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En naturvärdesinventering har utförts inom del av fastigheterna
Dotorp 6:28 samt Tåstorp 7:7, Falköping kommun. Sammantaget identifierades ett naturvärdesobjekt med högt naturvärde (klass 2). På
åkerholmen inom området finns en fridlyst hotad art, backsippan, en
fridlyst art, gullviva, samt två rödlistade arter, säfferot och backtimjan.
Åkerholmen och två odlingsrösen omfattas av det generella biotopskyddet.
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1 Inledning
En detaljplan arbetas fram för ett område i Falköpings tätort inom del av fastigheterna Dotorp 6:28 samt Tåstorp 7:7. Planområdet är framförallt lokaliserat söder om Nordmannagatan och öster om Marjarpsgatan, se figur 1 för
planområdets placering. Planen förslår ändra användningen från icke störnade industri till idrottsändamål och/eller verksamheter.
EnviroPlanning AB har fått i uppdrag av Falköpings kommun att genomföra en
naturvärdesinventering inom planområdet (figur 1), vilket omfattar ca 2 ha.

Figur 1. Plan- och inventeringsområdet inom fastigheterna Dotorp 6:28 och Tåstorp 7:7,
Falköpings kommun.
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2 Metod
2.1 Naturvärdesinventering
Naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard (SS 199000:2014) kartlägger 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 biologisk mångfald.

◆

Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde: stor positiv betydelse för biologisk
mångfald.

◆

Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde: påtaglig positiv betydelse för
biologisk mångfald.

◆

Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde: viss positiv betydelse för biologisk
mångfald.

Vilken naturvärdesklass ett område får bedöms utifrån kombinationen av de
två bedömningsgrunderna art och biotop (figur 2). Artvärdet baseras på områdets artrikedom relativt omgivande landskap samt på närvaro av naturvårdsarter 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. Bedömningsgrunden för artvärdet och biotopvärdet leder till en viss
naturvärdesklass. Bild
efter SS 199000:2014.
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Tillägg till NVI
Naturvärdesinventeringen i denna rapport har utförts enligt bedömningsgrunder 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: Generella biotopskydd (4.5.3 SIS standard)

◆

Tillägg: Detaljerad redovisning av artförekomst (4.5.5 SIS standard)

Naturvärdesobjekt presenteras både på karta och i form av korta textbeskrivningar samt med foton under avsnitt 3. Naturvårdsarter, i de fall de förekommer, redovisas på karta och i text, samt rapporteras till Artportalen.
Fältinventeringen utfördes 2021-05-08 och 2021-05-15 av biologen Sofia
Berg, EnviroPlanning AB. Inventeringsområdet utgör en yta av cirka 2 ha.
Koordinatsystemet som har använts är SWEREF 99 13 30. Kartor har tillverkats i ArcMap 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 platsen. 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 biotopvärde 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 platsen. 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 biotopvärde och artvärde. Området ska ha förutsättningar för att upprätthålla en kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för naturvårdsarter eller enstaka rödlistade 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 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, arter som indikerar att ett område har ett högt naturvärde samt arter som i sig
själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald. I begreppet naturvårdsarter inkluderas, förutom skyddsvärda arter, även typiska arter, ansvarsarter och signalarter.
Artskyddsförordningen inbegriper fridlysning, vilket kan ha en något varierande innebörd beroende på art i fråga och del av landet. Fridlysta växter, lavar och mossor får enligt lag inte plockas, grävas upp eller på annat sätt skadas. Lokala undantag finns för exempelvis gullviva, blåsippa och lummerarter
som ofta får plockas, dock inte grävas upp eller plockas till försäljning. Fridlysta 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 utvecklingsstudier, om de senare återförs till samma plats (Naturvårdsverket, u.å.).
Rödlistning medför inte per automatik något artskydd utan är enbart en bedömning av utdöenderisk. Däremot utgör rödlistan beslutsunderlag för om en
art behöver skyddas genom exempelvis fridlysning.

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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2.3 Förkortningar
Förkortningar som redovisas i tabell 1 kan förekomma i rapporten.
Tabell 1. Förkortningar och dess betydelse.

Förkortning

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 unionsintresse att särskilda skyddsområden ska utses (ASF 2007:845, bilaga
1 B)
Arten är fridlyst enligt artskyddsförordningen (ASF 2007:845, § 6, 8
och 9)

ASF,
bilaga 2

Kategorier inom Svenska Rödlistan 2020 (arters utdöenderisk inom Sverige)
NT
VU
EN
CR

Nära hotad/missgynnad (Near Threatened)
Sårbar (Vulnerable)
Starkt hotad (Endangered)
Akut hotad (Critically Endangered)
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3 Resultat
3.1 Beskrivning av området
Området består huvudsakligen av åkermark med en åkerholme (figur 4). Området gränsar mot industrimark, naturmark och bostäder. Norr om området
finns en öppen gräsmark inom vilken ett mindre Natura 2000-område ligger.
Inventeringsområdets naturvärden är kopplade till åkerholmen som dels omfattas av det generella biotopskyddet dels hyser skyddade, rödlistade och
hotade arter.
Övriga delar av inventeringsområdet hyser inga förhöjda naturvärden. Utmed
områdets västra del växer de invasiva arterna blomsterlupin och kanadensiskt
gullris. Norr om Nordmannagatan, precis utanför inventeringsområdet finns
en stenmur parallellt med vägen. Stenmuren gränsar norrut mot tidigare jordbruksmark och omfattas därmed av det generella biotopskyddet.

Figur 4. Utsikter över inventeringsområdet.

3.2 Sammanställning av tidigare kända naturvärden
Eftersök av tidigare dokumenterade naturvärden har gjorts i Analysportalen
för biodiversitetsdata (Leidenberger et al, 2016; analysisportal.se) för perioden 2000–2021, Länsstyrelsens kartverktyg, Jordbruksverket betesmarksinventering samt Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.
Tre rödlistade arter finns rapporterade för planområdet: backtimjan (Thymus
serpyllum, NT), vanlig backsippa (Pulsatilla vulgaris; VU) och säfferot (Seseli libanotis, NT) noterats. Strax norr om området ligger Natura 2000-området
Dotorp (SE0540273 Dotorp) med utpekade värden kopplade till Slåtterängar i
låglandet (6510) med artrik torrängsvegetation på åkerholme.
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3.3 Naturvärdesobjekt och generella biotopskydd
Ett naturvärdesobjekt identifierades med högt naturvärde, klass 2, (figur 5
och 6). Tre biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet finns genom
åkerholmen och två på denna förekommande odlingsrösen. Nedan redovisas
naturvärdesobjektet, generella biotopskydd, naturvårdsarter och invasiva arter (figur 5 och 6).

Figur 5. Identifierade naturvärdesobjekt, generella biotopskydd, invasiva arter och naturvårdsarter. Siffra 1 visar naturvärdesobjektets ID.
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Figur 6. Åkerholmen, tillika naturvärdesobjekt 1, samt generella biotopskydd (1_a - 1_c), invasiva
arter och naturvårdsarter.
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1
Naturvärdesklass

Naturtyp:
Biotop:

Äng och betesmark
Friskäng på åkerholme

Areal:
Formellt
skydd:

0,05 ha
Generella biotopskydd; Fridlysta
arter
Klass 2 – högt artvärde och påtagligt biotopvärde ger området ett
högt naturvärde.

Beskrivning

Åkerholme omgiven av åkermark i träda. På holmens västra sida finns
ett större odlingsröse som delvis beskuggas av fågelbär, hägg, salix
och rönn. Östra delen är öppen och består främst av friskäng. Här
finns ett mindre öppet odlingsröse. Markvegetationen består av en
blandning av näringsgynnade arter i norr och hävdgynnade arter i
södra delen såsom backsippa, backtimjan, säfferot, väddklint,
ängsvädd, bockrot, gullviva, prästkrage, gråfibbla, daggkåpa, vitmåra
och ängsviol. På åkerholmen växer ett tämligen stort bestånd av den
hotade backsippan och den rödlistade säfferoten. Enstaka bestånd av
den rödlistade backtimjan växer även här. Dessa arter minskar i landskapet och behöver hävdade frisk-torrängar för sin fortlevnad.
I främst norra delen av åkerholmen har kanadensiskt gullris börjat
växa (invasiv) vilken på sikt kan hota förekomsten av de hävdgynnade
och rödlistade arterna.

Naturvårdsarter

Backsippa (Pulsatilla vulgaris) – flera (VU, ÄoH, ASF bilaga 2)
Säfferot (Seseli libanotis) – flera (NT)
Backtimjan (Thymus serpyllum) – enstaka (NT)
Bockrot (Pimpinella saxifraga) – flera (ÄoH)
Prästkrage (Leucanthemum vulgare) – flera (ÄoH)
Gullviva (Primula veris) – enstaka (ÄoH, ASF bilaga 2)
Ängsvädd (Succisa pratensis) – enstaka (ÄoH)
Odlingsrösen – flera; Bärande buskar och träd – flera
Skrymslen och gömslen – tämligen utvecklat;

Värdeelement
Värdestrukturer
Formellt
skydd
Karta och foto

Åkerholmen (1_c på figur 6; 513 m2) och de två odlingsrösena (1_a,
77m2 respektive 1_b, 4 m2 på figur 6) omfattas av det generella
biotopskyddet.
Figur 5-8

Figur 7. Odlingsröse 1_a (t.v) och 1_b (t.h) på åkerholmen.
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Figur 8. Åkerholme med odlingsrösen och hävdgynnad vegetation.
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3.4 Rödlistade och skyddade arter
Följande fyra rödlistade och/eller skyddade arter observerades på åkerholmen inom inventeringsområdet (figur 9):
Backsippa (Pulsatilla vulgaris) är fridlyst i hela landet och det är förbjudet att
plocka, gräva eller dra upp levande exemplar med rötterna. Backsippan är
även klassad som sårbar (VU) på den nationella rödlistan (SLU Artdatabanken). Backsippa växer i mer eller mindre öppna miljöer på torr, helst sandig
eller grusig mark. Dess mest karakteristiska biotoper är grusåsar, men den förekommer även på torrbackar, hedar och åkerholmar samt i naturbetesmarker. Backsippa trivs i låg vegetation; den är en tydligt betesgynnad art (Artfakta SLU Artdatabanken 2021).
Säfferot (Seseli libanotis) är klassas som nära hotad (NT) på den nationella
rödlistan (Artdatabanken). Säfferot växer i torra, kalkrika och gärna sandiga
gräsmarker och vägkanter men även i kanten av extensivt brukade åkrar. Arten kan bygga upp en fröbank med en livslängd av 2–5 år (Artfakta SLU Artdatabanken 2021)
Backtimjan (Thymus serpyllum) är klassad som nära hotad (NT) på den nationella rödlistan (Artdatabanken). Backtimjan växer i torra, ogödslade och lågväxta gräs-, häll- och sandmarker. Arten är betesgynnad och svagt kalkgynnad
(Artfakta SLU Artdatabanken 2021).
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.

Figur 9. Säfferot (t.v), backtimjan (överst t.h) och backsippa (nederst t.h). växer på åkerholmen.
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3.5 Invasiva växter
De invasiva växterna kanadensiskt gullris (Solidago canadensis) och blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) noterades utmed inventeringsområdets västra del
(figur 10). Kanadensiskt gullris växer även i norra delen av naturvärdesobjekt
1. Arterna har ett konkurrenskraftigt växtsätt och sprider sig lätt och kan
konkurrera ut mer konkurrenssvaga arter. På Artdatabankens risklista över
främmande arters effekter på den biologiska mångfalden i Sverige har
kanadensiskt gullris och blomsterlupin givits den högsta riskklassen (Strand
m.fl., 2018).

Figur 10. Blomsterlupin utmed Majarpsgatan och kanadensiskt gullris på åkerholmen.

4 Förslag på skydds- och
kompensationsåtgärder
I samband med exploatering inom utredningsområdet kan naturvärdena på
åkerholmen komma att påverkas negativt, framför allt hävdgynnade rödlistade och hotade arter men även förekomsten av de livsmiljöer som odlingsrösena och de bärande träden bidrar med. För att minska de negativa konsekvenser som uppstår på områdets naturvärden rekommenderas ett antal åtgärder att vidtas. Dessa åtgärder syftar dels till att minska påverkan inom
planområdet (skyddsåtgärder) dels till att kompensera för påverkan på arter
och livsmiljö genom naturvårdsinsatser i närliggande områden (kompensationsåtgärder).
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Förslag på skyddsåtgärder:
-

Bevara åkerholmen inom området för att behålla livsmiljön för åkerholmens naturvårdsarter.

-

Upprätta en masshanteringsplan för massor där invasiva arter växer.
Sprid ej dessa massor till nya områden.

Förslag på kompensationsåtgärder:
Om åkerholmen påverkas rekommenderas följande åtgärder:
-

Flytta plantor av rödlistade och hotade örter (backsippa, backtimjan och
säfferot) till torrängar utanför området (objekt A karta i figur 11). Flytt
ska ske i samarbete med sakkunnig person. Viktigt vid flytt av dessa arter
är att ta med så stor mängd jordmån som möjligt kring plantorna. För att
lyckas med detta bör plantor flyttas med hjälp av exempelvis frontskopa.
Jordmånen ska hållas ihop så kompakt som möjligt. Backsippa har lång
pålrot varför flytten måste få med minst 0,5 meter av underliggande jordmån.

-

Återskapa åkerholmen och flytta odlingsrösena. Flytt av odlingsrösen bör
ske utanför grod- och kräldjurens övervintringstid, dvs under maj-oktober. Flytt av åkerholmen ska ske efter att flytt av backsippa, backtimjan
och säfferot utförts. Den nya åkerholmen bör bestå av liknande material
som Natura 2000-området Dotorps kulle består av, för att med större sannolikhet få en gynnsam livsmiljö för arterna då exempelvis backsippa
även växer på den platsen. Om åkerholmen återskapas bör den nya åkerholmen vara minst lika stor som befintlig åkerholme, gärna större (faktor
1.25). Undvik att använda massor från befintlig åkerholme i uppbyggnad
av ny, då befintlig åkerholme har tämligen stort bestånd av kanadensiskt
gullris (”förorenade massor”).

-

Inrätta ängsskötsel på kompenserad yta A (figur 11) med ängsslåtter.

-

Om åkerholmen bevaras inom området bör bekämpning av kanadensiskt
gullris utföras för att bevara förutsättningar för de konkurrenssvaga arterna att fortleva.

För genomföranden av kompensationsåtgärderna som berör generella biotopskydd och fridlysta arter ska dispens från biotopskyddet och artskyddet sökas
hos Länsstyrelsen.
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Figur 11. Områdets naturvärden samt förslag på ytor där kompensationsåtgärder kan utföras,
söder om Natura 2000-området Dotorp.
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