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Sammanfattning 
På uppdrag av Bergs kommun har Naturföretaget utfört en naturvärdesinventering för planområdet 

Lofsdalen 4:5, Lofsdalen. Den utförda naturvärdesinventeringen följer svensk standard för 

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014). 

Inom det inventerade området identifierades åtta naturvärdesobjekt som främst ligger i utkanterna av 

området. Påtagligt naturvärde hittades i tre områden, där naturvärdena är knutna till äldre sumpskog 

och myr. Vissa naturvärden finns i fem områden främst knutna till bäckmiljö samt fuktdråg och äldre 

skog. Centrala delen av området utgörs av hårt gallrad tallproduktionsskog, denna del har låga 

naturvärden. 
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Bakgrund 
Bergs kommun har beställt en naturvärdesinventering för planområdet Lofsdalen 4:5, Lofsdalen. 

Naturföretaget därför gjort en naturvärdesinventering av området den 25:e augusti 2020. 

Metodik 
Naturvärdesinventering  
Området inventerades den 25:e augusti 2020. Inventeringen utfördes enligt svensk standard för 

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014). Inventeringen utfördes 

på fältnivå med detaljeringsgrad Medel, och med tilläggen Naturvärdesklass 4. 

 

Syftet med naturvärdesinventering är att identifiera områden (naturvärdesobjekt) som är av positiv 

betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesobjekt som hittas inom inventeringsområdet avgränsas, 

beskrivs i text och deras naturvärdesklass bedömds. Naturvärdesklassen baseras på områdets 

biotopvärde och artvärde. Biotopvärdet bedöms utifrån områdets biotopkvaliteter och på biotopens 

sällsynthet eller hur hotad den är. Artvärdet bedöms utifrån förekomst av naturvårdsarter, rödlistade 

arter, hotade arter samt artrikedom. 

 

Naturvärdesbedömningen resulterar i antingen lågt naturvärde (områden av ingen eller ringa betydelse 

för biologisk mångfald) eller någon av följande naturvärdesklasser: 

 

 
Figur 1. Matris ur svensk standard för NVI, som visar hur utfallet för artvärde respektive biotopvärde leder till 

en viss naturvärdesklass. 

 

Klass 1. Högsta naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

nationell eller global nivå. 

 

Klass 2. Högt naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

regional eller nationell nivå. Motsvaras ungefär av t.ex. Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 

Våtmarksinventeringens klass 1 och 2 och skogsbrukets klass Urvatten. 

 

Klass 3. Påtagligt naturvärde: Området behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse 

att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet 
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upprätthålls eller förbättras. Motsvaras ungefär av Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, 

Våtmarksinventeringens klass 3 och 4 och skogsbrukets klass Naturvatten. (lägg in i NVI matrisen) 

 

Klass 4. Visst naturvärde: Området behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av 

dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det 

trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre 

produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas.  

 

  
Figur 2. Definition av begreppet naturvårdsarter. 

 
Datainsamling 
Insamlade fältuppgifter registreras med hjälp av appen Collector for ArcGIS i surfplatta, med ortofoto 

som bakgrund. Polygoner, punkter och linjer ritas in i appen, och synkroniseras direkt in i ArcGIS. 

Registrerat data kan sedan tas ut från ArcGIS i olika format, t.ex. som shapefiler. Noggrannheten är ca 

5-10 m. Det koordinatsystemet som används är Sweref 99 TM.  

 

Rapportering av arter 
Alla naturvårdsintressanta arter rapporteras in till Artportalen. Rödlistade och skyddade arter 

rapporteras med en koordinat för varje förekomst, med undantag för om många förekomster av samma 

art fanns inom samma naturvärdesobjekt. Övriga naturvårdsintressanta arter rapporteras normalt bara 

med en koordinat per naturvärdesobjekt som de förekommer i.  

 

Arter inom Artskyddsförordningen 
Arter som omfattas av juridiskt skydd enligt Artskyddsförordning (SFS 2007:845) tas upp under 

rubriken Skyddade och fridlysta arter. Där sammanfattas vilka skyddade arter som har påträffats i 

området, och vad fynden kan innebära vid en eventuell exploatering.  

 

Förstudie 
Fynd av arter från området har inhämtats från ArtDatabanken. Uppgifter om naturvärden och 

områdesskydd har inhämtats från Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor och Naturvårdsverkets 

karttjänst Skyddad natur.  

Naturvårdsarter 

är ett samlingsbegrepp för arter som är särskilt skyddsvärda eller indikerar områden med 

höga naturvärden. I begreppet ingår bl.a. rödlistade arter, signalarter, skyddade arter och 

typiska arter. 

 

Rödlistade arter 

Arter som bedöms löpa risk att försvinna ur landet. 

 

Signalarter 

Arter som med sin närvaro indikerar att ett område har höga naturvärden. Frekvens och 

kombination av signalarter kan dessutom förstärka eller ge ytterligare information om 

områdets naturvärdeskvalitet. 

 

Skyddade arter 

Fridlysta arter eller arter listade i EU:s art- och habitatdirektiv eller fågeldirektiv. 

 

Typiska arter 

Arter som indikerar bevarandestatus för olika N2000-naturtyper. 
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Osäkerhet i bedömningen 
Inventeringen var en naturvärdesinventering med detaljeringsgrad medel, ingen artgrupp har 

inventerats detaljerat. GPS:n var bitvis ganska svajig. Vissa kärlväxter har börjat vissna ner vilket gör 

det svårt att artbestämma. 

Övergripande beskrivning av området och dess naturvärden  
Övergripande beskrivning 
Det inventerade området är cirka 13 hektar stort och består till största delen av gallrad tallskog på frisk 

mark. Ett par surdråg finns i området, en liten bäck samt en del av en dikad myr. Den norra delen av 

bäcken rinner genom ett avverkat område. Ett elljusspår finns i området och Söder om elljusspåret 

finns en liten fläck med gransumpskog samt en liten myr. I nordöst finns en våtmark i en sydsluttning 

som fläckvis är blöt. 

 

Områdets naturvärden 
Tre av områdena bedöms ha Påtagligt naturvärde, dessa är en gransumpskog i södra kanten som har 

relativt hög ålder och två myrar, i söder respektive i nordost, som är svagt påverkade med diken, men 

fortfarande har relativt naturlig hydrologi och karaktäristiska arter.  

 

Enstaka fynd av naturvårdsintressanta arter gjordes i ett par av områdena, överlag gjordes få fynd av 

rödlistade eller ovanliga arter. Detta är förväntat, eftersom området är relativt påverkat av skogsbruk. 

En vanlig groda hoppade ner i bäcken och ett par fynd av garnlav hittades bland annat i sumpskogen i 

öster. 

 

Artfynd 
Tabell 1. Naturvårdsarter som påträffades i området. Rödlistade arter: med förkortningar enligt rödlistan 2020, 

signalarter: arter som är utpekade som signalarter enligt Skogsstyrelsen (SKS) eller ängs- och 

betesmarksinventeringen (ÄoB), skyddade arter: arter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen, typiska 

arter: arter som är lämpliga indikatorer på en Natura 2000-naturtyps bevarandestatus. 

Artnamn Rödlista 2020 Signalarter Skyddade 

arter 

Typiska arter Kommentar 

Kärlväxter      

Kärrfibbla    X  

Fläcknycklar   X  Blommorna 

hade vissnat 

Lavar      

Garnlav NT X    

Mossor      

Rostvitmossa    X Typisk art för 

7140 

Tallvitmossa    X Typisk art för 

7140 

Groddjur      

Vanlig groda   X   
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Skyddade och fridlysta arter 

Dokumenterad förekomst 

I området noterades en förekomst av allmän groda. Den var ganska stor, men lyckades ändå hoppa ner 

i bäcken i delområde 8. 

Trolig förekomst 

Det är troligt att fler grodor rör sig i området, speciellt i område 4, 6, 7 och 8 eftersom det finns 

stillastående vatten här. 
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Beskrivning av naturvärdesobjekt 
Inom området identifierades åtta naturvärdesobjekt. För kartor över de olika objekten, se Bilaga 1 och 

2. Här nedan beskrivs objekten i text och bild.  

  
Tabell 2. Sammanfattning av objekten och deras naturvärdesklasser.  

Objektnummer Namn Naturvärdesklass 

1 Äldre tallskog 4 

2 Fuktdråg 4 

3 Medelålders blandskog 4 

4 Sumpskog med bäck 3 

5 Myr 3 

6 Fuktdråg med höljor 4 

7 Våtmark 3 

8 Fuktig bäckskog 4 

 

1. Äldre tallskog 

Figur 3. Äldre tallskog. 

 

Beskrivning 
Gles, luckig och gallrad 140-årig tallskog på frisk mark, med enstaka fuktfläck, i sydsluttning med 

blåbär, kråkbär, ljung och renlavar samt friskmarksmossa. Unga klena björkslanor, ung asp samt 

enstaka medelålders sälg förekommer fläckvis i detta städade bestånd. Död ved finns sparsamt i form 

av sågad lumpved samt fläckvis tämligen mycket av hårda nyare vindfällen.  
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Naturvårdsarter 
Inga naturvårdsarter påträffades. 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde främst med avseende på att träden 

har tämligen hög ålder samt inslag av död ved. Artvärdet klassades som Lågt artvärde på grund av att 

det inte finns någon naturvårdsart i området.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

2. Fuktdråg   

 
Figur 4. Fuktdråg. 

 

Beskrivning 
Surdråg med gran och tall i åldrarna 30 - 70 år samt björk mellan 20 - 50år, med lingon, hjortron, 

skogsfräken, klotstarr och gullris i fältskiktet. En del enbuskar finns. På marken växer både vitmossor 

och friskmarksmossor. 

 

Naturvårdsarter 
Fläcknycklar 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde främst med avseende på att 

surdråget har en opåverkad, naturlig hydrologi. Artvärdet klassas som Lågt artvärde eftersom det bara 

fanns enstaka förekomst av naturvårdsarter. 
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Natura 2000-naturtyp 
- 

 

3. Medelålders blandskog  

 

 
Figur 5. Medelålders blandskog. 

 

Beskrivning 
Medelålders barrblandskog i ett surdråg med inslag av grov naturvärdestall i 140-års åldern samt 

olikåldrig gran från medelåldern till 140 år. På marken finns björnmossa, vitmossa, ljung, lingon, 

blåbär och odon. Videbuskar och underväxt gran gör området fläckvist snårigt. 
 
Naturvårdsarter 
Inga naturvårdsarter påträffades. 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde främst med avseende på 

olikåldrig gran mellan 60 - 140 år samt grov tall som är 140 år. Artvärdet klassas som Lågt artvärde 

eftersom ingen förekomst av naturvårdsarter fanns. 

 

Natura 2000-naturtyp 
 

- 
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4.  Sumpskog med bäck  

 
Figur 6. Sumpskog. 

 

Beskrivning 
Olikåldrig blandsumpskog med skiktad gran och tall 60 - 140 år. Längs den lilla bäcken, som i söder 

övergår i ett grävt dike, växer högörter som kärrfibbla, älgört m.m. och det finns inslag av unga viden 

och ung björk. I västra delen finns tämligen mycket höljor, lågörter och högörter samt skogsfräken och 

bredbladiga gräs. I norra delen av området är marken översilad och fältskiktet präglas av bredbladiga 

gräs. I östra delen av området är marken frisk med blåbär. Här huserar olikåldrig gran 120 - 210 år, där 

gammal gran förekommer frekvent. 

 
Naturvårdsarter 
Kärrfibbla 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras främst på värde knutna till hydrologi som bäck, 

översilning och höljor och gamla träd samt viss skiktning i öster.  

 

Natura 2000-naturtyp 
 

- 
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5. Myr  

 
Figur 7. Myr. 

 

 

Beskrivning 
Öppen myr med vitmossor, tuvsäv och blåtåtel. I kanterna börjar det komma inväxt av träd. Myren är 

dikad och längst i öster finns en kraftledning. 

 

Naturvårdsarter 
Rostvitmossa, tallvitmossa 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde med avseende på att det är en 

relativt öppen myr med karaktäristisk flora trots viss påverkan från gamla diken. Artvärdet klassades 

som Visst artvärde på grund av att det vitmossor som är typiska och karaktäristiska för naturtypen 

öppen myr. 

 

Natura 2000-naturtyp 
7140 
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6. Fuktdråg med höljor  

 
Figur 8. Fuktdråg med höljor. 

 

 

Beskrivning 
Fuktigt till blött surdråg med höljor där grodor kan trivas. Området domineras av ung björk, ung gran, 

videsly, med starr, skogsfräken och vitmossor i markskiktet. Ett blött stråk med rinnande vatten, 

möjligen översilningsstråk finns i norra delen av området. Även i sydväst är området fuktigt och här 

finns äldre och olikåldrig gran och tall upp till 140 år. I nordväst finns en antydan till ett gammalt dike. 

 

Naturvårdsarter 
Garnlav 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde med avseende på att det är 

relativt opåverkad hydrologi och tämligen mycket vatten i fuktdråget samt finns äldre barrträd. 

Artvärdet klassades som Lågt artvärde på grund av att det bara finns enstaka naturvårdsart i västra 

kanten.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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7. Våtmark  

 
Figur 9. Våtmark. 

 
Beskrivning 
Fuktig och blöt våtmark med viden och ung björk. Ängsull, grenrör och vitmossor dominerar fält- 

respektive bottenskikt. I väster finns en liten fläck med äldre gran och tall. Längs sydöstra kanten finns 

ett gammalt dike som är vattenförande. Över den största delen av området bör groddjur kunna trivas 

bra. 

 

Naturvårdsarter 
Rostvitmossa, tallvitmossa 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde med avseende på att det är 

tämligen mycket vatten i området, trots gammal dikespåverkan samt på att det är en bra miljö för 

groddjur. Artvärdet klassades som Visst artvärde på grund av att det finns enstaka naturvårdsarter i 

området.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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8. Fuktig bäckskog  

 
Figur 10. Fuktig bäckskog. 

 

Beskrivning 
Medelålders blandskog av gran, tall och björk längs en smal skogsbäck. Älgört, kärrfibbla, vitmossor, 

skogsfräken och starr m.m. växer längs bäcken. Själva bäcken har en högre naturvärdesklass än 

skogen runt omkring, men den är för liten för att bedöma. Däremot behövs en skyddszon av träd vid 

bäcken. Sparsamt inslag av äldre gran uppåt 130 år. På bottnen finns humus och grus. Bäcken är 

rinnande, men här och var samlas lugnvatten i höljor. En vanlig hoppande groda hittades, så bäcken är 

tydligen ett bra habitat för groddjur. 

 

Naturvårdsarter 

Vanlig groda, kärrfibbla 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde med avseende på att det är en 

naturlig, något örtrik skogsbäck samt på att det är en bra miljö för groddjur. Artvärdet klassades som 

Lågt artvärde där endast själva bäckstranden var artrikare än omgivande skog och för fynd av enstaka 

naturvårdsart vid bäcken. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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Bilaga 1. Karta över naturvärdesobjekt 

 
Figur 1.  Kartbild över inventeringsområdet med avgränsade naturvärdesobjekt färglagda efter bedömt 

naturvärde enligt klassningen i SIS-standarden. 1= Högsta, 2= Högt, 3= Påtagligt, 4=Visst.  
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Bilaga 2. Karta över artfynd 

 

Figur 1. Kartbild över områdets naturvärdesobjekt med numrering enligt samma ordning som i 

områdesbeskrivningen. Här syns även fynden av naturvårdsarter som gjordes under inventeringarna 

kategoriserade efter typ av naturvårdsart. 


