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1 Sammanfattning 
Naturmiljökonsultföretaget Calluna AB har av Vänersborg kommun fått i uppdrag att göra en 
naturvärdesinventering (NVI) enligt Svensk Standard med tillhörande artskyddsutredning 
inför fortsatt arbete med detaljplan Sikhallsviken. Arbetet utfördes 7:e och 30:e augusti 2019.  
Fältinventeringen utfördes med tilläggen generellt biotopskydd, värdeelement samt detaljerad 
redovisning av artförekomst. Inventeringsområdet har avgränsats av beställaren till ett område 
som omfattar ca 125 hektar, varav 25 hektar består av vattenmiljöer i Vänern. 
 
Vid inventeringen avgränsades totalt två naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 3 (påtagligt 
naturvärde). Naturvärdena i ytorna är kopplade till ett delvis naturligt meandrande vattendrag 
med gynnsamma miljöer för bland annat fiskar och insekter samt till en samling grova 
ädellövsträd. Övriga naturmiljöer inom inventeringsområdet består överlag av 
produktionsartad granskog, ungskog och åkermark vilka har lägre naturvärden. 
Vattenmiljöerna innehåller få vattenväxter och är relativt homogen vilket gör att den inte 
uppnår klass 3. Calluna rekommenderar att det naturvärdesklassade vattendraget och dess 
kantzoner (minst 5 m) lämnas orörda vid en exploatering. Det östra naturvärdesobjektet ser 
inte ut att beröras av föreslagen exploatering. Vid Callunas inventering noterades 14 
naturvårdsarter och i utsök från ArtDatabanken återfinns ytterligare ett stort antal 
naturvårdsarter i omgivningen.  
 
Totalt 38 skyddade arter kan komma att påverkas av föreslagen exploatering. Calluna 
bedömer ändå att det är ingen till mycket liten risk att gynnsam bevarandestatus kommer att 
påverkas för majoriteten av de skyddade arterna, då påverkan på gynnsam bevarandestatus 
alltid bedöms på populationsnivå (nationellt, regionalt och lokalt). Bedömningen utgår ifrån 
arean som planeras bebyggas, kvaliteten på de livsmiljöer som försvinner samt arternas 
populationsnivå. Fyra fågelarter, fladdermöss samt två kärlväxter har krävt vidare 
bedömningar.  
 
Fiskgjuse: Den planerade exploateringen kommer störa fiskgjuseparet i den utsträckningen 
att boplatsen högst troligt kommer överges. Detta kan innebära att förbud utlöses enligt 
artskyddsförordningen på grund av att gynnsam bevarandestatus på en lokal nivå riskerar att 
påverkas. Brun kärrhök: Ökade mänskliga störningar kan leda till att häckningen påverkas. 
Eftersom antalet häckande par lokalt är så pass litet (ca 13 par) kan detta innebära att förbud 
utlöses enligt artskyddsförordningen. Detta på grund av att gynnsam bevarandestatus på en 
lokal nivå riskerar att påverkas. Mindre hackspett: Eftersom den eventuella häckningsplatsen 
kommer stå orörd och att en liten yta med medelgoda biotopkvaliteter tas i anspråk inom 
planområdet drar vi slutsatsen att gynnsam bevarandestatus på en lokal nivå troligen inte 
riskerar att påverkas. Rosenfink: Eftersom antalet häckande par lokalt är relativt litet, och att 
arten har en nedåtgående trend kan detta innebära att förbud utlöses enligt 
artskyddsförordningen. Detta på grund av att gynnsam bevarandestatus på en lokal nivå 
riskerar att påverkas. Fladdermöss, Revlummer och strandlummer: Exploateringen kommer 
inte försvåra arternas möjlighet till att bibehålla en gynnsam bevarandestatus. 
 
Skyddsåtgärder: En häckfågelinventering rekommenderas för att kunna göra säkrare 
bedömningar. För att kunna undvika påverkan på fiskgjuse behöver de närmaste byggnaderna 
runt fiskgjuseboet omplaceras. Fiskgjuse, brun kärrhök, mindre hackspett och rosenfink kan 
störas under häckningsperioden vid arbetet med planen. Arbete bör tidsbegränsas så att inga 
störningar sker under häckningsperioden; mars-slutet av juli. 
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2 Inledning 

2.1 Vad är en naturvärdesinventering? 
Det huvudsakliga syftet med en naturvärdesinventering (förkortas NVI) är att beskriva och 
värdera naturmiljöer av betydelse för biologisk mångfald inom ett avgränsat område. 
Bedömningen av naturvärdet görs utifrån de två bedömningsgrunderna biotop (typ av 
naturmiljö) och arter. En NVI resulterar i avgränsningar av områden, naturvärdesklassningar, 
objektbeskrivningar, en artlista med naturvårdsarter och en övergripande rapport.  
En NVI kan utgöra en grund inför inventeringar av andra miljöaspekter än naturmiljö (t.ex. 
friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild och ekosystemtjänster) men bedömningar av 
sådana värden ingår inte i NVI-resultatet. En NVI är inte heller detsamma som en 
konsekvensbedömning eller en bedömning av biotopers känslighet i förhållande till en 
planerad exploatering eller plan. 

2.2 Bakgrund, förutsättningar och uppdragets syfte  
Naturmiljökonsultföretaget Calluna AB har av Vänersborg kommun fått i uppdrag att göra en 
naturvärdesinventering (NVI) enligt Svensk Standard (SIS 199000) med tillhörande 
artskyddsutredning inför fortsatt arbete med detaljplan Sikhallsviken. Vänersborg kommun 
arbetar med att möjliggöra för bostäder, utbyggd hamn och verksamheter i området kring 
Sikhallsviken.   
 
Naturvärdesinventeringen ska förutom terrestra miljöer även omfatta de limniska miljöer som 
omfattas av planen. Då det inom planområdet finns flera rapporterade arter som omfattas av 
artskyddsförordningen behövs även en artskyddsutredning som ska omfatta följande: 
 

• Redovisning av arter och deras utbredning. För fåglar ska rödlistade arter, arter listade 
i bilaga 1 samt arter med minskande trend ingå. Även arter vars fynduppgifter är 
skyddsklassade ska ingå.  

• Redovisning av förekomst av viktiga livsmiljöer för aktuella arter.  
• Bedömning av planens effekter och påverkan på arternas bevarandestatus på 

biogeografisk nivå.  
• Förslag på skyddsåtgärder. 
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3 Metod 

3.1 Metodbeskrivning 

Naturvärdesinventering  
Inventeringen har utförts enligt SIS standard SS 199000:2014 ”Naturvärdesinventering 
avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och 
redovisning”. Metoden finns beskriven i sin helhet i standarden (kan köpas av SIS förlag) och 
en kortfattad metodbeskrivning finns i bilaga 1. Calluna AB är sedan december 2017 
ackrediterade av SWEDAC för NVI i stränder och terrestra naturtyper. Ackrediteringen 
innebär att Calluna kontrolleras årligen och får visa att vi har kompetent personal, rutiner, 
metoder och verktyg för att utföra NVI enligt standarden med god kvalitet. 
I detta uppdrag har inventeringen utförts på fältnivå med detaljeringsgrad ”medel” vilket 
innebär att den minsta obligatoriska karteringsenheten är 0,1 ha eller för linjeformade objekt 
50 m. Inventeringen har utförts med de tillägg enligt standarden som redovisas i tabell 1 
nedan. Inventeringen i vattenmiljöerna genomfördes genom att iklädd vadarbyxor röra sig i 
och längs inventeringsområdet och avspana botten med hjälp av vattenkikare. Då vattendjupet 
ökade användes en långskaftad kratta tillsammans med en lutherräfsa (en typ av kastkratta) 
för att få upp förekommande vegetation. På de ställen där det fanns brygganläggningar 
avspanades bottnen längs dem. 
Inventeringsområdet har avgränsats av beställaren till ett planområde som omfattar ca 125 
hektar, där även en yta (25 ha) från stranden ut i Vänern ingår. 
Förstudien omfattade genomgång av tidigare underlag enligt tabell 2.  
Benämningar av arter följer Dyntaxa (Dyntaxa, 2016) så långt det är möjligt. De egna 
naturvårdsarter som har använts vid naturvärdesbedömningarna redovisas och motiveras i 
bilaga 3.  

Tabell 1. De definierade tillägg som har markerats med X är de som har beställts och utförts i detta uppdrag. 
Metod och genomförande för beställda tillägg beskrivs separat.  

Best. Möjliga tillägg till NVI Best. Möjliga tillägg till NVI 

 Naturvärdesklass 4  Kartering av Natura 2000-naturtyp 

 Generellt biotopskydd  Detaljerad redovisning av artförekomst 

 Värdeelement  Fördjupad artinventering 

 

Tillägg: Värdeelement 
Beställningen omfattar hela inventeringsområdet. Värdeelement såsom skyddsvärda träd har 
identifierats, kartlagts och beskrivits.   

Tillägg: Generellt biotopskydd 
Beställningen omfattar hela inventeringsområdet. Områden med generellt biotopskydd, t.ex. 
stenmurar, diken och alléer har identifierats och kartlagts.  

Tillägg: Detaljerad redovisning av artförekomst 
Beställningen omfattar hela inventeringsområdet. Samtliga noterade naturvårdsarter har 
identifierats och kartlagts som punktobjekt i GIS.  
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3.2 Utförande personal och tidpunkt för arbetet  
Arbete med GIS-underlag, kartor och artutdrag utfördes av Jonas Mattsson, Calluna AB. 
Fältinventering utfördes av Erik Edvardsson och Johan Storck, Calluna AB. Inventeringen 
utfördes den 7:e och 30:e augusti 2019.  

3.3 Informationskällor och referenslitteratur 
Vid naturvärdesinventeringen har ett stort antal informationskällor genomsökts efter 
information om tidigare kända naturvärden i området eller områden som är skyddade enligt 7 
kap miljöbalken. De källor som anges i tabell 2 innehåller information som har använts som 
underlag vid bedömningar och avgränsningar.  
Som stöd vid naturvärdesbedömning har SIS-standarden använts, samt den referenslitteratur 
som hänvisas till i rapportens text och i avsnittet Referenser.  

Tabell 2. De informationskällor som användes som underlag vid eftersök av information för att kontrollera om det 
finns tidigare kända naturvärden eller områden skyddade enligt 7 kap miljöbalken i området.  

 
1 Naturvårdsart är ett begrepp inom NVI-standarden. Med naturvårdsart avses skyddade arter, signal arter, rödlistade arter och 
typiska arter i Natura 2000 naturtyp. 

Beskrivning Källa Kommentarer 

Naturvårdsarter1 – utdrag från databaserna Artportalen och 
Analysportalen, med artförekomster av naturvårdsarter som 
har rapporterats in till systemet 

ArtDatabanken Utdrag gjordes den 
20190801 och sökningen 
begränsades till 
tidsperioden 1990-2019. 
Utsökningsområdet 
omfattade 
inventeringsområdet 
samt närmaste 
omgivning. 

Skyddsklassade arter - utdrag från SLU över arter som inte 
är offentliga i Artportalen p.g.a. skyddsklassning. 

ArtDatabanken Samma som ovan men 
utdrag gjorde 20190819. 

Naturvårdsavtal – tidsbestämt skyddade områden som t.ex. 
är beroende av skötsel för att bevara naturvärden eller där 
naturvärdena gynnas bäst av fri utveckling utan skogsbruk, 
avtalstiden kan vara 1–50 år 

GIS-skikt, 
Skogsstyrelsen 

Utdrag gjordes den 
20190801 

Nyckelbiotoper och naturvärden – naturvärden 
inventerade av Skogsstyrelsen på småskogsbrukets mark 
samt från skogsbolags och större markägares egna 
inventeringar 

GIS-skikt, 
Skogsstyrelsen 

Utdrag gjordes den 
20190801 

Sumpskogar – skogsklädd våtmark, inventerade av 
Skogsstyrelsen 

GIS-skikt, 
Skogsstyrelsen 

Utdrag gjordes den 
20190801 

Natura 2000-områden – naturtypskarta med kartering av 
Natura 2000-naturtyper, för de naturtyper som ingår i EU:s 
Art- och habitatdirektiv, bilaga 1 (EEG 92/443) samt ett urval 
av andra naturtyper 

GIS-skikt, 
Naturvårdsverket 

Utdrag gjordes den 
20190801 

Naturreservat – skyddade områden med syfte att bevara 
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 
eller tillgodose behov av områden för friluftslivet 

GIS-skikt, 
Naturvårdsverket 

Utdrag gjordes den 
20190801 

RAMSAR-områden –område med internationellt värdefulla 
våtmarker skyddade av Ramsarkonventionen 

GIS-skikt, 
Naturvårdsverket  

Utdrag gjordes den 
20190801 

Skyddsvärda träd – Trädportalen ArtDatabanken Utdrag gjordes den 
20190801 
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3.4 GIS och fältdatafångst 
Fältdatafångsten har gjorts i ESRI:s fältapplikation Collector på en smartphone 
Lägesnoggrannheten för denna enhet är 2 meter.  
Fältdatafångsten görs vanligen i offline-läge och synkroniseras efter varje fältdag till den 
molnbaserade plattformen ArcGIS-online erhållen av ESRI. Slutligen exporteras fältdata för 
slutredigering i desktop-GIS. Fältpersonalen gör sina redigeringar antingen i ArcGIS-online 
eller efter export i desktop-GIS. Den geodatabas som Calluna använder i Collector har de 
attribut som specificeras i SIS standard 199000. 
GIS-skikt med naturvärdesobjekt, biotopskyddsobjekt, värdeelement och artregistreringar från 
inventeringen har upprättats. Dessa har levererats till beställaren.  

3.5 Artskyddsutredning 
Genom utsök i artportalen, samt med hjälp av tidigare utförda utredningar i kombination med 
resultatet från Callunas inventering, tas en bruttolista fram med förekommande arter som är 
skyddade enligt artskyddsförordningen. I ett första skede görs en sållning av arter, där fynd 
som t.ex. rör förbisträckande fågelarter sorteras bort. Därefter bedöms kvarvarande arters 
utbredning inom planområdet, om viktiga livsmiljöer förekommer samt om fynden utgörs av 
bofasta individer och av arter som regelbundet förekommer i området. Slutligen bedöms 
planens effekter och påverkan på arterna och ifall gynnsam bevarandestatus kan komma att 
påverkas. Detta sista steg görs genom en konsekvensbedömning art för art och eventuella 
förslag på skyddsåtgärder tas fram.  

Artskyddsförordningen 
Alla vilt förekommande fåglar är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen. Fastän alla arter 
formellt omfattas av skydd, ska enligt Naturvårdsverket (2009) följande fågelarter prioriteras: 

• Rödlistade enligt den senaste nationella rödlistan (ArtDatabanken, 2015). 
• Upptagna i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv (samma arter som är markerade med B i 

artskyddsförordningens bilaga 1). 
• Har minskat med 50% eller mer under åren 1975–2005 enligt Svensk 

häckfågeltaxering. 
 

Samtliga fladdermusarter skyddas av 4 § och 5 § i artskyddsförordningen. Fladdermöss har 
också ett utökat skyddsvärde enligt artskyddsförordningen som anger att ”Arten kräver 
noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Arten finns upptagen i bilaga 4 till art- och 
habitatdirektivet.” Sverige har dessutom anslutit sig till det europeiska fladdermusavtalet 
EUROBATS (under Bonnkonventionen). 
 
Enligt 4 § artskyddsförordningen är det förbjudet att: 

1. avsiktligt fånga eller döda djur, 
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- 

och flyttperioder, 
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 
4. skada eller förstöra djurens fortplantingsområden eller viloplatser. 

 

Ängs- och betesmarker - TUVA Jordbruksverket Utdrag gjordes den 
20190801 
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Rev- och strandlummer är enligt 9 § i artskyddsförordningen fridlysta i Sverige och det anges 
att det är förbjudet att:   
1. gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna, och  
2. plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller andra 
kommersiella ändamål.  
 
Alla grod- och kräldjur är enligt 6 § i artskyddsförordningen fridlysta i Sverige och det anges 
att det är förbjudet att:   
1. döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och  
2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.  
 
Betydelse av artskyddsförordningen - Fåglar & Fladdermöss 
Med avsiktligt avses att en verksamhetsutövare är medveten om konsekvenserna, men 
genomför handlingarna ändå. Skyddet gäller även då syftet med verksamheten inte är att 
fånga, döda, störa etc., som t.ex. detaljplaner eller exploateringsprojekt. 
För att förbud ska utlösas, ska en verksamhet nå upp till en sådan nivå av påverkan, att den 
försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus på lokal nivå för arten. Alternativt, att 
verksamheten försämrar artens bevarandestatus eller möjlighet att nå gynnsam 
bevarandestatus. 
 
4 § 4 punkten artskyddsförordningen ger skydd åt fortplantingsområden och viloplatser (d.v.s. 
livsmiljöer) och gäller oavsett avsiktlighet. Skyddet av livsmiljöer gäller alltid, även då djuren 
inte befinner sig där, så länge livsmiljöerna håller en viss kvalitet och utnyttjas regelbundet. 
För att avgöra var gränsen går för skada på en livsmiljö, bedöms påverkan på den 
kontinuerliga ekologiska funktionen för de skyddade arter som nyttjar livsmiljön. Om de 
ekologiska funktioner som de skyddade arterna behöver upprätthålls kontinuerligt, d.v.s. 
förblir samma innan, under tiden och efter genomförda åtgärder, nås aldrig gränsen för skada. 
Dispens från 4 § går att söka enligt 14 §, men kraven för att bevilja dispens är stränga. Tre 
krav ska uppnås:  
 

• det får inte finnas någon annan lämplig lösning. 
• bevarandestatus får inte påverkas negativt. 
• det måste finnas ett särskilt skäl.  

 
Detaljplaner för bostäder är som regel inte ett särskilt skäl, och dispens är därför i princip 
omöjligt att få. Om förbud riskerar att utlösas, är vägen framåt för detaljplaneprojektet att 
undvika att utlösa förbud. Detta görs genom att se över lokaliseringen, genom anpassningar i 
planen och skyddsåtgärder. 

Gynnsam bevarandestatus 
Enligt Naturvårdsverkets definition anses en arts bevarandestatus vara gynnsam när: 
”1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt 
kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, 
2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt 
kommer att minska inom en överskådlig framtid, och 
3. det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att 
artens populationer ska bibehållas på lång sikt (16 § förordning (1998:1252) om 
områdesskydd.” 
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4 Resultat 

4.1 Allmän beskrivning av inventeringsområdet  
Sikhall ligger längs Dalslandskusten vid Vänern i norra delen av Vänersborgs kommun (figur 
1). Planområdet sträcker sig ungefär från Sikhalls gästhamn till badplatsen i Sikhall och en 
knapp kilometer in mot land. Även en yta ut i Vänern ingår i planområdet. 
Naturmiljön består av en blandning av skog, åkermark samt anlagda trädgårdar. Västra delen 
domineras av skogsmark i måttligt kuperad terräng. En stor del av skogen är relativt nyligen 
avverkad eller gallrad vilket gett upphov till en del tät ungskog. Den uppväxta skogen består 
mestadels av trivial, tät granskog. Österut förekommer en del åkermark samt mindre 
skogspartier även de dominerad av tät granskog. Närmast Vänern finns en del strandmiljöer 
med klippta gräsytor, bladvass samt igenväxningsmark. Centralt i området finns även en 
mindre del alsumpskog.  

4.2 Skyddad natur och övrig känd kunskap om området  
Tidigare kunskap om området redovisas i figur 1. De delar som ligger närmast Vänern, samt 
300 m ut i vattnet, omfattas av strandskyddet. Det finns tre ytor inom området från 
Länsstyrelsens lövskogsinventering. Även norr om planområdet finns ett utpekat objekt från 
lövskogsinventeringen, som sammanfaller med utpekat naturvärde i skogsstyrelsens databas, 
det är Svartebäcken med omgivande kantzoner. I den nordöstra delen finns ett utmarkerat 
skyddsvärt träd från Länsstyrelsens inventeringar. 
 
Enligt utdrag från ArtDatabanken har det sedan tidigare registrerats 320 olika naturvårdsarter 
inom eller i närheten av inventeringsområdet. Många av dessa arter har avgränsats bort på 
grund av att de inte har lämpliga livsmiljöer inom planområdet. De relevanta 
naturvårdsarterna redovisas mer utförligt i bilaga 3.  
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Figur 1. Sammanställning av underlag från förstudien där ett antal källor genomsöktes (tabell 2). 
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4.3 Naturvärdesinventeringens resultat 
Vid inventeringen avgränsades totalt två områden med klassning som naturvärdesobjekt, 
fördelade enligt följande:  
 

• 0 objekt med naturvärdesklass 1 högsta naturvärde 
• 0 objekt med naturvärdesklass 2 högt naturvärde 
• 2 objekt med naturvärdesklass 3 påtagligt naturvärde 

 
Miljöerna utanför de klassade områdena är s.k. övrigt område och har antingen inte uppnått 
lägsta naturvärdesklass för denna inventering eller så är de mindre än minsta karteringsenhet 
inom ramen för inventeringens beställda detaljeringsgrad. Detta gäller även tidigare utpekat 
lövskogsmiljöer enligt lövskogsinventeringen.  
Under Callunas inventering har 14 olika naturvårdsarter hittats i inventeringsområdet.  

Naturvärdesobjekt  
Naturvärdesobjekten visas i figur 2. I bilaga 2 finns objektbeskrivningar för de 
naturvärdesklassade områdena. I objektkatalogen framgår motiven till naturvärdesklassningen 
och där finns även representativa bilder till objekten.  
 
En delvis naturligt meandrande bäck och dess kantzoner har ett påtagligt naturvärde. Här 
finns gynnsamma miljöer för bland annat fåglar, ryggradslösa djur och kryptogamer. En 
samling grövre ädellövsträd har också ett påtagligt naturvärde. Här växer bland annat ek, ask, 
lönn och sälg. Naturvärdet är kopplat till trädens ålder, struktur, eventuella håligheter och 
markens kontinuitet. 
 
Vattenmiljöerna ut i Vänern hyser naturvårdsarter i form av typiska Natura 2000-arter samt en 
rödlistad vattenväxt men utbredningen och artsammansättningen ger inga högre naturvärden. 
Vi bedömer att det finns låg potential för uppväxtområden för olika fiskarter och strandlinjen 
är överlag homogen. De vassområden som finns är täta och relativt små till ytan sett vilket gör 
att också dessa har låga biotopvärden för arter knutna till sådana miljöer. 
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Figur 2. Kartan visar inventeringsområdet med resultaten från Callunas naturvärdesinventering där 
naturvärdesobjekten och deras naturvärdesklass framgår samt förekomst av generellt biotopskydd, värdeelement 
samt naturvårdsarter.  
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Naturvårdsarter  
Vid Callunas inventering noterades 14 naturvårdsarter och i utsök från ArtDatabankens 
databaser återfinns ytterligare ett stort antal naturvårdsarter inom inventeringsområdet samt de 
närmaste omgivningarna som har livsmiljöer inom planområdet. De flesta av arterna räknas 
som naturvårdsarter på grund av att de är rödlistade eller är signalarter i hävdad öppen mark 
eller i skogsmiljöer. Skyddade arter redovisas under 4.4 och diskuteras vidare under 5.2. 
 
Samtliga naturvårdsarter redovisas mer utförligt i bilaga 3 och där finns även motiveringar till 
varför de utpekas som naturvårdsarter, deras juridiska skydd samt en kortfattad beskrivning 
av varje arts ekologi.  

Generellt biotopskydd 
Två objekt som omfattas av det generella biotopskyddet identifierades under inventeringen, 
båda är diken och redovisas i figur 2.  

Värdeelement 
Totalt 17 värdeelement identifierades under inventeringen och samtliga av dessa består av 
skyddsvärda träd. Fyra av dessa räknas dessutom som särskilt skyddsvärda enligt 
Naturvårdsverkets definition (>1 m diameter). Samtliga värdeelement redovisas i figur 2 och 
tabell 3.  
 
Tabell 3. Värdeelement som registrerades under Callunas inventering. 

ID Trädslag Diameter Hål Kommentar 

1 Ek Ca 1 m i diameter Nej Särskilt skyddsvärt träd 

2 Ek Ca 90 cm i 
diameter Nej  

3 Ek Ca 80 cm i 
diameter Nej  

4 Ek Ca 80 cm i 
diameter 

Lågt på 
stammen Bålgeting 

5 Ek Ca 90 cm i 
diameter Nej Levande, några döds grenar. 

6 Ek Ca 1 m i diameter Nej Särskilt skyddsvärt träd. Skada nertill på stammen. 
Levande, en del döda grenar upptill 

7 Ek Ca 1,2 m i 
diameter Nej Särskilt skyddsvärt träd 

8 Ek Ca 1,5 m i 
diameter Nej Särskilt skyddsvärt träd 

9 Ek Ca 80 cm i 
diameter Nej  

10 Ek Drygt 1 m i 
diameter Nej Särskilt skyddsvärt träd. Flerstammig. 

11 Ek Ca 90 cm i 
diameter Nej  

12 Ek Ca 70 cm i 
diameter Nej  

13 Ek Ca 90 cm i 
diameter Nej Levande, flerstammig 

14 Ek Ca 80 cm i 
diameter Nej  

15 Ek Ca 80 cm i 
diameter Nej  

16 Sälg - Nej Två större, flerstammiga sälgar. Viktig nektarkälla för 
insekter på våren. 

17 Lövträd - Ja Hålträd, högstubbe. 
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4.4 Skyddade arter 
Totalt 101 skyddade arter har noterats inom och i anslutning till planområdet (buffer 1 km). 
Av dessa har många sorterats bort på grund av att de inte har 
häckningsmiljöer/reproduceringsmiljöer eller på annat sätt viktiga livsmiljöer som 
födosöksområden, växtplatser eller viloplatser inom planområdet. Exempel på sådana arter är 
fåglar vars utbredningsområde inte innefattas av Sikhall, som ejder, gravand och lappsparv. I 
tabell 4 redovisas de arter som kan komma att påverkas av föreslagen exploatering, totalt 38 
arter. De skyddade arternas utbredning visas i figur 3–5 och nedanför i tabell 4.  
 
Tabell 4. Skyddade arter som kan påverkas av en exploatering och information om skydd m.m. 
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Information Kommentar 

Däggdjur              

Lo 
Lynx lynx Sårbar (VU) II, IV 

 4 §, 5 
§, 6 § 
(N) 

 Arten finns upptagen i bilaga 
4 till art- och habitatdirektivet 
därför att den kräver noggrant 

skydd. 

Spår 2017 och 2018 
inom planområde. 
Möjligt revir och 

jaktmark. 
Dvärgpipistrell 

Pipistrellus 
pygmaeus 

  IV   4 §, 5 
§ (N) 

  Arten finns upptagen i bilaga 
4 till art- och habitatdirektivet 
därför att den kräver noggrant 

skydd. 

Autobox, inom 
planområde 

Brunlångöra 
Plecotus auritus 

 IV  4 §, 5 
§ (N) 

 Arten finns upptagen i bilaga 
4 till art- och habitatdirektivet 
därför att den kräver noggrant 

skydd. 

Autobox, inom 
planområde 

Gråskimlig 
fladdermus 

Vespertilio murinus 

  IV   4 §, 5 
§ (N) 

  Arten finns upptagen i bilaga 
4 till art- och habitatdirektivet 
därför att den kräver noggrant 

skydd. 

Autobox, inom 
planområde 

Nordfladdermus 
Eptesicus nilssonii 

  IV   4 §, 5 
§ (N) 

  Arten finns upptagen i bilaga 
4 till art- och habitatdirektivet 
därför att den kräver noggrant 

skydd. 

Kolonier inom eller nära 
planområde. Autobox, 

inom planområde 

Större 
brunfladdermus 
Nyctalus noctula 

  IV   4 §, 5 
§ (N) 

  Arten finns upptagen i bilaga 
4 till art- och habitatdirektivet 
därför att den kräver noggrant 

skydd. 

Autobox, inom 
planområde 

Vattenfladdermus 
Myotis daubentonii 

  IV   4 §, 5 
§ (N) 

  Grottor (8310) Arten finns 
upptagen i bilaga 4 till art- och 
habitatdirektivet därför att den 

kräver noggrant skydd. 

Autobox, inom 
planområde 

Fåglar              
Brun kärrhök 

Circus aeruginosus 
    x 4 § 

(B) 
  Arten finns upptagen i bilaga 

1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett 

Häckning observerad 
flera år under 2002-2019 
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sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden 

behöver utses. 

ca 600 m öster om 
planområde. 

Buskskvätta 
Saxicola rubetra 

Nära hotad 
(NT) 

      x    

Enkelbeckasin 
Gallinago gallinago 

        x Fuktängar (6410)  

Fiskgjuse 
Pandion haliaetus 

    x 4 § 
(B) 

  Ävjestrandsjöar (3130) 
Näringsfattiga slättsjöar 

(3110) Arten finns upptagen i 
bilaga 1 till fågeldirektivet, 

vilket innebär att arten har ett 
sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden 
behöver utses. Prioriterad 

fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

Har konstaterat bo 20 m 
norr om gränsen till 
planområde i norr. 

Fisktärna 
Sterna hirundo 

    x 4 § 
(B) 

  Arten finns upptagen i bilaga 
1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett 

sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden 
behöver utses. Boet läggs 

helt öppet på stränder, stenar 
eller i ruggar av 

vattenvegetation.  

 

Gråsparv 
Passer domesticus 

        x    

Gråtrut 
Larus argentatus 

Sårbar (VU°)            

Gröngöling 
Picus viridis 

Nära hotad 
(NT) 

      x Gröngöling häckar ofta i 
lövskog, och föredrar 

halvöppna mosaikartade 
landskap. Den är 

specialiserad på myror, och 
kräver därför en rik och 

varierad myrfauna, vilket gör 
att den gynnas av hävdade 

marker.  

 

Gulsparv 
Emberiza citrinella 

Sårbar (VU)       x Gulsparv föredrar buskrika 
och varierade miljöer och är i 
dessa miljöer en god signalart 

och naturvårdsart. 
Förekommer främst i buskrika 
hagmarker och brynmiljöer. 
Minskande i främst områden 

med intensivt jordbruk. 

 

Hussvala 
Delichon urbica 

Sårbar (VU)       x    

Järnsparv 
Prunella modularis 

        x    

Kråka 
Corvus corone 

        x    

Kungsfågel 
Regulus regulus 

Sårbar (VU)         Kungsfågel häckar i granskog 
och har mycket små revir. 

Den har minskat med 30-50 
% under de senaste 10 åren, 

men orsaken är inte klar. 
Klimatförändringar, 

igenväxning och avverkning 
misstänks påverka arten 

negativt.  
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Mindre hackspett 
Dendrocopos minor 

Nära hotad 
(NT) 

        Landhöjningsskog (9030) 
Fjällbjörkskog (9040) 
Lövsumpskog (9080) 

Svämlövskog (91E0) Taiga 
(9010) Prioriterad fågelart 

enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

Trolig häckning inom 
planområde 2016. 

Nattskärra 
Caprimulgus 
europaeus 

    x 4 § 
(B) 

  Taiga (9010) Arten finns 
upptagen i bilaga 1 till 

fågeldirektivet, vilket innebär 
att arten har ett sådant 

unionsintresse att särskilda 
skyddsområden behöver 
utses. Prioriterad fågelart 

enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

 

Nötkråka 
Nucifraga 

caryocatactes 

Nära hotad 
(NT) 

        Taiga (9010) Prioriterad 
fågelart enligt bilaga 4 i 

Skogsvårdslagen. 

Observerad lockläte 
2018 inom planområde. 

Rosenfink 
Carpodacus 
erythrinus 

Sårbar (VU)         Prioriterad fågelart enligt 
bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 

Årlig häckfågel inom 
planområdet. 

Skrattmås 
Larus ridibundus 

        x Naturligt näringsrika sjöar 
(3150) Förekommer i 
näringsrika sjöar och 

dammar. Nyckelart, där 
kolonier drar ofta till sig andra 

arter, t.ex. doppingar och 
änder 

 

Spillkråka 
Dryocopus martius 

Nära hotad 
(NT) 

  x 4 § 
(B) 

  Skogsbevuxen myr (91D0) 
Taiga (9010) Arten finns 
upptagen i bilaga 1 till 

fågeldirektivet, vilket innebär 
att arten har ett sådant 

unionsintresse att särskilda 
skyddsområden behöver 
utses. Prioriterad fågelart 

enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

 

Stare 
Sturnus vulgaris 

Sårbar (VU)       x Mellan 1975-1998 halverades 
det svenska beståndet. 
Minskningen har sedan 

fortsatt successivt och under 
femtonårsperioden före 2014 
har ytterligare 40-50% av alla 

starar försvunnit. Staren 
häckar i anslutning till 

jordbrukslandskap, i tätorter 
eller andra öppna marker.  

 

Sånglärka 
Alauda arvensis 

Nära hotad 
(NT) 

           

Sävsparv 
Emberiza 

schoeniclus 

Sårbar (VU)       x Föredrar busksnår och 
bladvassbälten vid sjöar, 

dammar och vattendrag samt 
i buskrika sumpmarker. 

Övervintringen sker ofta i eller 
i anslutning till vassar. Häckar 
allmänt till tämligen allmänt i 

lämpliga miljöer över hela 
Sverige.  
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Talltita 
Parus montanus 

        x Prioriterad fågelart enligt 
bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 
Ganska stationär, rör sig inte 
långt bort från reviren utanför 
häckningstid. Förekommer 

främst i barrskog med inslag 
av murken ved.  

 

Tornseglare 
Apus apus 

Sårbar (VU)         Prioriterad fågelart enligt 
bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 

 

Trädpiplärka 
Anthus trivialis 

        x Trädpiplärkan häckar i öppen 
skogsmark, och har minskat 
kraftigt mellan 1974-2005, 
men bedöms i nuläget vara 

livskraftig. 

 

Ängspiplärka 
Anthus pratensis 

Nära hotad 
(NT) 

        Förekommer på olika typer av 
öppen mark. 

Igenväxningskänslig, men 
kan hålla sig kvar ganska 

länge.  

 

Grod- och kräldjur              
Huggorm 

Vipera berus 
      6 §   Huggorm (Vipera berus) är 

fridlyst enligt 6 § i hela landet.  
 

Kopparödla 
Anguis fragilis 

      6 §   Kopparödla (Anguis fragilis) 
är fridlyst enligt 6 § i hela 

landet.  

 

Vanlig padda 
Bufo bufo 

      6 §   Vanlig padda (Bufo bufo) är 
fridlyst enligt 6 § i hela landet.  

 

Kärlväxter              
Revlummer 
Lycopodium 
annotinum 

  V   8 §, 9 
§ 

  Arten har enligt art- och 
habitatdirektivet ett sådant 

unionsintresse att insamling i 
naturen och exploatering kan 

bli föremål för särskilda 
förvaltningsåtgärder. samtliga 

arter av familjen 
Lycopodiaceae är fridlysta 

enligt 9 § i hela landet. 

 

Strandlummer 
Lycopodiella 

inundata 

Nära hotad 
(NT) 

V   9 §   Fukthedar (4010) Arten har 
enligt art- och habitatdirektivet 
ett sådant unionsintresse att 

insamling i naturen och 
exploatering kan bli föremål 

för särskilda 
förvaltningsåtgärder. Samtliga 

arter av familjen 
Lycopodiaceae är fridlysta 

enligt 9 § i hela landet. 

Flera förekomster i 
strandkant inom 

planområde i den 
sydöstra delen. 
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   Figur 3-5. Utbredning av skyddade arter genom utdrag från ArtDatabanken och Callunas inventering. 
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5 Slutsatser 

5.1 Diskussion 
Två ytor som har påtagliga naturvärden noterades under Callunas inventering och det handlar 
om vattendraget samt ett skogsparti med äldre ädellövsträd. Naturvärdena är kopplade till 
förekomsten av grova ekar, askar och lönnar samt till vattenmiljöer där potential för bland 
annat fiskar och insekter finns. Övriga naturmiljöer inom inventeringsområdet består överlag 
av produktionsartad granskog, ungskog och åkermark vilka har lägre naturvärden. 
Vattenmiljöerna ut i Vänern innehåller få vattenväxter och är relativt homogen vilket gör att 
den inte uppnår klass 3. Vid Callunas inventering noterades 14 naturvårdsarter och i utsök 
från ArtDatabankens databaser återfinns ytterligare ett stort antal naturvårdsarter inom 
inventeringsområdet samt i de närmaste omgivningarna som har eller kan ha livsmiljöer inom 
planområdet. 
 
Calluna rekommenderar att det naturvärdesklassade vattendraget och dess kantzoner (minst 5 
m lämnas orörda vid en exploatering. Det östra naturvärdesobjektet bör om möjligt också 
lämnas och ser ut att inte beröras av föreslagen exploatering (figur 6).  
Naturvärdesinventeringen utgör ett stöd vid bedömningar enligt miljöbalken 3 kap 3 §. 
Genom att ta hänsyn till områden med positiv betydelse för biologisk mångfald, bidrar man 
till att uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtaganden, samt de av riksdagen 
antagna miljömålen. 

5.2 Artskyddsutredning  
I figur 6 visas den föreslagna exploateringen i området. I följande stycken behandlas varje 
artgrupp för sig och där lyfts också de arter som speciellt behöver diskuteras. 

 
Figur 6. Plankarta över Sikhallsviken (Karta från beställare). 
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Påverkan på bevarandestatus – Fåglar 
För merparten av de skyddade fågelarterna i tabell 3 ser Calluna en mycket liten risk att 
gynnsam bevarandestatus kommer att påverkas, varken lokalt eller regionalt/nationellt, då 
påverkan på gynnsam bevarandestatus alltid bedöms på populationsnivå. Detta bedömt utifrån 
arean som planeras bebyggas, kvaliteten på de livsmiljöer som försvinner samt arternas 
populationsnivå. Vissa arter har en nedåtgående trend men fortfarande mycket stora 
populationer i Sverige och är vanligt förekommande. I vissa fall saknas tillräcklig areal 
lämplig häckningsmiljö inom planområdet eller så saknas uppgifter ifall arten faktiskt häckar i 
området. Totalt 23 fågelarter har avgränsats bort på grund av ovanstående resonemang: 
Buskskvätta, enkelbeckasin, fisktärna, gråsparv, gråtrut, gröngöling, gulsparv, hussvala, 
järnsparv, kråka, kungsfågel, nattskärra, nötkråka, skrattmås, spillkråka, stare, sånglärka, 
sävsparv, talltita, tornseglare, trädpiplärka och ängspiplärka. Det ska dock tilläggas att för att 
kunna göra en säkrare bedömning av påverkan på fågelarterna i området behöver det utföras 
en häckfågelinventering under våren. Det är först då man med säkerhet kan avskriva arter 
eller lyfta fram arter för vidare bedömning. 
 
Utifrån det nuvarande samlade kunskapsläget i området anser Calluna att framförallt fyra 
fågelarter kräver vidare bedömning: fiskgjuse, brun kärrhök, mindre hackspett och rosenfink. 
De har enligt bland annat Artportalen häckat eller har haft tendenser till häckning inom och i 
direkt anslutning till planområdet. De är därför känsliga för en exploatering och har ett 
juridiskt skydd enligt artskyddsförordningen som anger att boplatser och viloplatser inte får 
förstöras. De har också relativt små populationer, vilket innebär att gynnsam bevarandestatus 
skulle kunna påverkas.   

Fiskgjuse 
Arten förekommer med ett konstaterat bo ca 20 m norr om gränsen till planområdet i den 
norra delen. Den har även noterats vid flera andra platser i omgivningen under flera år. Fåglar 
sågs vid boet under Callunas naturvärdesinventering och det finns också gott om tidigare 
rapporter från området med häckningskriterie. Detta gör att vi drar slutsatsen att området 
hyser ett stationärt par och att omgivningen innehåller tillräckliga biotopkvaliteter för att 
kunna föda upp ungar regelbundet. Fiskgjusens population i Sverige är ca 4100 par. Arten har 
i Dalsland ca 60 häckande par, vilket i jämförelse med andra län, är en relativt låg siffra. 
Fiskgjusen är störningskänslig vid sin boplats och i dagsläget är det aktuella boet beläget 
avskilt från mänsklig störning. Populationstrenden för arten under de senaste tio åren är 
nästintill oförändrad. 
 
Sammantaget gör vi bedömningen att den planerade exploateringen kommer störa 
fiskgjuseparet i den utsträckningen att boplatsen högst troligt kommer överges. Eftersom 
antalet häckande par lokalt är relativt litet kan detta innebära att förbud utlöses enligt 
artskyddsförordningen på grund av att gynnsam bevarandestatus på en lokal nivå riskerar att 
påverkas. Skyddsåtgärder diskuteras under avsnitt 5.3. 

Brun kärrhök 
Artens häckning är konstaterad vid flera tillfällen mellan 2002-2019 i ett vassområde ca 600 
m öster om planområdet vid Sikhallsviken. Arten ses regelbundet födosöka i området enligt 
uppgifter från Artportalen. Uppgifterna tyder överlag på att gynnsamma livsmiljöer finns för 
arten i området. Brun kärrhök har ca 13 häckande par i Dalsland och ca 1500 par i hela 
Sverige. Populationstrenden för arten under de senaste tio åren är nästintill oförändrad. 
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Sammantaget gör vi bedömningen att även fast häckningsplatsen inte ligger så nära 
planområdet så kan ökade mänskliga störningar leda till att häckningen påverkas. Eftersom 
antalet häckande par lokalt är så pass litet (ca 13 par) kan detta innebära att förbud utlöses 
enligt artskyddsförordningen. Detta på grund av att gynnsam bevarandestatus på en lokal nivå 
riskerar att påverkas. Skyddsåtgärder diskuteras under avsnitt 5.3. 

Mindre hackspett 
Arten har troligen häckat inom planområdet 2016. Det är oklart om den även i nuläget häckar 
i området. Generellt sett innehåller planområdet ganska liten areal skogsmiljö som utgör 
lämplig biotop och arten behöver ca 40 ha lämplig skogsmiljö inom ett område på 200 hektar. 
Troligen skedde häckningen i den alsumpskog som ligger centralt i området, en yta som 
bevaras som ”natur” enligt planen. Däremot kan skogsmarken som planeras att exploateras 
utgöra spridningsstråk för arten till mer lämpliga miljöer. Mindre hackspett har ca 100 
häckande par i Dalsland och ca 7000 par totalt i hela Sverige. Populationstrenden för arten 
under de senaste tio åren är nästintill oförändrad. 
 
Sammantaget gör vi bedömningen att påverkan på arten framförallt kan ske genom att 
spridningsstråk kommer förvinna. Eftersom den eventuella häckningsplatsen kommer stå 
orörd och att en liten yta med biotopkvaliteter tas i anspråk inom planområdet drar vi 
slutsatsen att gynnsam bevarandestatus på en lokal nivå troligen inte riskerar att påverkas.  

Rosenfink 
Arten är en årlig häckfågel inom planområdet, möjligen med flera par. Rosenfink har ca 50 
häckande par i Dalsland och 17 000 par i hela Sverige. Arten har dessutom en nedåtgående 
trend och är rödlistad i kategorin VU (Sårbar). Enligt Svensk häckfågeltaxering har 
rosenfinken minskat med cirka 60 % under perioden 1993–2008. Den föreslagna 
exploateringen skulle kunna innebära att ett eller fler par försvinner från området.	 
 
Sammantaget gör vi bedömningen att ett eller flera par kommer påverkas. Eftersom antalet 
häckande par lokalt är relativt litet, och att arten har en nedåtgående trend kan detta innebära 
att förbud utlöses enligt artskyddsförordningen. Detta på grund av att gynnsam 
bevarandestatus på en lokal nivå riskerar att påverkas. Skyddsåtgärder diskuteras under 5.3. 

Påverkan på bevarandestatus - Fladdermöss 
Enligt en fladdermusinventering som genomfördes 2015-2016 så noterades 6 arter inom 
Sikhall. På en nationell nivå anses enstaka platser med populationer med sex eller flera arter 
vara en rik fladdermusmiljö (Ahlén 2011). Vi kan därför anta att det här är en artrik plats med 
förhöjda värden ur artsynpunkt. Inga rödlistade fladdermusarter har noterats och heller inga 
ovanliga eller känsliga arter. Det är framförallt nordfladdermus som högst troligt har en 
koloni inom området utifrån inventeringen med autoboxar där 210 förbiflygningar av arten 
noterades. Beroende på om koloniplatsen kommer stå orörd eller inte så kan den lokala 
populationen av arten påverkas negativt i viss mån. Området med grova ädellövsträd i nordöst 
kan ha betydelse för fladdermössen men ska enligt planskiss stå kvar. Det är svårt att veta 
exakt hur en exploatering i området kommer att påverka fladdermusfaunan generellt annat än 
att säga att det sannolikt är negativt i någon omfattning om vi använder oss av 
försiktighetsprincipen. Samtidigt bedömer Calluna att exploateringen inte kommer försvåra 
arternas möjlighet till att bibehålla en gynnsam bevarandestatus.  
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Påverkan på bevarandestatus – Grod- och kräldjur 
Inom eller i anslutning till planområdet har huggorm, kopparödla och vanlig padda noterats. 
Samtliga arter har livsmiljöer inom planområdet men dock inga betydande miljöer som 
viktiga lekvatten eller tydliga gynnsamma reproduceringsplatser. Därför bedömer Calluna att 
den eventuella påverkan på arterna kommer bli liten och att deras bevarandestatus inte 
kommer påverkas av föreslagen exploatering. Inga skyddsåtgärder bedöms bli nödvändiga 
utifrån föreslagen exploatering. 

Påverkan på bevarandestatus – Kärlväxter 
Revlummer och strandlummer (NT) är fridlysta enligt 9 § i artskyddsförordningen. 
Revlummer är en vanlig art och enligt utsök på artportalen finns rapporterad i landskapet runt 
om Sikhallsviken på enstaka platser. Vi kan anta att plantor av arten förekommer regionalt 
och de förekomster som påträffades inom planområdet var enstaka små ytor eller enstaka 
plantor. Inget hot föreligger gällande dess bevarandestatus vare sig lokalt, regionalt eller 
nationellt i Sverige. Den verksamhet som planeras vid Sikhallsviken varken syftar till att ta 
bort eller skada revlummer eller kommer att påverka artens bevarandestatus negativt. Detta 
resonemang bygger på tidigare dom (Svea hovrät, 2016. mål nr. M 11317-14) som gäller 
blåsippa vilken också omfattas av fridlysning enligt 9 §. Förhållandena gällande om hur 
bevarandestatus för de båda arterna blåsippa och revlummer i de aktuella områdena (Gotland i 
fallet som domen gäller, Dalsland i fallet Sikhallsviken) kommer att påverkas bedömer 
Calluna vara överensstämmande: de är vanliga och spridda i trakten men fåtaliga i 
verksamhetsområdet. 
 
Strandlummer däremot har en minskande utbredning (rödlistningskategori NT, Nära hotad) 
och förekommer dessutom enligt Artportalen inom planområdets östra del längs strandkanten. 
Enligt planskiss så kommer dock denna del lämnas som ”Natur” och kommer då kunna 
fortleva i kantzonen mot Vänern. Därför bedömer Calluna att gynnsam bevarandestatus för 
den lokala populationen av arten inte riskerar att påverkas. Detta förutsätter dock att ytan 
längs strandzonen inte tas i anspråk. 

5.3 Rekommendationer – Skyddsåtgärder 
Fåglar 
Fiskgjusen behöver ha ostörda miljöer vid häckningsplatsen. Enligt gällande praxis, bland 
annat vid uppförande av vindkraftsverk, är det rekommenderade skyddsavståndet 1 km till ett 
konstaterat bo. Följande	miljöhänsyn	ges	enligt	skogsstyrelsens	rekommendationer	för	
fiskgjuse:	Avstå	från	skogliga	åtgärder,	inklusive	röjning	och	plantering,	inom	500	m	avstånd	från	
bebodda	bon	under	perioden	1	april−31	augusti.	Avståndet	beror	dock	på	topografi	och	boets	
placering.	Lämna	vid	behov	en	skyddszon	kring	boplatser	vid	avverkning	eller	gallring.	Boträdets	
placering	styr	behovet	av	skyddszon	vilket	måste	bedömas	från	fall	till	fall,	men	skyddszonen	bör	
vara	tillräckligt	bred	för	att	behålla	skydd	mot	insyn,	erbjuda	lämpliga	sittplatser	och	förhindra	att	
boträdet	blåser	ner.	Undvik	att	dra	skogsbilvägar	inom	200	meter	från	boplatser.”	
Skyddsavståndet beror på vilken verksamhet som planeras och rådande omständigheter på 
aktuell plats. För att med säkerhet kunna undvika påverkan behöver de närmaste byggnaderna 
runt boet omplaceras. Hur stor radie som behöver lämnas för att paret ska fortsätta häcka är 
svårt att förutsäga.  
 
Följande	miljöhänsyn	ges	enligt	skogsstyrelsen	för	rosenfink:	”Undvik förröjning inför gallring 
eller slutavverkning i bestånd i eller intill revir av rosenfink. Spara trädslag och småbuskar 



Naturvärdesinventering och artskyddsutredning / Sikhallsviken 2019  

 

 26 

som har eller kan utveckla ett rikt och tätt grenverk. Lämna lövträd, ädellövträd om det finns, 
som hänsynsträd.” 
 
För att kunna göra en säkrare bedömning av påverkan på fågelarterna i området behöver det 
utföras en häckfågelinventering under våren.   
 
Fiskgjuse, brun kärrhök, mindre hackspett och rosenfink kan störas under häckningsperioden 
vid arbetet med planen. En skyddsåtgärd som kan ha positiv och/eller mildrande effekt för 
dessa fågelarter är att tidsbegränsa byggnads- och markberedningsarbetet så att inga 
störningar sker under häckningsperioden; mars-mitten av juli.  
 
Kärlväxter 
Vid arbete med eventuella vägar eller annat som kan påverka beståndet av strandlummer kan 
skyddsåtgärder bli aktuellt, till exempel genom att låta vissa partier som man markerar ut i fält 
stå orörda. En sista utväg, som kan vara svår att genomföra, är att flytta enstaka plantor. 
 
Fladdermöss 
Skyddsåtgärder kan bli aktuella som till exempel att spara hålträd och lämna våtare partier 
orörda där jaktmiljöer för fladdermöss finns. Andra åtgärder som kan gynna fladdermössen i 
området är att sätta upp fladdermusholkar inom planområdet. 
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Nitare,	J.	(2010).	Signalarter.	Skogsstyrelsens	förlag. 
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning NVI (SIS standard) 
Denna bilaga innehåller en kort sammanfattande metodbeskrivning för SIS standard SS 
199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – 
genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”2.  
 
Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse 
för biologisk mångfald i ett avgränsat område. NVI resulterar i avgränsning av områden, 
naturvärdesklassning, objektbeskrivningar, artlista med naturvårdsarter samt en övergripande 
rapport. Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna biotop och arter.  

Bedömningsgrund biotop 
Bedömningsgrunden omfattar två aspekter: biotopkvalitet och sällsynthet/hot. En 
helhetsbedömning av biotopvärdet görs utifrån bedömningar av båda aspekterna. 
Biotopvärdet bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt).  
Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, t.ex. grad av naturlighet (påverkan), 
ekologiska processer, strukturer, element, naturgivna förutsättningar etc.  
Sällsynta biotoper avser biotoper som är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område.  

Bedömningsgrund arter 
Bedömningsgrunden omfattar två aspekter: naturvårdsarter och artrikedom. Artvärdet bedöms 
på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt).  
Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde, att området har förutsättningar att 
vara artrikt eller att naturvårdsarten i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. 
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bl.a. skyddade arter enligt artskyddsförordningen, 
rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter (ex. framtagna artlistor från 
Skogsstyrelsen och Jordbruksverket). Bedömningen för naturvårdsarter ska grunda sig på 
faktiska fynd av arter från inventeringen, Artportalen eller annat kunskapsunderlag och värdet 
bedöms utifrån både antalet olika naturvårdsarter, arternas livskraft och hur goda indikatorer 
de är för naturvärde. 
Artrikedom ska bedömas utifrån artantal eller artdiversitet och är en viktig bedömningsgrund 
framförallt i naturtyper där kunskapen om naturvårdsarter är bristfällig.  

Naturvärdesklasser 
En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för 
bedömningsgrunderna biotop och arter. I standarden finns en matris som ger inventeraren 
vägledning till vilken klass som ska sättas utifrån områdets biotopvärde och artvärde. Om 
inventeraren inte kan ge ett säkert resultat för naturvärdesklass ska det anges att bedömningen 
är preliminär.  
Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt. I standarden finns följande 
naturvärdesklasser:  

• högsta naturvärde naturvärdesklass 1 – störst positiv betydelse för biologisk 
mångfald  

• högt naturvärde naturvärdesklass 2 – stor positiv betydelse för biologisk mångfald  
• påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3 – påtaglig positiv betydelse för biologisk 

mångfald  

 
2 Standarden i sin helhet kan köpas från SIS förlag.  
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• visst naturvärde naturvärdesklass 4 – viss positiv betydelse för biologisk mångfald 
(Naturvärdesklass 4 är ett tillägg och ingår inte i beställning enligt grundutförande) 

Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av 
landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden. Dessa kan avgränsas 
när landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan karaktär 
än de ingående naturvärdesobjektens betydelse.  
Lågt naturvärde är de områden som inte uppfyller kriteriet för att utgöra naturvärdesobjekt 
och dessa märks inte ut på kartor. Områdenas karaktär ska dock beskrivas i rapporten 
tillsammans med den allmänna beskrivningen av hela inventeringsområdets natur.  
Övrigt område kallas den yta som ingår i inventeringsområdet men som inte avgränsas som 
naturvärdesobjekt. Området kan då antingen utgöras av lågt naturvärde (se ovan) eller av 
naturvärde men att objektet är mindre än den minsta karteringsenheten i beställd 
detaljeringsgrad (se nedan).   

Nivå och detaljeringsgrad 
En NVI kan beställas och utföras på olika nivåer och med olika detaljeringsgrad. Det finns 
dels förstudienivå (där fältinventering inte ingår) och dels fältnivå (där både förstudiearbete 
och fältinventering ingår).  
Vid NVI på förstudienivå identifieras naturvärdesobjekt utifrån studier av kartor och 
flygbilder samt tillgängligt kunskapsunderlag. Vid denna nivå är det tillåtet att låta bli att 
klassa områdena till naturvärdesklass, det räcker att ange ”potentiellt naturvärde”. 
Naturvärdesbedömning på förstudienivå har alltid statusen preliminär bedömning.  
Vid NVI på fältnivå identifieras områden med naturvärdesklass 1, 2 och 3 och kan göras med 
olika detaljeringsgrad (se tabell 1 nedan). Identifiering av naturvärdesobjekt med 
naturvärdesklass 4 är ett tillägg (se nedan) och ingår inte i ordinarie NVI på fältnivå. 

Tabell 1. Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras för NVI fältnivå med olika detaljeringsgrader.  

Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt 

Fält – översikt En yta av >1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >100 meter och en 
bredd på >2 meter. 

Fält – medel En yta av >0,1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >50 meter och en 
bredd på >0,5 meter. 

Fält – detalj En yta av >10 m2 alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >10 meter och en 
bredd på >0,5 meter. 

 

Tillägg 
NVI på förstudienivå och NVI på fältnivå kan kompletteras med ett eller flera av 
nedanstående tillägg. Dessa tillägg kan avse hela eller delar av inventeringsområdet.  

Naturvärdesklass 4 

Tillägget Naturvärdesklass 4 innebär att även naturvärdesobjekt av denna klass avgränsas. 
Tillägget kan göras på både förstudie- och fältnivå.  



Naturvärdesinventering och artskyddsutredning / Sikhallsviken 2019  

 

 29 

Generellt biotopskydd 

Tillägget Generellt biotopskydd innebär att alla områden som omfattas av det generella 
biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om områdesskydd ska 
identifieras och kartläggas, oavsett storlek.  

Värdeelement 

Tillägget Värdeelement innebär att element som är särskilt viktiga för inventeringsområdets 
naturvärde ska eftersökas, kartläggas och redovisas. Detta för att det ska vara möjligt att 
kunna se var värdeelementen i området förekommer, oavsett om de ligger inom ett 
naturvärdesobjekt eller inte. Tillägget ska göras i fält.  

Kartering av Natura 2000-naturtyp 

Tillägget Kartering av Natura 2000-naturtyp innebär att eventuella Natura 2000-naturtyper 
inom inventeringsområdet ska identifieras och avgränsas, samt att dess status ska bedömas. 
Detta görs enligt Naturvårdsverkets manualer för inventering av olika Natura 2000-
naturtyper. Tillägget ska göras i fält.  

Detaljerad redovisning av artförekomst 

Tillägget Detaljerad redovisning av artförekomst innebär att förekomster av naturvårdsarter 
ska redovisas på karta eller med koordinater med en noggrannhet på 10–25 meter (beroende 
på satellitmottagning). Tillägget innebär inte att arterna eftersöks noggrannare, men att varje 
påträffad förekomst redovisas med större noggrannhet. Tillägget ska göras i fält.  

Fördjupad artinventering 

Tillägget Fördjupad artinventering innebär att specifika arter eller artgrupper inventeras. 
Metodik och tidpunkt anpassas efter de arter/artgrupper som eftersöks samt efter syftet med 
naturvärdesinventeringen. Inventeringen ska utföras under den säsong då arten/artgruppen är 
möjlig att identifiera och lämplig att inventera. Tillägget ska göras i fält.  

Genomförande 
Standarden beskriver hur en NVI ska genomföras med avseende på förarbete, utförande samt 
vad en rapport och redovisning måste innehålla. Där finns även anvisningar för hur ett 
naturvärdesobjekt ska avgränsas, det vill säga vad som får ingå i samma naturvärdesobjekt.  
I standarden finns definitioner och beskrivningar av naturtypsindelning. I den tekniska 
rapporten finns även en vägledning vid naturvärdesbedömning för varje naturtyp.  
Fynd av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för 
artobservationer i samband med redovisningen.  
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Bilaga 2 – Objektförteckning NVI  
Naturvärdesobjekt nr 1 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Påtagligt Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt Ej bedömt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  
Naturligt vattendrag, bitvis omgivet av lövskog vilket ger bra 
skuggning. Potentiell miljö för småfisk och insektsproduktion. 
Dock bitvis igenväxt, uttorkat och påverkad.  

- 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 
 

Mindre bäck som i norra delen är helt uttorkad och omges av 
lövskog. Den går sedan, bitvis igenväxt av örter och 
jättebalsamin, mellan åker och camping. I södra delen rinner 
bäcken genom alsumpskog. Denna del var ej uttorkad vid 
besöket utan hade 1-2 m brett, lugnt flytande vatten.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 394 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  

 

Artvärdet är preliminärt, då vattenmiljön 
inte inventeras på t.ex. fisk och insekter 
vid en NVI. 
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Naturvärdesobjekt nr 2 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Obestämd 
ädellövskog 

Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  
Samling av grövre ädellövträd.   Ask 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Liten dunge med flertalet grövre lövträd såsom ek, ask, lönn och 
sälg. Även inslag av björk. Sparsamt med död ved. Fältskikt med 
gräs, örter och ormbunkar. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 0,15 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Bilaga 3 – Naturvårdsarter  
Samtliga naturvårdsarter som hittades i inventeringsområdet under Callunas inventering 
redovisas i tabell 1 nedan. Längre ned i tabellen redovisas naturvårdsarter som sedan tidigare 
är registrerade på artportalen i inventeringsområdet eller strax utanför. 

Tabell 1. De identifierade naturvårdsarterna med information om deras sällsynthet, signalvärde och ekologi. 
Förklaringar till alla förkortningar i rubrikerna: 
 
RL 10 = rödlistan från år 2010 AD = Arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s art- och habitatdirektiv 
RL 15 = rödlistan från år 2015 FD = Fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv 
Tu = Tuva (ängs- och betesmarksinv.)  ASF= Skyddad art enligt Artskyddsförordningen signalarter 
2002–2004 50% = Negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975–2005 
Si = signalarter Skogsstyrelsen Ca = Callunas naturvårdsart 
N2 = typiska arter Natura 2000 PR=Prioriterade fågelarter enligt skogsvårdslagen 

Art RL 15 RL 10 Tu Si N2 A
D 

F
D 

AS
F 

50
% 

P
R 

C
a Information 

Fåglar                         

Fiskgjuse 
Pandion 
haliaetus 

        x   x 4 § 
(B)   x   

Ävjestrandsjöar (3130) 
Näringsfattiga slättsjöar (3110) 
Arten finns upptagen i bilaga 1 till 
fågeldirektivet, vilket innebär att 
arten har ett sådant unionsintresse 
att särskilda skyddsområden 
behöver utses. Prioriterad fågelart 
enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 

Gröngöling 
Picus viridis 

Nära 
hotad 
(NT) 

              x x   

Gröngöling häckar ofta i lövskog, 
och föredrar halvöppna 
mosaikartade landskap. Den är 
specialiserad på myror, och kräver 
därför en rik och varierad myrfauna, 
vilket gör att den gynnas av 
hävdade marker.  Prioriterad 
fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

Gulsparv 
Emberiza 
citrinella 

Sårba
r (VU)               x   x 

Gulsparv föredrar buskrika och 
varierade miljöer och är i dessa 
miljöer en god signalart och 
naturvårdsart. Förekommer främst i 
buskrika hagmarker och brynmiljöer. 
Gynnas av ett sunt jordbruk. 
Minskande i främst områden med 
intensivt jordbruk. 

Hussvala 
Delichon urbica 

Sårba
r (VU)               x       

Kungsfågel 
Regulus regulus 

Sårba
r (VU)                     

Kungsfågel häckar i granskog och 
har mycket små revir. Den har 
minskat med 30-50 % under de 
senaste 10 åren, men orsaken är 
inte klar. Klimatförändringar, 
igenväxning och avverkning 
misstänks påverka arten negativt.  

Kärlväxter                         
Dyblad 
Hydrocharis 
morsus-ranae 

        x             
Naturligt näringsrika sjöar (3150) 

Hårslinga 
Myriophyllum 
alterniflorum 

        x             
Smala Östersjövikar (1650) 
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Art RL 15 RL 10 Tu Si N2 A
D 

F
D 

AS
F 

50
% 

P
R 

C
a Information 

Nålsäv 
Eleocharis 
acicularis 

        x             
Ävjestrandsjöar (3130) 

Pilblad 
Sagittaria 
sagittifolia 

Nära 
hotad 
(NT) 

                    
  

Strandpryl 
Littorella uniflora         x             Ävjestrandsjöar (3130) 

Näringsfattiga slättsjöar (3110) 
Styvt 
braxengräs 
Isoëtes lacustris 

        x             
Näringsfattiga slättsjöar (3110) 
Ävjestrandsjöar (3130) Stora vikar 
och sund (1160) 

Sylört 
Subularia 
aquatica 

        x             
Näringsfattiga slättsjöar (3110) 
Ävjestrandsjöar (3130) Laguner 
(1150) 

Vattenpilört 
Persicaria 
amphibia 

        x             
Naturligt näringsrika sjöar (3150) 

Ålnate 
Potamogeton 
perfoliatus 

        x             Stora vikar och sund (1160) Smala 
Östersjövikar (1650) Laguner (1150) 

Arter som sedan tidigare är registrerade på Artportalen (utdrag 1990-2019) utöver de som noterades av Calluna. 

Däggdjur                         

Lo 
Lynx lynx 

Så
rb

ar
 

(V
U

) 

N
är

a 
ho

ta
d 

(N
T)

                   

Arten är skyddsklassad vilket 
innebär att åtkomst till fynduppgifter 
måste begränsas.. 

Brunlångöra 
Plecotus auritus 

          IV
   

4 
§

, 5
 

§
 (N

) 

      
Arten finns upptagen i bilaga 4 till 
art- och habitatdirektivet därför att 
den kräver noggrant skydd. 

Bäver 
Castor fiber           V   5 § 

(F)       

Arten har enligt art- och 
habitatdirektivet ett sådant 
unionsintresse att insamling i 
naturen och exploatering kan bli 
föremål för särskilda 
förvaltningsåtgärder. Arten finns 
upptagen i bilaga 5 till art- och 
habitatdirektivet. 

Dvärgpipistrell 
Pipistrellus 
pygmaeus 

          IV   
4 §, 
5 § 
(N) 

      
Arten finns upptagen i bilaga 4 till 
art- och habitatdirektivet därför att 
den kräver noggrant skydd. 

Gråskimlig 
fladdermus 
Vespertilio 
murinus 

          IV   
4 §, 
5 § 
(N) 

      Arten finns upptagen i bilaga 4 till 
art- och habitatdirektivet därför att 
den kräver noggrant skydd. 

Nordfladdermus 
Eptesicus 
nilssonii 

          IV   
4 §, 
5 § 
(N) 

      
Arten finns upptagen i bilaga 4 till 
art- och habitatdirektivet därför att 
den kräver noggrant skydd. 

Större 
brunfladdermus 
Nyctalus noctula 

          IV   
4 §, 
5 § 
(N) 

      
Arten finns upptagen i bilaga 4 till 
art- och habitatdirektivet därför att 
den kräver noggrant skydd. 

Vattenfladdermu
s 
Myotis 
daubentonii 

        x IV   
4 §, 
5 § 
(N) 

      

Grottor (8310) Arten finns upptagen 
i bilaga 4 till art- och 
habitatdirektivet därför att den 
kräver noggrant skydd. 

Fjärilar                         

Pärlgräsfjäril 
Coenonympha 
arcania 

                    x 

Öppen ängsmark, träd- och 
buskbärande ängar, strandängar, 
träd- och buskbärande hagmark, 
betad skog 
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Slåttergräsfjäril 
Maniola jurtina         x           x 

Stagg-gräsmarker (6230) 
Silikatgräsmarker (6270) 
Slåtterängar i låglandet (6510) 
Lövängar (6530) Trädklädd 
betesmark (9070) Kalkgräsmarker 
(6210) Öppen ängsmark, träd- och 
buskbärande ängar, sidvallsängar, 
strandbeten, alvar, enbuskmarker 

Fåglar                         

Bivråk 
Pernis apivorus 

Nära 
hotad 
(NT) 

Sårba
r (VU)         x 4 § 

(B)   x   

Arten finns upptagen i bilaga 1 till 
fågeldirektivet, vilket innebär att 
arten har ett sådant unionsintresse 
att särskilda skyddsområden 
behöver utses. Prioriterad fågelart 
enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 
Arten är skyddsklassad vilket 
innebär att åtkomst till fynduppgifter 
måste begränsas. Koordinater som 
pekar ut platser där arten 
reproducerar sig får inte visas 
publikt med större noggrannhet än 5 
x 5 km. 

Brun kärrhök 
Circus 
aeruginosus 

            x 4 § 
(B)       

Arten finns upptagen i bilaga 1 till 
fågeldirektivet, vilket innebär att 
arten har ett sådant unionsintresse 
att särskilda skyddsområden 
behöver utses. 

Buskskvätta 
Saxicola rubetra 

Nära 
hotad 
(NT) 

              x     
  

Domherre 
Pyrrhula 
pyrrhula 

                x   x 

Förekommer i olika typer av barr- 
och blandskogar, förutsatt att det 
finns lövträd. Signalart främst för 
lövrika blandskogar eller barrskogar 
med lövinslag. Den typen av skogar 
ofta med naturvärden. 

Drillsnäppa 
Actitis 
hypoleucos 

  
Nära 
hotad 
(NT) 

    x         x   

Näringsfattiga slättsjöar (3110) 
Ävjestrandsjöar (3130) Sten- och 
grusvallar (1220) Prioriterad fågelart 
enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 

Duvhök 
Accipiter gentilis 

Nära 
hotad 
(NT) 

                  x 

Knuten till äldre sammanhängande 
skog med grovstammiga träd. I den 
typ av skog som arten föredrar kan 
en lång rad andra krävande 
skogsarter förväntas. Arten är 
skyddsklassad vilket innebär att 
åtkomst till fynduppgifter måste 
begränsas. Koordinater som pekar 
ut platser där arten reproducerar sig 
får inte visas publikt med större 
noggrannhet än 5 x 5 km. 

Dvärgbeckasin 
Lymnocryptes 
minimus 

        x           x 

Aapamyrar (7310) Förekommer i 
blöta marker, i syd på sydsvenska 
höglandet. Förekommer i en miljö 
där en lång rad andra skyddsvärda 
arter kan förväntas. 
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Entita 
Parus palustris         x         x x 

Lövsumpskog (9080) Prioriterad 
fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. Ganska stationär, 
rör sig inte långt bort från reviren 
utanför häckningstid. Platser där de 
påträffas utanför häckningstid i 
allmänhet nära häckplatser 
sommartid. Knuten till ofta fuktiga 
lövträdsmiljöer med god tillgång på 
död ved, hackar ut egna bohål i 
murken ved. Lokaltrogen. 

Fisktärna 
Sterna hirundo         x   x 4 § 

(B)       

Smala Östersjövikar (1650) 
Näringsfattiga slättsjöar (3110) 
Ävjestrandsjöar (3130) Stora vikar 
och sund (1160) Arten finns 
upptagen i bilaga 1 till 
fågeldirektivet, vilket innebär att 
arten har ett sådant unionsintresse 
att särskilda skyddsområden 
behöver utses. Boet läggs helt 
öppet på stränder, stenar eller i 
ruggar av vattenvegetation. Kan 
häcka både solitärt eller i stora 
kolonier på upp till flera hundra par. 
Födan framförallt fisk men även 
insekter förtärs. 

Flodsångare 
Locustella 
fluviatilis 

Nära 
hotad 
(NT°) 

Nära 
hotad 
(NT°) 

                  
  

Gluttsnäppa 
Tringa nebularia         x             Palsmyrar (7320) Aapamyrar (7310) 

Gravand 
Tadorna tadorna         x           x 

Stora vikar och sund (1160) 
Blottade ler- och sandbottnar (1140) 
Förekomer vid långgrunda ler- och 
sandstränder, ofta vid betade 
strandängar. Gräver egna bohålor i 
t.ex. sand. Den typ av strandängar 
där gravand häckar är viktig för en 
lång rad andra arter, t.ex. många 
sandinsekter. 

Grågås 
Anser anser                     x 

Knuten till betade miljöer där 
betestillgången är god. Bidrar till att 
hålla strandbetade miljöer öppna, 
vilket är en viktig livsmiljö för en 
lång rad arter. 

Gråhakedopping 
Podiceps 
grisegena 

        x           x 

Naturligt näringsrika sjöar (3150) 
Knuten till näringsrika dammar och 
småsjöar med rikt insektsliv. Visar 
på insekts/småkrypsrika 
vattenmiljöer 

Gråsiska 
Carduelis 
flammea 

        x             
Fjällbjörkskog (9040) 

Gråsparv 
Passer 
domesticus 

                x     
  

Gråtrut 
Larus 
argentatus 

Sårba
r 

(VU°) 

Nära 
hotad 
(NT) 
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Gulärla 
Motacilla flava         x       x   x 

Fuktängar (6410) Högmossar 
(7110), Skadade högmossar (7120) 
Salta strandängar (1330) 
Förekommer i söder på fuktiga 
strandängar med slåtter eller högt 
betestryck. Sällsynt i ruderatmarker. 
Strandängar är en viktig miljö där en 
lång rad andra naturvårdsarter kan 
förväntas. 

Gök 
Cuculus canorus                 x x x 

Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. Förekommer 
oftast i olika typer av öppen eller 
halvöppen mark. Lever i stor 
utsträckning av fjärilslarver och 
förekommer därför främst i 
insektsrika miljöer, t.ex. småbrutna 
odlingslandskap, en miljö där det 
ofta förekommer en lång rad andra 
skyddsvärda arter. 

Göktyta 
Jynx torquilla   

Nära 
hotad 
(NT) 

              x   Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

Järnsparv 
Prunella 
modularis 

                x     
  

Knipa 
Bucephala 
clangula 

        x           x 

Myrsjöar (3160) Indikatorart 
Levande sjöar och vattendrag. 
Hålhäckare som är beroende av 
god tillgång på bohål. Dessa kan 
vara naturliga hål i träd, men 
numera även till stor del holkar.  

Kråka 
Corvus corone                 x       

Kärrsångare 
Acrocephalus 
palustris 

                    x 

Förekommer främst i 
högörtvegetation, ofta i anslutning 
till olika typer av våtmarker. Relativt 
ovanlig art som bör 
uppmärksammas. 

Lappuggla 
Strix nebulosa 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT°) 

        x 4 § 
(B)   x   

Arten finns upptagen i bilaga 1 till 
fågeldirektivet, vilket innebär att 
arten har ett sådant unionsintresse 
att särskilda skyddsområden 
behöver utses. Prioriterad fågelart 
enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 

Mindre 
hackspett 
Dendrocopos 
minor 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

    x         x   

Landhöjningsskog (9030) 
Fjällbjörkskog (9040) Lövsumpskog 
(9080) Svämlövskog (91E0) Taiga 
(9010) Prioriterad fågelart enligt 
bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 

Mindre 
strandpipare 
Charadrius 
dubius 

                    x 

Knuten till sandiga 
vegetationsfattiga miljöer. Knuten till 
en miljö där många andra arter kan 
förväntas, t.ex. sandmarksinsekter 

Nattskärra 
Caprimulgus 
europaeus 

  
Nära 
hotad 
(NT) 

    x   x 4 § 
(B)   x   

Taiga (9010) Arten finns upptagen i 
bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett sådant 
unionsintresse att särskilda 
skyddsområden behöver utses. 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

Näktergal 
Luscinia luscinia                 x       
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Rosenfink 
Carpodacus 
erythrinus 

Sårba
r (VU) 

Sårba
r (VU)               x   Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 

Skogsvårdslagen. 

Rödbena 
Tringa totanus         x           x 

Salta strandängar (1330) 
Strandängar vid Östersjön (1630) 
Fuktängar (6410) Glasörtstränder 
(1310) Knuten till olika öppna, 
fuktiga miljöer, t.ex. betade 
strandängar, en miljö där en lång 
rad andra naturvårdsarter kan 
förväntas.  

Rördrom 
Botaurus 
stellaris 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

        x 4 § 
(B)       

Arten finns upptagen i bilaga 1 till 
fågeldirektivet, vilket innebär att 
arten har ett sådant unionsintresse 
att särskilda skyddsområden 
behöver utses. 

Sidensvans 
Bombycilla 
garrulus 

                    x 

Förekommer i gammal skog med ett 
rikt fälstskikt av bärris i närheten av 
vatten. Den aktuella typen av 
skogsmark hyser vanligen en lång 
rad andra naturvårdsarter. 

Silltrut 
Larus fuscus 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

    x             
Skär och små öar i Östersjön (1620) 
Vegetationsklädda havsklippor 
(1230) 

Skogsduva 
Columba oenas                   x x 

Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. Förekommer i 
olika typer av skog. Häcker i trädhål 
och kräver därför ofta äldre skog. 

Skrattmås 
Larus ridibundus         x       x   x 

Naturligt näringsrika sjöar (3150) 
Förekommer i näringsrika sjöar och 
dammar. Nyckelart, där kolonier 
drar ofta till sig andra arter, t.ex. 
doppingar och änder 

Skäggdopping 
Podiceps 
cristatus 

        x           x 

Naturligt näringsrika sjöar (3150) 
Smala Östersjövikar (1650) 
Indikatorart Levande sjöar och 
vattendrag. Knuten till större, 
vegetationsrika vatten med rik 
fisktillgång. Visar på större vatten 
med en viss vattenkvalitet. 

Sothöna 
Fulica atra         x           x 

Naturligt näringsrika sjöar (3150) 
Indikatorart miljömålet myllrande 
våtmarker och levande sjöar och 
vattendrag. Förekommer i 
vegetationsrika vatten. Boet i ruggar 
av vass, säv eller annan 
vattenväxtlighet.  

Spillkråka 
Dryocopus 
martius 

Nära 
hotad 
(NT) 

      x   x 4 § 
(B)   x   

Skogsbevuxen myr (91D0) Taiga 
(9010) Arten finns upptagen i bilaga 
1 till fågeldirektivet, vilket innebär att 
arten har ett sådant unionsintresse 
att särskilda skyddsområden 
behöver utses. Prioriterad fågelart 
enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 
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Stare 
Sturnus vulgaris 

Sårba
r (VU)               x     

Mellan 1975-1998 halverades det 
svenska beståndet. Minskningen 
har sedan fortsatt successivt och 
under femtonårsperioden före 2014 
har ytterligare 40-50% av alla starar 
försvunnit. Staren häckar i 
anslutning till jordbrukslandskap, i 
tätorter eller andra öppna marker. 
Staren är under häckningstid helt 
beroende av öppna gräsmarker 
med kortvuxet fältskikt. Den utnyttjar 
också gräsmattor, vägkanter, 
nysådda åkrar och liknande. Boet 
läggs i befintliga håligheter, t.ex. ett 
gammalt bohål av större hackspett 
eller gröngöling, i holkar eller under 
tegelpannor. Oftast häckar de i 
alléer, dungar eller skogsbryn. 

Stenknäck 
Coccothraustes 
coccothraustes 

                    x 

Lövskogsfågel. Gynnas av god 
tillgång på stenfrukter, t.ex. körsbär. 
Siglanartsvärdet är större ju längre 
norrut man kommer i Sverige. 

Stenskvätta 
Oenanthe 
oenanthe 

                    x 

Förekommer i öppna torra landskap 
med lågt fältskikt. Signalerar 
naturvärden på många sätt: där 
arten påträffas kan 
igenväxningskänsliga arter 
förväntas, visar på ett sunt 
jordbrukslandskap   

Stjärtmes 
Aegithalos 
caudatus 

        x           x 

Landhöjningsskog (9030) 
Lövsumpskog (9080) Svämlövskog 
(91E0) Taiga (9010) Förekommer i 
löv- och blandskog. Ökande art som 
dock kräver ett stort inslag av 
lövträd och fungerar möjligen bäst 
som signalart i bland- och barrskog. 

Strandskata 
Haematopus 
ostralegus 

        x           x 

Glasörtstränder (1310) Salta 
strandängar (1330) Skär och små 
öar i Östersjön (1620) Strandängar 
vid Östersjön (1630) 
Vegetationsklädda havsklippor 
(1230) Särskilt knuten till betade 
strandängar och blockrika stränder. 
Knuten till en miljö där många andra 
arter kan förväntas. Förekomster i 
städer visar inte på värdefulla 
miljöer på samma sätt. 

Strömstare 
Cinclus cinclus                     x 

Där arten är stationär vintertid kan 
det antas visa på en rik bottenfauna, 
främst nattsländelarver. 
Förekommer vid strömmande vatten 
i närheten av forsar eller fall, med 
inslag av uppstickande block. En 
art- och individrik bottenfauna kan 
förväntas, samt en hyfsat god 
vattenkvalitet. 

Sånglärka 
Alauda arvensis 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 
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Sävsparv 
Emberiza 
schoeniclus 

Sårba
r (VU)               x     

Föredrar busksnår och 
bladvassbälten vid sjöar, dammar 
och vattendrag samt i buskrika 
sumpmarker. Övervintringen sker 
ofta i eller i anslutning till vassar. 
Häckar allmänt till tämligen allmänt i 
lämpliga miljöer över hela Sverige. 
På häckningsplatserna är en 
intensivare markanvändning med 
förbättrad dränering av åkermark, 
borttagande av diken och småvatten 
negativt. 

Talltita 
Parus montanus                 x x x 

Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. Ganska stationär, 
rör sig inte långt bort från reviren 
utanför häckningstid. Platser där de 
påträffas utanför häckningstid i 
allmänhet nära häckplatser 
sommartid. Förekommer främst i 
barrskog med inslag av murken ved, 
främst av lövträd, där bon hackas 
ut.  

Tofsmes 
Parus cristatus         x           x 

Taiga (9010) Ganska stationär, rör 
sig inte långt bort från reviren 
utanför häckningstid. Platser där de 
påträffas utanför häckningstid i 
allmänhet nära häckplatser 
sommartid. Förekommer i fuktig 
barrskog med rik förekomst av död 
ved. Visar på god tillgång på död 
ved, bl.a. I olika typer av 
produktionsskog. 

Tofsvipa 
Vanellus 
vanellus 

        x       x   x 

Strandängar vid Östersjön (1630) 
Fuktängar (6410) Salta strandängar 
(1330) Knuten till olika typer av 
öppna marker, bl.a. på strandängar 
som är en miljö med många andra 
naturvårdsarter. Även på åkermark 
där den visar på en sund 
jordbruksmiljö. 

Tornseglare 
Apus apus 

Sårba
r (VU) 

Nära 
hotad 
(NT) 

              x   Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

Trastsångare 
Acrocephalus 
arundinaceus 

Nära 
hotad 
(NT°) 

Nära 
hotad 
(NT°) 

    x             
Naturligt näringsrika sjöar (3150) 

Trädpiplärka 
Anthus trivialis                 x     

Trädpiplärkan häckar i öppen 
skogsmark, och har minskat kraftigt 
mellan 1974-2005, men bedöms i 
nuläget vara livskraftig. Däremot har 
avverkning en negativ påverkan. 

Ängspiplärka 
Anthus pratensis 

Nära 
hotad 
(NT) 

                  x 

Förekommer på olika typer av 
öppen mark. Igenväxningskänslig, 
men kan hålla sig kvar ganska 
länge.  

Grod- och 
kräldjur                         
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Huggorm 
Vipera berus               6 §       

Huggorm (Vipera berus) är fridlyst 
enligt 6 § i hela landet. Undantag (1 
§): Trots förbudet i 6 § får huggorm 
som påträffas på tomtmark 1. 
infångas och flyttas, eller 2. dödas, 
om det inte är möjligt att fånga 
ormen och det inte finns någon 
annan lämplig lösning. 

Kopparödla 
Anguis fragilis               6 §       

Kopparödla (Anguis fragilis) är 
fridlyst enligt 6 § i hela landet. 
Undantag (11 §): Trots förbudet i 6 
§ får i fråga om kopparödla, mindre 
vattensalamander, skogsödla, 
vanlig groda, vanlig padda och 
åkergroda 1. ägg (rom) och larver 
(yngel) samlas in, om a) det sker i 
liten omfattning för studie av äggets 
eller larvens utveckling till djur, b) 
det insamlade materialet eller, när 
det har utvecklats till djur, djuret 
snarast återutsätts på den plats där 
materialet samlades in, och c) 
insamlingen inte har något 
kommersiellt syfte, eller 2. enstaka 
exemplar tillfälligt fångas in för 
studie, om exemplaret inte flyttas 
från den plats där det fångades och 
snarast släpps tillbaka på den 
platsen. 

Vanlig padda 
Bufo bufo               6 §       

Vanlig padda (Bufo bufo) är fridlyst 
enligt 6 § i hela landet. Undantag 
(11 §): Trots förbudet i 6 § får i fråga 
om kopparödla, mindre 
vattensalamander, skogsödla, 
vanlig groda, vanlig padda och 
åkergroda 1. ägg (rom) och larver 
(yngel) samlas in, om a) det sker i 
liten omfattning för studie av äggets 
eller larvens utveckling till djur, b) 
det insamlade materialet eller, när 
det har utvecklats till djur, djuret 
snarast återutsätts på den plats där 
materialet samlades in, och c) 
insamlingen inte har något 
kommersiellt syfte, eller 2. enstaka 
exemplar tillfälligt fångas in för 
studie, om exemplaret inte flyttas 
från den plats där det fångades och 
snarast släpps tillbaka på den 
platsen. 

Kärlväxter                         
Ask 
Fraxinus 
excelsior 

Starkt 
hotad 
(EN) 

Sårba
r (VU)                   

  

Grönpyrola 
Pyrola 
chlorantha 

      x x             

Grönpyrola växer främst i äldre 
barrskogar och är en skoglig 
signalart. Taiga (9010) Åsbarrskog 
(9060) Rullstensåsöar i Östersjön 
(1610) 
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Grönvit nattviol 
Platanthera 
chlorantha 

        x     8 §       

Slåtterängar i låglandet (6510) 
Lövängar (6530) Stagg-gräsmarker 
(6230) Orkidéer (samtliga arter i 
familjerna Orchidaceae och 
Cypripediaceae utom de som anges 
i bilaga 1) är fridlysta enligt 8 § i 
hela landet. 

Jungfru Marie 
nycklar 
Dactylorhiza 
maculata subsp. 
maculata 

    x x x     8 §       

Fukthedar (4010) Enbuskmarker 
(5130) Stagg-gräsmarker (6230) 
Slåtterängar i låglandet (6510) 
Höglänta slåtterängar (6520) 
Lövängar (6530) Öppna mossar och 
kärr (7140) Agkärr (7210) 
Aapamyrar (7310) Alpina 
översilningskärr (7240) Orkidéer 
(samtliga arter i familjerna 
Orchidaceae och Cypripediaceae 
utom de som anges i bilaga 1) är 
fridlysta enligt 8 § i hela landet. 

Nattviol 
Platanthera 
bifolia 

x   x   x     8 §       

Nattviol är inte rödlistad med en av 
dess underarter, ängsnattviol är 
rödlistad. Enbuskmarker (5130) 
Stagg-gräsmarker (6230) 
Silikatgräsmarker (6270) 
Slåtterängar i låglandet (6510) 
Lövängar (6530) Fukthedar (4010) 
Orkidéer (samtliga arter i familjerna 
Orchidaceae och Cypripediaceae 
utom de som anges i bilaga 1) är 
fridlysta enligt 8 § i hela landet. 

Ormbär 
Paris quadrifolia       x x             

Skogsbär är en signalart som växer 
i skuggiga lundmiljöer. Näringsrik 
granskog (9050) 

Prästkrage 
Leucanthemum 
vulgare 

    x   x             
Arten är en signalart för hävd. 
Slåtterängar i låglandet (6510) 
Lövängar (6530) Silikatgräsmarker 
(6270) 

Revlummer 
Lycopodium 
annotinum 

          V   8 §, 
9 §       

Arten har enligt art- och 
habitatdirektivet ett sådant 
unionsintresse att insamling i 
naturen och exploatering kan bli 
föremål för särskilda 
förvaltningsåtgärder. Arten finns 
upptagen i bilaga 5 till art- och 
habitatdirektivet. Lummerväxter: 
samtliga arter av släktet 
Lycopodium är fridlysta enligt 8 § i 
Blekinge län och samtliga arter av 
familjen Lycopodiaceae är fridlysta 
enligt 9 § i hela landet. 
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Strandlummer 
Lycopodiella 
inundata 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

    x V   9 §       

Fukthedar (4010) Arten har enligt 
art- och habitatdirektivet ett sådant 
unionsintresse att insamling i 
naturen och exploatering kan bli 
föremål för särskilda 
förvaltningsåtgärder. Arten finns 
upptagen i bilaga 5 till art- och 
habitatdirektivet. Lummerväxter: 
samtliga arter av släktet 
Lycopodium är fridlysta enligt 8 § i 
Blekinge län och samtliga arter av 
familjen Lycopodiaceae är fridlysta 
enligt 9 § i hela landet. 

Svärdslilja 
Iris pseudacorus               8 §       

Gul svärdslilja (Iris pseudacorus) är 
fridlyst enligt 8 § i Västernorrlands 
län. 

Tibast 
Daphne 
mezereum 

      x x     8 §, 
9 §       

Näringsrik granskog (9050) Tibast 
(Daphne mezereum) är fridlyst dels 
enligt 8 § i Södermanlands och 
Örebro län, dels enligt 9 § i 
Värmlands och Västra Götalands 
län. 

Ängsbräsma 
Cardamine 
pratensis 

    x   x             
Fuktängar (6410) 

Ärenpris 
Veronica 
officinalis 

    x                 
  

Mossor                         

Krushättemossa 
Ulota crispa       x x             

Krushättemossa indikerar 
lövskogsmiljöer med en längre tid 
slutenhet och hög luftfuktighet. 
Arten signalerear främst höga 
naturvärden då den förekommer 
rikligt. Näringsrik bokskog (9130) 
Näringsrik ekskog (9160) Ek-
avenbokskog av måratyp (9170) 
Ädellövskog i branter (9180) 
Näringfattig bokskog (9110) 

Stubbspretmoss
a 
Herzogiella 
seligeri 

      x x             

Nordlig ädellövskog (9020) 
Trådkällmossa 
Philonotis 
caespitosa 

      x x             Aapamyrar (7310) Källor och 
källkärr (7160) 

Vågig 
sidenmossa 
Plagiothecium 
undulatum 

      x               Vågig sidenmossa signalerar skog 
som har en lång kontinuitet och 
slutenhet och ett fuktigt mikroklimat.  

Västlig 
hakmossa 
Rhytidiadelphus 
loreus 

      x               

  
Steklar                         
Bålgeting 
Vespa crabro                     x Äldre lövträdsmiljöer med hålträd 
Svampar                         
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Hasselsopp 
Leccinum 
pseudoscabrum 

      x               
  

Korallticka 
Grifola frondosa 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

  x               
  

Kruskantarell 
Pseudocraterell
us undulatus 

      x               
  

Mandelriska 
Lactarius 
volemus 

      x               
  

Mönjevaxskivlin
g 
Hygrocybe 
miniata 

      x               
  

Rävticka 
Inonotus 
rheades 

      x x             
Taiga (9010) 
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