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kommun. Sammantaget identifierades sex naturvärdesobjekt, tre med 
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rödlistade eller hotade arter som alm, ask, slåtterfibbla, flentimotej 
och åkerkål samt den fridlysta gullvivan.  
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1 Inledning 
Falköping kommun är i process att ta fram en ny detaljplan för hela eller delar 

av fastigheterna Hattmurklan 1, Mösseberg 50:26 och Mösseberg 50:13. Syftet 

är planera för bland annat bostäder och kontor.  

EnviroPlanning AB har fått i uppdrag av Falköpings kommun att genomföra en 

naturvärdesinventering inom planområdet (figur 1), vilket omfattar ca 4 ha.  

  

Figur 1. Plan- och inventeringsområdet ca 4 ha inom fastigheterna Hattmurklan 1, Mösseberg 

50:26 och Mösseberg 50:13, Falköpings kommun.  
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2 Metod 
2.1 Naturvärdesinventering 
Naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard (SS 199000:2014) kart-

lägger och beskriver geografiska områden i landskapet som är av positiv  

betydelse för biologisk mångfald. Dessa avgränsade geografiska områden  

naturvärdesbedöms på en fyrgradig skala enlig följande (se också box 1): 

◆ Naturvärdesklass 1 – högsta naturvärde: störst positiv betydelse för biolo-

gisk mångfald.  

◆ Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde: stor positiv betydelse för biologisk 

mångfald.  

◆ Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde: påtaglig positiv betydelse för  

biologisk mångfald.  

◆ Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde: viss positiv betydelse för biologisk 

mångfald.  

Vilken naturvärdesklass ett område får bedöms utifrån kombinationen av de 

två bedömningsgrunderna art och biotop (figur 2). Artvärdet baseras på områ-

dets artrikedom relativt omgivande landskap samt på närvaro av natur-

vårdsarter som är ett samlingsnamn för skyddade arter, rödlistade arter (NT), 

hotade arter (VU, EN, CR), typiska arter, ansvarsarter och signalarter (Nitare 

2019). Biotopvärdet baseras på biotopkvalitéer och på biotopens sällsynthet 

och hotstatus. Läs mer om bedömningsgrunderna i SS 199000:2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Bedömningsgrun-

den för artvärdet och bio-

topvärdet leder till en viss 

naturvärdesklass. Bild ef-

ter SS 199000:2014. 
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Tillägg till NVI 
Naturvärdesinventeringen i denna rapport har utförts enligt bedömnings-

grunder för Svensk standard (SS 199000:2014) och följande delar har ingått:  

◆ NVI fältnivå (4.3 SIS standard)  

◆ Detaljeringsgrad detalj (4.4 SIS standard)  

◆ Tillägg: Naturvärdesklass 4 (4.5.2 SIS standard).  

◆ Tillägg: Värdeelement (4.5.4 SIS standard) 

◆ Skyddsvärda träd  

◆ Tillägg: Detaljerad redovisning av artförekomst (4.5.5 SIS standard) 

Naturvärdesobjekt presenteras både på karta och i form av korta textbeskriv-

ningar samt med foton under avsnitt 3. Naturvårdsarter, i de fall de förekom-

mer, redovisas på karta och i text, samt rapporteras till Artportalen.   

Fältinventeringen utfördes 2021-04-07 av biologen Sofia Berg, EnviroPlan-

ning AB. Inventeringsområdet utgör en yta av cirka 4 ha. Koordinatsystemet 

som har använts är SWEREF 99 13 30. Kartor har tillverkats i Qgis version 

3.10.1 och GIS-skikten levereras i originalformat (.shp) och i layoutat digitalt 

format (.mxd).  

Box 1. Beskrivning av naturvärdesklasser 

Naturvärdesklass 1 omfattar geografiska områden som har högt biotopvärde 

samt högt artvärde. Detta innebär att området har kontinuerlig ekologisk funktion 

som livsmiljö för ett stort antal naturvårdsarter eller flera rödlistade arter eller 

enstaka hotade arter. Flera biotopkvaliteter i stor omfattning ska finnas på plat-

sen. Utgörs området av en hotad Natura-2000 naturtyp (se SIS-TR 199001:2014) 

blir biotopvärdet högt. Förekomst av arter och ekologiska förutsättningar kan inte 

bli avsevärt bättre med svenska förhållanden som referens. 

Naturvärdesklass 2 omfattar geografiska områden som har påtagligt till högt bio-

topvärde samt artvärde. Detta innebär att området har kontinuerlig ekologisk 

funktion som livsmiljö för flera naturvårdsarter eller enstaka rödlistad art eller är 

mycket artrikare än omgivande landskap. Flera biotopkvaliteter ska finnas på plat-

sen. Utgörs området av en Natura-2000 naturtyp (ej hotad, (se SIS-TR 

199001:2014)) blir biotopvärdet påtagligt. 

Naturvärdesklass 3 omfattar geografiska områden med visst till påtagligt biotop-

värde och artvärde. Området ska ha förutsättningar för att upprätthålla en konti-

nuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för naturvårdsarter eller enstaka rödlis-

tade arter eller vara artrikare än omgivande landskap. Enstaka biotopkvaliteter 

ska finnas på platsen.  

Naturvärdesklass 4 omfattar geografiska områden med visst biotopvärde och 

visst artvärde. Området har en viss betydelse för biologisk mångfald genom att 

hysa enstaka naturvårdsarter och/eller enstaka biotopkvaliteter.  
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2.2 Värdeelement 
Värdeelement är element av särskild betydelse för inventeringsområdets na-

turvärden. I den här inventeringen ingick värdeelementet skyddsvärda träd. 

Definitionen av skyddsvärda träd utgår från Naturvårdsverket (2012): 

◆ Jätteträd – träd grövre än en meter i diameter på smalaste stället under 

brösthöjd 

◆ Mycket gamla träd – ek, bok, tall, gran äldre än 200 år 

◆ Övriga trädslag äldre än 140 år 

◆ Grova hålträd – träd grövre än 40 centimeter som har en väl utvecklad hålig-

het i stammen 

2.3 Skyddsvärda arter och naturvårdsarter 
Med skyddsvärda arter menas, i denna rapport, arter som är skyddade enligt 

artskyddsförordningen (ASF 2007:845) och/eller upptagna i den nationella 

rödlistan över hotade arter (SLU Artdatabanken 2020) (figur 3).  

Med naturvårdsarter menas de arter som ingår i standarden, det vill säga, ar-

ter som indikerar att ett område har ett högt naturvärde samt arter som i sig 

själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald. I begreppet natur-

vårdsarter inkluderas, förutom skyddsvärda arter, även typiska arter, an-

svarsarter och signalarter. 

Artskyddsförordningen inbegriper fridlysning, vilket kan ha en något varie-

rande innebörd beroende på art i fråga och del av landet. Fridlysta växter, la-

var och mossor får enligt lag inte plockas, grävas upp eller på annat sätt ska-

das. Lokala undantag finns för exempelvis gullviva, blåsippa och lummerarter 

som ofta får plockas, dock inte grävas upp eller plockas till försäljning. Frid-

lysta djur är förbjudna att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in. Detta 

gäller även fåglars bon och ägg samt kräldjurs, groddjurs och ryggradslösa 

djurs ägg, rom, larver och bon, även om så sker oavsiktligt. Undantag finns för 

vanlig padda, vanlig groda och åkergroda vars rom får samlas in för utveckl-

ingsstudier, om de senare återförs till samma plats (Naturvårdsverket, u.å.).  

Rödlistning medför inte per automatik något artskydd utan är enbart en be-

dömning av utdöenderisk. Däremot utgör rödlistan beslutsunderlag för om en 

art behöver skyddas genom exempelvis fridlysning.   

 



 

5 (19) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Förkortningar 
Förkortningar som redovisas i tabell 1 kan förekomma i rapporten. 

Tabell 1. Förkortningar och dess betydelse.  

Förkort-
ning  

Betydelse  

S  Signalarter i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering  

ÄoH  Indikatorarter på värdefull gräsmark, ängs- och hagmark  

ASF, 

bilaga 1  

Arten är fridlyst och innehar om betecknad med bokstaven n eller N 

i bilaga 1 till artskyddsförordningen ett utökad skydd i enlighet med 

art- och habitatdirektivet (ASF 2007:845, § 4,5 och 7)  

ASF,  

fågeldir. 

Arten finns med i artskyddsförordningen och är upptagen i bilaga 1 

till fågeldirektivet vilket innebär att arten har ett sådant unionsin-

tresse att särskilda skyddsområden ska utses (ASF 2007:845, bilaga 

1 B) 

ASF, 

bilaga 2  

Arten är fridlyst enligt artskyddsförordningen (ASF 2007:845, § 6, 8 

och 9)  

Kategorier inom Svenska Rödlistan 2020 (arters utdöenderisk inom Sverige)  

NT  Nära hotad/missgynnad (Near Threatened)  

VU  Sårbar (Vulnerable)  

EN  Starkt hotad (Endangered)  

CR  Akut hotad (Critically Endangered)  

Figur 3. Skyddsvärda arter i denna inventering omfattas av skyddade- och rödlistade arter. 

Bild från SLU Artdatabanken (2020) och Naturvårdsverket (2014). 
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3 Resultat 
3.1 Beskrivning av området  
Området består huvudsakligen av naturmark med öppna gräsmarker, parke-

ringsytor, lövskog, trädgård och gräsmattor (figur 4) samt till viss del av bo-

städer och byggnader. De största ytorna inom området hyser relativt låga na-

turvärden. I lövskogen finns dock ett tämligen stort inslag av ädellövträd och 

förekomster av grova träd och enstaka jätteträd som ger naturvärden. I kan-

ten till lövskogen växer även rödlistade hävdgynnade arter. Även områdets 

äldre sälgar bidar med naturvärden.  

Utmed banvallen växer rikligt med den invasiva arten kanadensiskt gullris.  

3.2 Sammanställning av tidigare dokumenterade 
naturvärden 

Eftersök av tidigare dokumenterade naturvärden har gjorts i Analysportalen 

för biodiversitetsdata (Leidenberger et al, 2016; analysisportal.se) för peri-

oden 2000–2021 (rödlistade arter), Länsstyrelsens kartverktyg, Skogsstyrel-

sens skogens pärlor, Jordbruksverket våtmarksinventering och betesmarksin-

ventering samt Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.  

Fem rödlistade arter finns rapporterade för planområdet (figur 5): björktrast 

(Turdus pilaris, NT), stare (Sturnus vulgaris; VU); flentimotej (Phleum phleoi-

des; NT), slåtterfibbla (Hypochaeris maculata; NT) och åkerkål (Brassica rapa 

subsp. Campestris; NT). I nära anslutning till området har även stortimjan 

(Thymus pulegioides, VU), vanlig backsippa (Pulsatilla vulgaris subsp. Vulgaris; 

VU) och klasefibbla (Crepis praemorsa, NT) noterats. 

Figur 4. Bilder på inventeringsområdet som består delvis öppna gräsmarker, dels lövskog och 

bryn, dels byggnader. 
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Inom området och strax utanför finns även av kommunen dokumenterade tor-

rängar som hyser hävdgynnade arter (se vidare under avsnitt 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Tidigare påträffade naturvärden inom och i anslutning till planområdet. Källa Art-

portalen.  
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3.3 Naturvärdesobjekt  
Sammantaget identifierades sex naturvärdesobjekt, tre objekt med påtagligt 

naturvärde (klass 3) och tre objekt med visst naturvärde (klass 4) (figur 6). 

Nedan följer en redovisning av samtliga avgränsade naturvärdesobjekt. Natur-

vårdsarter och skyddsvärda träd visas på karta i figur 14, tillsammans med fö-

rekomster av invasiva arter och generella biotopskydd. 

  

Figur 6. Identifierade naturvärdesobjekt färgindelade efter naturvärdesklass. Siffrorna är na-

turvärdesobjektens ID. 
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1 
Naturtyp:  Skog och träd Areal:  0,38 ha 

Biotop: Lövskog med 
ädellövsinslag 

Formellt 
skydd: 

Nej 

Naturvärdes-
klass 

Klass 3 – Påtagligt naturvärde 
Påtagligt biotopvärde och påtagligt artvärde ger naturvärdesklass 3. 

Beskrivning Lövskog på näringsrik mark med sluttningar från gammal jord- eller-
stentäkt. Flerskiktad med inslag av äldre träd, varav ett jätteträd (alm). 
Sparsamt med död ved förekommer, främst genom klena lövlågor. 
Trädslagsblandning med lönn, alm, ask, björk, sälg och asp. Epifytflo-
ran tämligen utvecklad med arter som kantlavar, vägglav, kyrkogård-
slav, asplav, finlav, kranslav, gulkantad dagglav och brosklav. På mar-
ken, som delvis är nedskräpad, ses skilla, kirskål, krokus, påsklilja, 
maskros, snödroppe, hallon, nejlikrot, kranshakmossa samt snöbär 
och måbär i buskskiktet. En GC-väg går genom skogen. En grav från 
stenåldern finns i området. I skogsbrynet på den delvis öppnare gräsy-
tan i sydvästra delen av området finns flentimotej och slåtterfibbla in-
rapporterade på Artportalen.  

Naturvårds-
arter 

Ask (Fraxinus excelsior) – flera (EN) 
Alm (Ulmus glabra) – flera (CR) 
Flentimotej (Phleum phleoides) – okänt antal (NT) Artportalen 
Slåtterfibbla (Hypochaeris maculata) – okänt antal (NT) Artportalen 

Värdeelement Blottad jord – flera mindre områden; Blomrikedom – enstaka; 
Gamla/grova träd – flera; Jätteträd (alm) – enstaka; Nektarresurser – 
flera 

Värde- 
strukturer 

Olikåldrighet – tämligen utvecklat; Flerskiktning - tämligen utvecklat; 
Skrymslen – måttligt utvecklat; Lövbryn - tämligen utvecklat; Kalkrikt – 
tämligen utvecklat; Glänta – måttligt utvecklat 

Formellt 
skydd 

Nej 

Karta och foto Figur 7 och karta i figur 6 och 14 

 

 
Figur 7. Naturvärdesobjekt 1. Lövskog med ädellövsinslag. Inom området står en jättealm. 
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2 
Naturtyp:  Skog och träd Areal:  0,01 ha 

Biotop: Almar Formellt 
skydd: 

Nej 

Naturvärdes-
klass 

Klass 3 – Påtagligt naturvärde 
Visst artvärde och visst biotopvärde ger naturvärdesklass 3 

Beskrivning Smal grässlänt mellan parkering och gräsmatta. I slänten växer fyra 
träd; tre almar och en lönn. Ena almen är grov med en diameter på ca 
80 cm. På stammarna noteras vägglav, kranslav, finlav, skrynkellav, 
hjälmrosettlav, blemlav och asplav. Markfloran består av nejlikrot, 
hundäxing, maskros, gullviva samt den invasiva växten kanadensiskt 
gullris. Asksly finns spritt.    

Naturvårds-
arter 

Alm (Ulmus glabra) – flera (CR) 
Gullviva (Primula veris) – flera (ASF, bilaga 2; ÄoB) 

Värdeelement Grov alm – enstaka 

Värde- 
strukturer 

Olikåldrighet – tämligen utvecklat; Lövbryn - måttligt utvecklat;  

Formellt 
skydd 

Nej 

Karta och foto Figur 8 och karta i figur 6 och 14 

 

 

Figur 8. Naturvärdesobjekt 2. Trädrad med almar och en lönn. 
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3 
Naturtyp:  Skog och träd Areal:  0,07 ha 

Biotop: Lövträdsridå Formellt 
skydd: 

Nej 

Naturvärdes-
klass 

Klass 3 – Påtagligt naturvärde 
Visst artvärde och visst biotopvärde ger naturvärdesklass 3 

Beskrivning Lövträdsdominerad ridå med flera grövre och äldre sälgar samt en-
staka alm, lönn, björk, apel och gran. Marken är plan och näringsrik 
och floran består bland annat av skilla, kirskål, hallon och bredbla-
diga gräs. Objektet ligger mellan privata bostäder och en öppen 
plan med parkering och gräsyta. Den rödlistade växten åkerkål 
finns rapporterad på Artportalen inom detta område. 

Naturvårds-
arter 

Alm (Ulmus glabra) – flera (CR) 
Åkerkål (Brassica rapa) – okänt antal (NT) Artportalen 

Värdeelement Nektarresurser – rikligt; Sälg - flera 
Värde- 
strukturer 

Olikåldrighet – tämligen utvecklat; Flerskiktning - måttligt utveck-
lat; Skrymslen – måttligt utvecklat; Lövbryn - tämligen utvecklat; 
Kalkrikt – tämligen utvecklat; Glänta – måttligt utvecklat 

Formellt 
skydd 

Nej 

Karta och foto Figur 9 och karta i figur 6 och 14 

 

 
Figur 9. Naturvärdesobjekt 3. Trädridå med bland annat sälg. 
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4 
Naturtyp:  Skog och träd Areal:  0,03 ha 

Biotop: Sälg Formellt 
skydd: 

Nej 

Naturvärdes-
klass 

Klass 4 – Visst naturvärde 
Visst biotopvärde och svagt artvärde ger naturvärdesklass 4 

Beskrivning En grövre sälg samt en lönn och sparsamt med hassel utmed ban-
vall. Mark näringsrik med kirskål och hallon. Förekomst av den 
invasiva växten kanadensiskt gullris utmed hela bangården och 
även genom detta naturvärdesobjekt. Spridda stenar och mindre 
stenröse vid stammen av sälgen.   

Naturvårds-
arter 

-  

Värdeelement Grövre sälg – enstaka; Stenröse – enstaka; Nektarresurser – flera  

Värde- 
strukturer 

Skrymslen – måttligt utvecklat; Lövbryn - måttligt utvecklat; 
Kalkrikt – tämligen utvecklat; Glänta – måttligt utvecklat 

Formellt 
skydd 

Nej 

Karta och foto Figur 10 och karta i figur 6. 
 

 

Figur 10. Naturvärdesobjekt 4. Sälg och stenröse. 
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5 

Naturtyp:  Park & trädgård Areal:  0,14 ha 

Biotop: Trädgård/park Formellt 
skydd: 

Nej 

Naturvärdes-
klass 

Klass 4 – Visst naturvärde 
Visst artvärde och svagt biotopvärde ger naturvärdesklass 4 

Beskrivning Trädgård/park till Randlidens tidigare äldreboende. Mark med 
klippt gräsmatta och sex utspridda lönnar (cirka 30 cm i stamdia-
meter). På träden växer rikligt med epifyter som kyrkogårdslav, 
vägglav, hjälmrosettlav och gulkantad dagglav. I området finns 
även ett fornminne i form av en grav från järnåldern. På detta 
fornminne som utgörs av en gräs- och örtbevuxen kulle växer 
bl.a. blodnäva, brudbröd, gökärt, sydvårbrodd och ängahavre.  
 

Naturvårds-
arter 

Björktrast (Turdus pilaris) – okänt antal (NT)  

Data från Artportalen 

Sydvårbrodd (Anthoxanthum odoratum) – okänt antal (ÄoH)  

Data från Falköpings kn. 

Brudbröd (Filipendula vulgaris) – okänt antal (ÄoH)  

Data från Falköpings kn. 

Blodnäva (Geranium sanguineum) – okänt antal (ÄoH)  

Data från Falköpings kn. 

Gökärt (Lathyrus linifolius) – okänt antal (ÄoH)  

Data från Falköpings kn. 

Ängshavre (Helictotrichon pratense) – okänt antal (ÄoH)  

Data från Falköpings kn. 
Värdeelement Ädellövträd – flera; Nektarresurser – flera;  
Värde- 
strukturer 

-  

Formellt 
skydd 

Nej 

Karta och foto Figur 11 och karta i figur 6 och 14 
 

 
Figur 11. Naturvärdesobjekt 5. Trädgård/park med lönnar. 
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6 
Naturtyp:  Skog och träd Längd:  0,39 ha 

Biotop: Allé Formellt 
skydd: 

Generellt  
biotopskydd 

Naturvärdes-
klass 

Klass 4 – Visst naturvärde 
Visst biotopvärde och svagt artvärde ger naturvärdesklass 4 

Beskrivning Enkelsidig allé utmed GC-väg bestående av fem lönnar med en 
stamdiameter på ca 30–40 cm, följt av sju björkar med en stam-
diameter på ca 20–30 cm. Rik påväxt främst på lönnarna med 
epifyter såsom finlav, kyrkogårdslav, skrynkellav, brosklav, 
vägglav och kantlavar. Allen gränsar även mot öppen klippt gräs-
matta.  

Naturvårds-
arter 

-  

 
Värdeelement Ädellövträd – flera; Nektarresurser - flera 

Värde- 
strukturer 

Ledstruktur genom trädrad – måttligt utvecklat.  

Formellt 
skydd 

Generellt biotopskydd: lövträd planterade i en enkel rad som be-
står av minst fem träd med en stamdiameter på ≥ 20 cm, utmed 
väg eller i ett övrigt öppet landskap. 

Karta och foto Figur 12 och karta i figur 6 och 14 
 

 
Figur 12. Naturvärdesobjekt 5. Trädallé utmed GC-väg. 
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3.4 Rödlistade och skyddade arter 
Två rödlistade arter observerades: träden ask (Fraxinus excelsior) och alm (Ul-

mus glabra). De båda arterna hotas idag av askskottsjukan respektive almsju-

kan. Träden i området var dock till synes vid full vigör, men inventering utan-

för den lövbärande perioden försvårar ett exakt avgörande. Även om askarna 

vore sjuka fyller de en viktig biologisk roll eftersom många andra arter är 

knutna till dem, döda som levande. Spridningen av den vindspridda askskott-

sjukan avhjälps heller inte genom att sjuka träd tas bort varför träden kan få 

stå kvar även om de blir sjuka, givet att de inte utgör en säkerhetsrisk. Sjuka 

almar däremot bör tas bort för att förhindra vidare spridning av den skal-

bagge som agerar vektor för svampen som orsakar sjukdomen. 

Gullviva (Primula veris) är fridlyst i hela landet och det är förbjudet att gräva 

eller dra upp levande exemplar med rötterna. I Västergötland får den dock 

plockas, men inte för försäljning.  

På artportalen finns även rapporter om slåtterfibbla (VU), flentimotej (NT), 

åkerkål (NT), björktrast (NT) och stare (VU) inrapporterade. Dessa arter ob-

serverades inte under fältinventeringen, som dock för kärlväxterna genomför-

des före deras växtsäsong. Artförekomsterna är dock rapporterade av kunniga 

botaniker och de bedöms därmed stämma.  

3.5 Invasiva växter 
Den invasiva växten kanadensiskt gullris (Solidago canadensis) noterades dels 

i naturvärdesobjekt 2 och 4 dels rikligt i ett större område utmed kanten av 

järnvägen (figur 13 och 14). Arten har ett konkurrenskraftigt växtsätt och 

sprider sig lätt med hjälp av så kallade rhizom (jordstammar). Artdatabankens 

risklista över främmande arters effekter på den biologiska mångfalden i Sve-

rige har kanadensiskt gullris givits den högsta riskklassen (Strand m.fl., 2018). 

Även snöbär, som är en vanlig trädgårdsväxt, innehar den högsta riskklassen. 

Arten noterades inom naturvärdesobjekt 1.   

Figur 13. Stor yta med den invasiva arten kanadensiskt gullris utmed banvallen. 
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Figur 14. Förekomst av naturvårdsarter, invasiva växter och generella biotopskydd inom 

planområdet och i relation till identifierade naturvärdesobjekt. Inom lövskogen kan flera indi-

vider av alm finnas än som markerats på kartan.  
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4 Förslag på skydds- och 
kompensationsåtgärder 

I samband med exploatering inom utredningsområdet kan vissa naturvärden 

komma att påverkas negativt, framför allt hävdgynnade rödlistade arter samt 

de hotade träden alm och ask. För att minska de negativa konsekvenser som 

uppstår på områdets naturvärden rekommenderas ett antal åtgärder att vid-

tas. Dessa åtgärder syftar dels till att minska påverkan inom planområdet 

(skyddsåtgärder) dels till att kompensera förlusten av livsmiljö genom natur-

vårdsinsatser i närliggande områden (kompensationsåtgärder). 

Förslag på skyddsåtgärder: 

- Bevara jättealmen (figur 15). Under anläggningstiden ska inte arbeten un-

der almens droppzon utföras, då detta kan skada trädets rötter. Avskärm-

ning under anläggningstid för att minska risk för skada bör ske, exempel-

vis från tunga maskiner som kör i trädets direkta närhet. 

- Bevara lövskog med almar mellan befintlig GC-bana och banvall (del av 

naturvärdesobjekt 1).  

- Bevara träd som alm, ask och sälg i största möjliga omfattning.  

- Upprätta en masshanteringsplan för massor där invasiva arter växer. 

Sprid ej dessa massor till nya områden.  

Förslag på kompensationsåtgärder: 

- Flytta plantor av rödlistade örter (slåtterfibbla, flentimotej och åkerkål) 

till torrängar utanför området (objekt A eller B på karta i figur 15). Flytt 

ska ske av sakkunnig person.  

- Inrätta ängsskötsel på torräng A och B (figur 15) med ängsslåtter. Områ-

det mellan torräng A och B kan lämpligen också omfattas av ängen. Detta 

för att gynna torrängsarterna och skapa bättre förutsättningar för långsik-

tig fortlevnad av dessa. Ängsskötsel bör även inkludera ytan där klase-

fibbla och stortimjan växer i norra delen av torrängsobjekt A.  

- Om lövträd av alm, ask och sälg måste avverkas ska veden lämnas inom 

kvarvarande lövskog av naturvärdesobjekt 1. Trädstammar kan antingen 

placeras i soligt läge i brynzon till lövskogen eller som faunadepåer med 

flera stammar och grenar på hög.  

- Lövskogen inom naturvärdesobjekt 1, delen väster om befintlig GC-bana, 

kan röjas på yngre lövträd för att tillskapa mer ljus och öppenhet runt de 

gamla träden. Området har tidigare varit mer öppet men vuxit igen de 

senaste decennierna. Ljusnedsläpp kan också gynna markfloran.  
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- Om sälgar avverkas bör nya planteras i närområdet. Sälgen erbjuder en 

mycket viktig nektarresurs för bland annat humlor och bin.  

 

 

Figur 15. Naturvärden från fältinventeringen och Artportalen, tillsammans med ytor över kända 

torrängar. 
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