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SAMMANFATTNING 

En naturvärdesinventering har gjorts inför detaljplan på Täng 2:81, Krokom. Inventeringen 

följer svensk standard och är utförd i augusti 2018.  

 

Inventeringsområdet ligger vid Storsjön och består av igenväxande slåtter- och åkermark 

samt bebyggda ytor. Inga skyddade områden finns inom inventeringsområdet. Förekomst 

av vanlig groda har rapporterats från en damm i området som är en rest av en 

reningsbassäng.  

 

Tre naturvärdesobjekt har avgränsats. Objekten bedöms vara klass 3 – påtagligt naturvärde 

samt klass 4 – visst naturvärde.  
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1 UPPDRAGET 

Plan- och fastighetsavdelningen på Krokoms kommun avser upprätta en detaljplan för 

radhus och flerbostadshus på Täng 2:81, Ås, Krokom. Tyréns har fått i uppdrag att 

genomföra en kulturmiljöutredning, naturvärdesinventering samt en miljöteknisk 

markundersökning som underlag för vidare hantering i planprocessen. Planområdet är cirka 

6 ha. Resultatet presenteras i tre rapporter samt muntligen av uppdragsledaren på plats på 

Krokoms kommun.  

 

1.1 BIOLOGISK MÅNGFALD 

På grund av bland annat intensifierat jord- och skogsbruk, klimatförändringar och ökad 

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

undan då deras livsmiljöer förändras. Att arter dör ut är naturligt men inte i den hastighet 

det sker idag. Alla arter spelar en roll i det stora ekosystemet Jorden utgör och förlusten av 

arter gör att ekologiska processer påverkas. Det gör i sin tur att de ekosystemtjänster som 

vi människor drar nytta av, som exempelvis pollinering, vattenreglering och luftrening, 

påverkas negativt. 

 

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

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

tagits fram för att myndigheter, organisationer, företag och enskilda ska veta vad Sveriges 

miljöarbete ska leda till. Flertalet miljökvalitetsmål berör frågan om biologisk mångfald 

men framförallt ”Ett rikt växt- och djurliv” beskriver det övergripande målet: 

 

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

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 

deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 

livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång 

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

livskvalitet och välfärd. 

 

Naturvårdsverket betonar, i arbetet om grön infrastruktur, vikten av att minska 

barriäreffekterna för att få Sveriges landskap att hänga ihop.  

 

2 NATURVÄRDESINVENTERING 

2.1 METOD 

Inventeringen av naturvärden utfördes enligt svensk standard SS 199000:2014 – 

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) samt med stöd från Teknisk 

rapport SIS-TR 199001:2014. Vid en naturvärdesinventering enligt svensk standard 

eftersökes biotopkvaliteter och naturvårdsarter som är av positiv betydelse för biologisk 

mångfald inom respektive naturtyp. Typiska biotopkvaliteter är exempelvis kontinuitet, 

strukturer och element, naturlighet, storlek samt konnektivitet. Som naturvårdsarter räknas 

bland annat signalarter, rödlistade arter samt arter skyddade i Artskyddsförordningen 

(2007:845).  

 

Naturvärdesobjekt kan utifrån detta avgränsas samt tilldelas en naturvärdesklass, se tabell 

1. Ett naturvärdesobjekt utgörs främst av en dominerande naturtyp och kan innefatta flera 

olika biotoper och element. Identifierade objekt dokumenteras med foto. Vid bedömning av 
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naturvärdesobjekt används bedömningsgrunder för respektive naturtyp enligt Teknisk 

rapport (SIS-TR 199001:2014).  

 

Tabell 1. Naturvärdesklasser. 

Naturvärdesklass Beskrivning 

Naturvärdesklass 1 

Högsta naturvärde 

Opåverkade miljöer av högsta bevarandevärde med naturliga 

processer, många värdefulla strukturer och naturvårdsarter. 

Varje enskilt område är av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2 

Högt naturvärde 

Bevarandevärda miljöer med ett flertal påtagliga 

biotopkvaliteter och ett påtagligt artvärde. Varje enskilt område 

är av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald 

på regional eller nationell nivå. 

Naturvärdesklass 3 

Påtagligt naturvärde 

Till viss del påverkade miljöer med inslag av naturliga 

processer och strukturer samt av naturvårdsarter. Det är av 

särskild betydelse att dessa områdens ekologiska kvalitet 

upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 

Visst naturvärde 

(endast vid tillägg) 

Områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där 

det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv 

betydelse för biologisk mångfald. Det är av betydelse att dessa 

områdens ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

 

Områden som har enbart låga naturvärden och inte avgränsats som naturvärdesobjekt 

beskrivs endast översiktligt i områdesbeskrivningen. Områden med låga naturvärden är 

ofta väldigt påverkade av mänsklig aktivitet och har därmed förlorat naturliga processer, 

strukturer och karaktäristiska arter.  

 

I begreppet naturvårdsarter ingår rödlistade arter. Rödlistan (ArtDatabanken 2015) ger en 

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

rödlistan har klassats beroende på dess risk att dö ut enligt följande klasser: NT – Nära 

hotad, VU – Sårbar, EN – Starkt hotad, CR – Akut hotad, RE – Nationellt utdöd. De rödlistade 

arter som kategoriseras som CR, EN eller VU benämns som hotade. Naturvårdsarter 

omfattar även signalarter och nyckelarter. Signalarter är arter som indikerar på 

naturområden med höga naturvärden. Många signalarter trivs bara i sällsynta miljöer eller 

miljöer med lång kontinuitet. Finns flera signalarter på en plats finns ofta förutsättningar 

för rödlistade arter (vissa signalarter är själva rödlistade). Det finns listor framtagna för 

signalarter i olika miljöer, till exempel för skogliga arter och för ängs- och betesmarker.  

 

Arter som är fridlysta enligt artskyddsförordningen ingår också i begreppet naturvårdsarter. 

Enligt artskyddsförordningen är alla fåglar, grod- och kräldjur och ytterligare cirka 300 

djurarter, växter, svampar och lavar fridlysta. Det innebär att man inte får döda, skada, 

fånga eller störa dem. Man får inte heller skada eller förstöra vissa av arternas 

fortplantningsområden eller viloplatser.  
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Naturvårdsverkets tolkning av artskyddsförordningens fridlysning av Sveriges samtliga 

fågelarter, är att även om alla fågelarter omfattas bör arter markerade med B i bilaga 1 till 

artskyddsförordningen (därmed upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet), rödlistade arter 

samt sådana arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet. Dessa 

urvalskriterier har använts i detta projekt. 

 

Vid de tillfällen det av någon anledning saknas fullständigt underlag för att kunna göra en 

säker naturvärdesbedömning av ett naturvärdesobjekt ska bedömningen redovisas som 

preliminär enligt SS 199000:2014. Skäl till en preliminär bedömning kan vara att 

fältinventeringen inte utförts vid en tidpunkt som varit optimal för att hitta vissa 

naturvårdsarter. Preliminär bedömning kan också vara att underlag för säker 

naturvärdesbedömning saknas, till exempel i en vattenmiljö där uppgifter om vattenkemi 

behövs men inte finns att tillgå. 

 

Inventering av vatten har i denna undersökning bara täckt sådana parametrar som är 

synliga från stranden vilket gör att vattenväxter, vattenlevande djur och så vidare inte är 

parametrar som tagits med i bedömningen av naturvärdet. Inte heller har några specifika 

bottenfauna- eller fiskprovtagningar genomförts. Naturvärdesbedömningen grundar sig 

därför på biotopvärdet samt tidigare kända värden, naturvärdesklassningen är därför 

preliminär för alla vattenmiljöer. 

2.2 UTFÖRANDE 

Fältinventeringen föranleddes av ett förarbete där flygbilder och andra kartor över området 

studerades i ArcGis samt befintlig information om naturvärden sammanställdes för att 

underlätta fältinventeringen. Material från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket 

samt Artportalen har nyttjats som underlag. För att få aktuella data har endast 

observationer mellan år 2010 och 2018 använts från Artportalen.  

 

Naturvärdesinventeringen utfördes på fältnivå den 22 augusti 2018 av Sofia Vestin på 

Tyréns. Vädret var soligt och varmt. 

 

I NVI-standarden finns olika detaljeringsgrader för inventeringen, beroende på vad som ska 

inventeras och i vilket syfte. Detaljeringsgraden som använts i denna inventering är detalj, 

vilket innebär att en yta av 10 m
2
 eller mer, eller ett linjeformat objekt med en längd av 10 

m eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer ska eftersökas och identifieras i inventeringen. 

Klassningen av naturvärden har gjorts i fyra klasser, naturvärdesklass 4 är ett tillägg till 

NVI:n som i standardutförande sker i tre klasser.  

 

Eftersom det finns rapporter om vanlig groda på artportalen, eftersöktes grodor särskilt vid 

fältbesöket. Inventering av groddjur ska ske på våren, varför ingen fullständig inventering 

gjordes. En bedömning av områdets lämplighet för grodan gjordes.  

 

Den rödlistade (NT) fjärilen mindre mårfältmätare har rapporterats från strax utanför 

området till artportalen. Då denna flyger under första halvan av sommaren går den inte att 

inventera vid detta tillfälle. Områdets förutsättningar för fjärilen har bedömts. 

 

Som referenslitteratur användes Signalarter – indikatorer på skyddsvärd skog 

(Skogsstyrelsen, 2000), Indikatorsystem för ängs- och betesmarker (Jordbruksverket, 2005), 

Handbok för inventering av nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen 2014) samt Den nya nordiska 

floran (Mossberg & Stenberg, 2003). Använd terminologi vid benämning av biotoper 

kommer från Vegetationstyper i Norden (Nordisk ministerråd, 1998) för de biotoper som 

finns beskrivna i den.  

 

Fynd av naturvårdsarter har rapporterats in till Artportalen. Till detta PM bifogas shapefiler 

med inventeringsområde och naturvärdesobjekt samt ett punktskikt med naturvårdsarter i 

koordinatsystem Sweref 99 TM. 
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2.3 AVGRÄNSNING 

Inventeringsområdet redovisas i figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Inventeringsområdet i naturvärdesinventeringen.  
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3 RESULTAT 

3.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Området ligger vackert beläget vid Storsjön med utsikt över fjällen. I området finns ett 

reningsverk, båtförråd och rester av reningsbassäng. Vid stranden finns bryggor och 

båtplatser. Tidigare har en stor del av marken i inventeringsområdet nyttjats som åker- och 

slåttermark, men håller nu på att växa igen. Öppna gräsmarker finns kvar medan en del har 

vuxit igen, främst med lövträd. Ett bostadshus finns i inventeringsområdet och rester av 

några gamla lador.  

 

3.2 TIDIGARE KÄNDA NATURVÄRDEN I OMRÅDET 

Inga naturreservat, Natura 2000-områden eller riksintressen för naturvård finns inom eller i 

nära anslutning till inventeringsområdet.  

 

Samtliga Sveriges vilda fågelarter är fridlysta enligt artskyddsförordningen. 

Naturvårdsverkets tolkning av bestämmelsen är att även om alla fågelarter omfattas bör 

arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen (därmed upptagen i bilaga 1 till 

fågeldirektivet), rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en negativ trend 

prioriteras i skyddsarbetet. I inventeringsområdet finns spillkråka (NT) observerad som 

enda sådan art med något häckningskriterium ifyllt registrerad (Artportalen 2010–2018). 

Spillkråkan är knuten till skogsmark.  

 

Enligt artskyddsförordningen är alla groddjur fridlysta i hela landet. Det innebär att man 

inte får döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, inte ta bort eller skada 

grodan i något av dess levnadsstadier eller dess bon. Vanlig groda är funnen i området och 

har rapporterats spela vid observationen 2016 och 2018. Dammen utgör därmed en 

lekplats för grodorna.  

 

Strax utanför inventeringsområdet har den rödlistade (NT) fjärilen mindre mårfältmätare 

rapporterats.  

 

3.3 NATURVÄRDESOBJEKT 

Tre naturvärdesobjekt har avgränsats i området, se figur 2 och beskrivning nedan. Ett 

skogsområde och en damm som båda har påtagligt naturvärde och ett mindre vattendrag 

med visst naturvärde.  
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Figur 2. Naturvärdesobjekt identifierade i naturvärdesinventeringen.  
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Naturvärdesobjekt 1. Lövskog 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/er: ”Skog i igenväxningssuccession (2.3.2.1)” 

 

Beskrivning: Ett lövskogsområde med uppväxande lövskog på tidigare brukad mark. Ung 

till medelåldrig björk, sälg, rönn, asp, och gran. Enstaka förekomst av död ved. Fält- och 

buskskiktet består av röda vinbär, stenbär, åkerbär, blåsippa, tibast, svart trolldruva, gullris 

och bredbladigt gräs. Ett mindre vattendrag, naturvärdesobjekt 3, rinner genom området. 

Skogen är luckig och flerskiktad.  

 

Naturvärdesklass: Klass 3, påtagligt naturvärde. Objektet bedöms ha visst biotopvärde och 

visst artvärde. Artvärdet består av den fridlysta blåsippan samt de skogliga signalarterna 

tibast, svart trolldruva och ormbär. Förekomsten av blommande och bärande träd och 

buskar är av positiv betydelse och området är artrikare än omgivningen.  

 

 

Figur 3. Naturvärdesobjekt 1, lövskog.  
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Naturvärdesobjekt 2. Damm 

Naturtyp: Småvatten  

Biotop/er: Damm 

 

Beskrivning: En damm som är en rest efter reningsbassängerna som tidigare fanns på 

platsen. I artportalen finns rapporter om förekomst och spel av vanlig groda i dammen.  

 

Naturvärdesklass: Klass 3, påtagligt naturvärde, preliminär bedömning. Objektet bedöms 

ha visst biotopvärde på grund av förekomsten av vatten och visst artvärde avseende 

rapporterna om grodor. Vattnet bidrar till att skapa variation i landskapet.  

 

 

Figur 4. Naturvärdesobjekt 2, damm med rapporterad förekomst av vanlig groda.  
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Naturvärdesobjekt 3, dike/bäck 

 

Naturtyp: Vattendrag 

 

Biotop/er: Bäck 

 

Beskrivning: Mindre vattendrag som är tydligt rätat och går genom områdets nordvästra 

kant och rinner delvis genom skogen och delvis i kanten till tomtmarken, för att sen mynna 

i Storsjön. Vattnet förbinder naturvärdesobjekt 1 med Storsjön och fungerar som en ledlinje 

i landskapet. Botten är grusig och stenig.  

 

Naturvärdesklass: Klass 4, visst naturvärde (preliminär bedömning). Objektet bedöms ha 

visst biotopvärde då förekomsten av vatten bidrar till landskapets variation. Artvärdet 

bedöms som obetydligt och inga naturvårdsarter hittades.  

 

Figur 4. Naturvärdesobjekt 3, bäck.  
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3.4 NATURVÅRDSARTER 

De naturvårdsarter som noterats i inventeringsområdet presenteras i tabell 2 nedan. 

Uppgiften om vanlig groda kommer från artportalen (2015).   

 

Tabell 2. Naturvårdsarter.  

Art Vetenskapligt namn Rödlistning, fridlysning, 

signalarter, fågelarter i EU:s 

fågeldirektiv (FD), 

nyckelarter 

Blåsippa Hepatica nobilis Fridlyst §7 

Ormbär Paris quadrifolia Skoglig signalart 

Svart trolldruva  Actaea spicata Skoglig signalart 

Tibast Daphne mezereum Skoglig signalart 

Vanlig groda  

(Artportalen, 2015) 

Rana temporaria Fridlyst §6 

 

SKYDDADE ARTER 

Blåsippa och vanlig groda omfattas av fridlysning enligt Artskyddsförordningen. Utan att ha 

gjort någon fördjupad inventering, bedöms bevarandestatusen för den lokala och regionala 

populationen av blåsippa inte komma att påverkas av projektet, även om enstaka individer 

kan komma att påverkas.  

 

Eftersom vanlig groda rapporterats i området under flera år och även rapporterats spela i 

dammen, krävs dispens från fridlysningsbestämmelserna om åtgärder som kan påverka 

arten eller dess livsmiljö ska göras. Vidare utredningar kan krävas för att för att klargöra 

huruvida artens gynnsamma bevarandestatus påverkas. Dispens från 

fridlysningsbestämmelserna söks hos länsstyrelsen.  
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Figur 4. Blad av blåsippa, fridlyst i hela landet.  

4 SAMLAD BEDÖMNING 

De naturvärden som finns i området är knutna till vattenmiljöerna och lövskogen i 

områdets norra hörn.     

 

Utifrån de data som rapporterats till Artportalen, förefaller dammen vara en lämplig lokal 

för grodor. Dammen bör undantas från exploatering för att inte påverka grodorna. Innan 

eventuell exploatering, krävs dispens från fridlysningsbestämmelserna som söks hos 

länsstyrelsen. Vilken exploatering grodpopulationen kan tåla utan att deras 

bevarandestatus påverkas, bör utredas vidare. 

 

Mindre mårfältmätare är knuten till solbelysta, kalkrika ängsmarker och lever på blommor 

och frön av måror. På de öppna igenväxande markerna fanns gott om måror, 

företrädelsevis stormåra. Förutsättningarna för mindre mårfältmätare tycks idag vara 

relativt goda. För att bibehålla områdets lämplighet för arten rekommenderas att behålla så 

mycket av de öppna gräsmarkerna som möjligt, gärna i anslutning till busk- och skogsmiljö 

då fjärilen trivs i sådana miljöer. Vidare rekommenderas att marken sköts på ett sådant sätt 

att mårorna får blomma och sätta frö, och alltså inte slås för tidigt eller betas för hårt.  
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