd eller andra värdeelement observerades. 

Området har således lågt naturvärde och liten betydelse för den biologiska mångfalden. Endast 

triviala arter påträffades under inventeringen och miljön utgör inte någon viktig livsmiljö för 

några särskilda arter. Den näringspåverkade marken medför att enstaka näringsgynnade arter 

dominerar och att mångfalden håller sig på en låg nivå.  

 

 

Samlad bedömning 
Den samlade bedömningen är att området har liten betydelse för den biologiska mångfalden. 

Området kan ha en viss betydelse som spridningskorridor och födosökslokal för främst 

småfåglar, små däggdjur och insekter. Dock är det ett väldigt litet område (0,68 ha) omgärdat av 

bebyggelse och det ligger i ett landskap som har större och mer lämpliga biotoper i nära 

anslutning till området, vilket innebär att om området bebyggs har det ingen eller ringa negativ 

påverkan på den biologiska mångfalden. De djur- och växtarter som förekommer i området 

återfinns också i närområdet och motsvarande värden som finns inom området finns även i 

intilliggande befintliga fastigheters trädgårdar. Inga särskilda arter är knutna till denna typ av 

miljö. 
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