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1 Sammanfattning  

I detta uppdrag har Calluna AB utfört en naturvärdesinventering av ett område på 8 ha, intill 
sjön Tisaren. Bakgrunden till inventeringen är att en detaljplan för bostäder ska tas fram för 
fastigheten Åsbro 1:17 i Askersunds kommun. Utgångspunkten är ett utpekat LIS-område i 
kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen.  

Uppdraget har utförts enligt SIS standard för naturvärdesinventeringar. Inventeringen utfördes 
på fältnivå med detaljeringsgrad detalj, samt med tilläggen Värdeelement, Detaljerad redovisning 
av artförekomst, och fördjupad artinventering av kärlväxter, mossor och svampar. 
Fältinventering utfördes den 22 augusti, med två uppföljande besök med extra fokus på svampar 
den 13 september och 3 oktober 2019. 
 
Det inventerade området består av ett skogsparti som går mellan järnvägen och Tisarens strand. 
Marken är flack och sluttar ned mot sjön där det står ett tätt bälte av vass i den grunda 
sjöstranden. I anslutning till stranden står en alskog och strandskog som bedöms ha ett visst 
naturvärde. Strandskogen och alskogen saknar grova träd och grövre död ved. Den övriga 
skogen består av produktionsskog dominerad av medelålders lövskog med inslag av mindre 
granbestånd. Terrängen i området var tidigare under 1800-talet och tidigt 1900-tal delvis öppen 
jordbruksmark vilket äldre kartor visar. Den skogliga kontinuiteten saknas därför till stor del 
inom inventeringsområdet. 

Vid inventeringen avgränsades ett område med klassning som naturvärdesobjekt och det 
naturvärdesklass 3 påtagligt naturvärde. Objektet består av det vassbälte som sträcker sig ca 
100 m ut i vattnet från strandskogen. Vassbältet har framförallt värde som häckningsplats för 
fåglar knutna till vassar.  

Vid Callunas inventering påträffades bara en naturvårdart, vilket var blanksvart trämyra i en 
klibbal. Inga naturvårdsintressanta eller rödlistade arter av kärlväxter, mossor eller svampar 
noterades under den fördjupade artinventeringen. 

Totalt registrerades 9 värdeelement under inventeringen. De flesta utgörs av grova träd eller 
ihåliga träd.  

Naturen i det inventerade området har inte högre naturvärden än normalt. Strandskogen har ett 
något högre naturvärde än resten av området eftersom stränder alltid kan antas ha högre 
naturvärden där land och vatten möts. Ett upphävande av strandskyddet enligt detaljplanen 
kommer inte att påverka höga naturvärden i större omfattning. Om strandskogens träd bevaras 
och utvecklas kommer naturvärdena att öka på sikt.  

Vassområdet som utgör det enda naturvärdesobjektet vid inventeringen är en del av ett större 
område med vass längs Tisarens västra strand. Inom detta större område finns fågelarter som 
rördrom, brun kärrhök, sävsparv och skäggdopping noterade enligt artportalen. Ingreppet i 
vassbältet går att lindra om man inte tar bort mer vass än nödvändigt när bryggorna anläggs. 
Anläggningsarbete i vassen bör också ske utanför de aktuella fåglarnas häckningstid.  
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2 Inledning 

2.1 Vad är en naturvärdesinventering? 

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), konsekvensbedömning 
med mera, men bedömningar av sådana värden ingår inte i NVI-resultatet. 
Naturvärdesinventeringen omfattar inte heller analys av risk för att förbud enligt 
artskyddsförordningen kan föreligga. En sådan analys görs inom en artskyddsutredning. En NVI 
är dock ett användbart underlag till sådana bedömningar. 

2.2 Bakgrund, förutsättningar och uppdragets syfte  

Naturmiljökonsultföretaget Calluna AB har fått i uppdrag av kommunförbundet Sydnärkes 
byggförvaltning att göra en naturvärdesinventering (NVI) av området Åsbro 1:17 vid sjön 
Tisaren i Askersunds kommun.  

Inventeringsområdet på Fastigheten Åsbro 1:17 ligger i anslutning till Tisarens strand norr om 
Åsbro i Askersunds kommun. Området är utpekat som LIS-område i ett tematiskt tillägg till 
kommunens översiktsplan. Inventeringsområdet utgör sydligaste delen av ett större 
sumpskogsområde utmed Tisarens västra strand. I samband med den tematiska översiktsplanen 
för LIS-områden gjorde länsstyrelsen en översiktlig inventering av sumpskogen och fann flera 
rödlistade arter. En detaljplan för fastigheten Åsbro 1:17 har varit ute på första samråd.  
Länsstyrelsen begärde då en naturvärdesinventering med tillägg av sökning efter svamp- och 
mossarter som är rödlistade eller är signalarter som indikerar värdefull natur. I uppdraget ingår 
också att bedöma hur detaljplanen påverkar strandskyddsbestämmelserna. Resultaten från 
denna naturvärdesinventering av området skall utgöra underlag för bedömning om 
strandskyddet kan upphävas enligt förslaget i detaljplanen. 
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3 Metod och genomförande av NVI 

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 och är det första företaget som 
ackrediterats för inventeringar enligt denna standard. 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 detalj. Inventeringen 
har utförts med de tillägg enligt standarden som redovisas i tabell 1 nedan.  

Inventeringsområdet har avgränsats av beställaren till fastigheten Åsbro 1:17 och omfattar cirka 
6 ha land och 2 ha vattenmiljö.  

Förstudien omfattade genomgång av befintliga naturvärden och artfynd från Artportalen enligt 
tabell 2. 

Benämningar av arter följer Dyntaxa (Dyntaxa, 2016) så långt det är möjligt. Dyntaxa är en 
taxonomisk databas som anger den korrekta benämningen på alla svenska djur och växter.  

De egna naturvårdsarter som har använts vid naturvärdesbedömningarna redovisas och 
motiveras i bilaga 3. Egna naturvårdsarter utgörs av arter som inte är rödlistade, fridlysta, 
fungerar som signal- eller indikatorarter, men som ändå visar på att miljön har kvaliteter. 

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 

Uppdraget omfattar hela inventeringsområdet och genomfördes i samband med 
naturvärdesinventeringen. Värdeelement i form av värdefulla träd har identifierats, kartlagts 
och beskrivits. Värdelementen noterades under inventeringen även om det inte ingick i 
beställningen. 

Tillägg: Detaljerad redovisning av artförekomst 

Beställningen omfattar hela inventeringsområdet, och utfördes i samband med övriga 
inventeringar. Samtliga funna naturvårdsarter har identifierats och kartlagts.  
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Tillägg: Fördjupad artinventering av kärlväxter, mossor och svampar 

Beställningen omfattar hela inventeringsområdet, och utfördes i samband med 
naturvärdesinventering och vid två uppföljande besök. Fokus låg på rödlistade och 
naturvårdsintressanta arter. Samtliga funna naturvårdsarter har identifierats och kartlagts. 

3.2 Utförande personal och tidpunkt för arbetet  

Arbete med flygbildstolkning, och analys av GIS-underlag och artutdrag utfördes av ekolog 
Marlijn Sterenborg från Calluna AB. Fältinventering och naturvärdesbedömning utfördes av 
ekolog Björn Ström från Calluna AB.  

Naturvärdesinventeringen och ett första besök för att leta svamp och arter utfördes den 22 
augusti med kompletterande besök för att ytterligare leta svampar 13 september och 3 oktober 
2019. Inventering enligt tilläggen detaljerad redovisning av artförekomst och värdeelement 
utfördes samtidigt som övriga inventeringen även om inte värdeelement ingick i beställningen.  

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.  

Såvitt Calluna vet har inga utförliga publicerade artinventeringar eller naturvärdesinventeringar 
gjorts tidigare inom inventeringsområdet.  

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 en art som indikerar att ett område har 

naturvärde eller som i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. 

Beskrivning Källa Kommentar 

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

ArtDatabanken Utdrag gjordes den 
20190813 och sökningen 
begränsades till 
tidsperioden 1990-2019. 
Utsökningsområdet 
omfattade 
inventeringsområdet och 
de närmaste 
omginingarna. 

Skyddsklassade observationer – skyddsklassningen berör 
främst vissa rovfåglar, orkidéer och fynd som rapportören 
önskar ska vara dolda och utdrag inhämtas direkt från 
ArtDatabanken 

ArtDatabanken Utdrag gjorde ej för detta 
uppdrag.  

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 

Sökning gjordes den 

20190813 

Nyckelbiotoper och naturvärden – naturvärden 
inventerade av Skogsstyrelsen på småskogsbrukets mark 

GIS-skikt, 
Skogsstyrelsen 

Sökning gjordes den 
20190813 
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3.4 GIS och fältdatafångst 

Fältdatafångsten har gjorts i ESRI:s fältapplikation Collector på en läsplatta. 
Lägesnoggrannheten för denna enhet är vanligen 5–10 m eller bättre, förutom i tät skog eller 
nära höga byggnader då noggrannheten kan vara något lägre. 

Den geodatabas som Calluna använder i Collector har de attribut som specificeras i SIS standard 
199000.  

GIS-skikt med naturvärdesobjekt, artfynd och värdeelement från inventeringen har upprättats. 
Till GIS-skikten finns även tillhörande metadatablad med bland annat beskrivningar av 
attributdata. Dessa har levererats till beställaren.  

samt från skogsbolags och större markägares egna 
inventeringar 

Sumpskogar – skogsklädd våtmark, inventerade av 
Skogsstyrelsen 

GIS-skikt, 
Skogsstyrelsen 

Sökning gjordes den 
20190813 

Jordbruksblock – med uppgifter om betesmark och åker, 
innehåller information om jordbruksmark i Sverige som en 
lantbrukare har sökt stöd för någon gång 

GIS-skikt, 
Jordbruksverket 

Sökning gjordes den 
20190813 

Natura 2000-områden enligt 7 kap 27 § miljöbalken– 
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 

Sökning gjordes den 
20190813 

Naturreservat, nationalparker, kulturreservat, 
naturminnen, naturvårdsområden, djur- och 
växtskyddsområden, biotopskyddsområden, 
vattenskyddsområden, skyddade älvar och 
nationalstadsparker – skyddade områden enligt 7 kap 
Miljöbalken  

GIS-skikt, 
Naturvårdsverket 

Sökning gjordes den 
20190813 

Strandskydd – enligt 7 kap. 14§ miljöbalken. 

Strandskyddsområde omfattar land- och vattenområde 100 
meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. 
Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om utvidgat 
strandskydd 300 m. 

Länsstyrelsens 
register  

Sökning gjordes den 
20190813 

Ängs- och betesmarker – TUVA med svenska ängs- och 
betesmarksinventeringen, innehållande både ängs- och 
betesmarksobjekt och naturtypsytor 

GIS-skikt, 
Jordbruksverket 

Sökning gjordes den 
20190813 

Värdefulla vatten – en sammanställning av Sveriges mest 

värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande 
sjöar och vattendrag 

GIS-skikt, Havs- 

och vatten-
myndigheten 

Sökning gjordes den 

20190813 

RAMSAR-områden –område med internationellt värdefulla 

våtmarker skyddade av Ramsarkonventionen 

GIS-skikt, 

Naturvårdsverket  

Sökning gjordes den 

20190813 

Forn- och kulturlämningar – Skog & Historia, innehållande 
information om forn- och kulturlämningar i skogsmark, 
exempelvis stenrösen och kolbottnar 

GIS-skikt, 
Skogsstyrelsen 

Sökning gjordes den 
20190813 

Skyddsvärda träd – Trädportalen ArtDatabanken Sökning gjordes den 

20190813 

Lövskogsinventeringen Länsstyrelsen Sökning gjordes den 
20190813 
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4 Resultat 

4.1 Allmän beskrivning av inventeringsområdet 

Det inventerade området utgör den sydligaste delen av ett skogsparti som går mellan järnvägen 
och Tisarens strand. Norr om det inventerade området är skogen av sumpskogskaraktär med 
källpåverkad mark.  Länsstyrelsen gjorde en översiktlig inventering av denna del i samband med 
den tematiska översiktsplanen för LIS-områden (Sydnärkes byggförvaltning 2015) och gjorde 
flera fynd av rödlistade arter. Marken inom inventeringsområdet är flack och sluttar ned mot 
sjön Tisaren där det står ett tätt bälte av vass i den grunda sjöstranden. I anslutning till stranden 
står en alskog och strandskog som bedöms ha ett visst naturvärde. Strandskogen och alskogen 
saknar grova träd och grövre död ved. Den övriga skogen består av produktionsskog dominerad 
av medelålders lövskog med inslag av mindre granbestånd.  

4.2 Markhistoria 

De flesta naturvårdsarter bland svampar, mossor och lavar är svårspridda organismer som är 
beroende av att det finns kontinuitet av skog på dess växtplats. Terrängen i området var tidigare 
under 1800-talet och tidigt 1900-tal delvis öppen jordbruksmark vilket äldre kartor visar. Den 
skogliga kontinuiteten saknas därför till stor del inom inventeringsområdet. 

Kartor från 1800-talet 

Häradskartan från 1870-talet visar att den västra stranden av Tisaren från Åsbroåns mynning 
och norrut bestod av ängsmark med inslag av lövträd. Det inventerade området var till största 
delen ängsmark med en smal remsa av barrskog närmast järnvägen. Det finns inga markeringar 
på häradskartan att det är kärrmark.  

Generalstadskartan från 1885 visar att området var halvöppet och bevuxet med lövträd. 
Närmast Tisaren är det markerat som kärrmark. Det finns inga markeringar av kärrmark på 
remsan mellan järnvägen och Tisaren där det idag är delvis sumpskog norr om det undersökta 
området. Normalnivån över havet anges till 99,5 m ö.h. 

Kartor från 1900-talet 

Den ekonomiska kartan kartbladet Åsbro från 1955 anger att det var en åker i norra delen av 
inventeringsområdet närmast Tisaren och övrig öppen mark i norr närmast järnvägen. I södra 
delen av området är det skogsmark och en yta belägen söder om åkern är delvis öppen mark. 
Tisarens normalnivå över havet anges till 99,8 m.ö.h. 

Den nuvarande terrängkartan och tidigare upplagor av topografiska kartan visar att det är 
kärrmarker med skog norr om undersökningsområdet där det också idag är sumpskog med 
partier med rörligt markvatten. Normalnivån för Tisaren anges till 100,1 m ö.h. på moderna 
kartor. Höjningen av Tisarens vattennivå har troligen bidragit till att de flacka strandmarkerna 
blivit sumpigare under 1900-talet. Tisarens nivå regleras för vattenkraftsproduktion vilket gör 
att vattenståndsvariationerna är större än vid ett naturligt flöde. 
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Figur 1. T.v. häradskartan från 1870-tal visar ängsmark i grönt utmed Tisarens strand. T.h. generalstabskarta 
från 1885. En väg går från stationen till en hamn, söder om inventeringsområdet 

 

Figur 2. T.v. ekonomiska kartan 9F9b Tomta från 1955. Åkermark i nordöstra delen av inventeringsområdet. T.h. 
ekonomiska kartan från 1980. Hela inventeringsområdet är skogsmark. 

4.3 Skyddad natur och övrig känd kunskap om området  

Inom inventeringsområdet finns ingen skyddad natur enligt 7 kap i miljöbalken. Skogen norr om 
inventeringsområdet är klassad som sumpskog i skogsstyrelsens översiktliga inventering från 
1990-talet som bygger på flygbildstolkning. Cirka 100 meter norr om det inventerade området 
ligger en nyckelbiotop på 1 ha. Nyckelbiotopen är en sumpskog med hög och jämn luftfuktighet, 
med självgallring och senvuxna träd. Från sumpskogen finns cirka 15 naturvårdsarter noterade 
(E-post, Länsstyrelsen Örebro län). Tidigare kunskap om området redovisas i figur 3. Enligt 
utdrag från ArtDatabanken har det sedan tidigare registrerats 31 naturvårdsarter i och i 
närheten av inventeringsområdet, varav de flesta är fågelarter knutna till Tisaren. 
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Figur 3. Sammanställning av underlag från förstudien, där ett antal källor genomsöktes (tabell 2). 

4.4 Naturvärdesinventeringens resultat 

Vid inventeringen avgränsades ett område med klassning som naturvärdesobjekt, enligt 
följande:  

• 1 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.  

Under Callunas inventering har en naturvårdsart hittats i inventeringsområdet.  

Vid inventeringen identifierades även 9 värdeelement i form av grova eller ihåliga träd.  

Resultatet från naturvärdesinventeringen redovisas i figur 4.  
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Figur 4. Kartan visar resultatet från naturvärdesinventering och fördelningen av naturvärdesobjekt, delområden 
och värdeelement.  

Naturvärdesobjekt  

Områdets naturvärden består av en alskog intill stranden och strandskogen. Utanför stranden 
löper ett vassbälte cirka 100 m ut i vattnet. Vassbältet har värde som häckningsplats för fåglar 
knutna till vassar. Skogen verkar sakna kontinuitet vilket är viktigt för många hotade och 
rödlistade arter. Oexploaterade strandmiljöer är i allmänhet ovanliga i landskapet och har alltid 
ett visst naturvärde. Naturvärdesobjektet visas i figur 4 och i bilaga 2 finns en ytterligare 
beskrivning med tillhörande bild. 

Arter 

Naturvårdsarter 

Vid Callunas inventering noterades blanksvart trämyra i en klibbal som enda naturvårdsart 
inom inventeringsområdet. 

Skyddade arter 

Inom området har inga arter hittats som är upptagna som skyddsvärda på ett sådant sätt att 
vissa verksamheter inom området kan vara förbjudna enligt 8 kapitlet, 1 § i miljöbalken.  
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Inom ett vidare område kring inventeringsområdet har rördrom och brun kärrhök noterats 
enligt Artportalen. De är listade i EU:s habitatdirektiv och kan ha sin häckningsplats i vassbältet 
utmed Tisarens västra strand.  

Kärlväxter 

Kärlväxtfloran i den täta skogen är relativt artfattig. I stora delar av lövskogen domineras 
markfloran av majbräken, älgört och gräsarter. Strandfloran domineras av jättegröe, grenrör och 
starrarter som alla är vanliga arter utmed stränder. I vattnet utanför stranden står ett brett bälte 
av hög bladvass 

Svampar. 

Området besöktes tre gånger den 22 augusti, 13 september och 3 oktober. Den 22 augusti och 
13 september var det ganska torrt men det fanns enstaka marksvampar. Den 3 oktober hade det 
kommit tillräckligt med regn och det fanns marksvampar av fler arter framme. Det var då också 
rikligt av fruktkroppar av marksvampar i tallskog på sand nordost om Åsbro. Lövskogen i 
området har ett tätt fältskikt av gräs och ormbunkar vilket gör att det finns få marksvampar. 
Rikligast med marksvamparter var det i granskogen i väster där arter typiska för biotopen och 
årstiden påträffades. Totalt påträffades 40 svamparter varav inga rödlistade eller naturvårds-
intressanta arter. 

Mossor 

Skogen i området saknar miljöer där man kan förvänta sig finna rödlistade mossarter. Sådana 
miljöer kan vara fuktig rötad ved, stenblock i skugga eller källpåverkad mark. Vidare 
observerades inga signalarter som t.ex. skulle kunna signalera högre luftfuktighet eller skoglig 
kontinuitet. 

Värdeelement  

I inventeringsområdet registrerades 10 värdeelement, det vill säga element som är särskilt 
viktiga för inventeringsområdets naturvärde (se karta i figur 4 och tabell 3). Värdeelementen 
utgörs av grova eller ihåliga träd.  

Tabell 3. Värdeelement i inventeringsområdet som registrerats vid Callunas naturvärdesinventering.  

ID Typ av element/trädslag  kommentar 

1 Lönn  Trestammig lönn, ca 40 cm diameter. 

2 Lönn Frisk lönn, ca 40 cm diameter. 

3 Lönn Frisk lönn, ca 40 cm diameter. 

4 Klibbal Frisk klibbal, ca 70 cm diameter. 

5 Klibbal Klibbal, ca 60 cm diameter och stamrötad med mulm. 

6 Glasbjörk Glasbjörk, ca 80 cm diameter. 

7 Gran Grov, senvuxen och tvåstammig gran. 

8 Glasbjörk Klen, stående, död björk med ett hål i toppen. 

9 Glasbjörk Försvagad ihålig björk med ingångshål 10 cm. 
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4.5 Områdesbeskrivningar för ej naturvärdesklassade områden 

Område 2 

Klibballskog med stammar 20-70 cm 
diameter intill Tisaren. Resliga höga alar 
och inga socklar. Enstaka liggande döda 
stammar. Tät underväxt av hägg. Det har 
varit en öppen biotop enligt äldre kartor 
och alskogen saknar kontinuitet. Ont om 
grövre död ved.  

Skogen har visst naturvärde med tanke på 
att det är en strand där land möter vatten.  

 

Område 3 

Strandskog utmed Tisarens strand 
bestående av pilar och alar som möter hög 
bladvass i vattnet. Undervegetation av 
starrarter, jättegröe och rörflen 

Från vassbältet utmed Tisaren finns 
rapporter om rördrom, sävsparv, 
skäggdopping och brun kärrhök under 
häckningstid.  

Skogen har visst naturvärde med tanke på 
att det är en strand där land möter vatten. 

 

Område 4 

Ung granskog 10-20 cm i diameter med 

enstaka medelålders björkar. I beståndet 
står en grov gran. 

Skogen har lågt naturvärde  
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Område 5 

Gles björkskog med diameter 20 - 40 cm 
på fuktig mark. Fältskiktet domineras av 
majbräken och älgört. 

Skogen har lågt naturvärde 

 

Område 6 

Gallrad sluten granskog 50-70 cm i 
diameter. Gles underväxt av blåbär och 
harsyra. Rester av grova lövstubbar och 
en död rönn. 

Skogen har lågt naturvärde 

 

Område 7 

Medelålders bitvis gles lövskog dominerad 

av björk med enstaka lönnar. Det finns 
några björkar som blivit hålträd och 
döende björkar med tickor. Buskskiktet 
domineras av hägg, rönn och enstaka 
olvon. Fältskiktet domineras av majbäken, 
älgört eller gräsarter.  

Skogen har ett visst naturvärde 
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5 Slutsatser 

5.1 Detaljplanens påverkan på strandskyddets syfte 

Strandskyddets syfte är att säkra allmänhetens tillträde till stränder och att inte särskilt 
skyddsvärda naturtyper eller arter påverkas negativt. Hänsyn skall tas till hur känsliga eller 
ovanliga de berörda naturtyperna är. Enligt detaljplanen kommer en remsa runt 30 meter 
utmed Tisarens strand lämnas som naturmark. I vassen planeras enligt detaljplanekartan tre 
bryggor. Strandremsan består idag av strandskog av främst yngre klibbal. Om alskogen får 
utvecklas fritt får den på sikt naturvärden i form av död ved som ger förutsättningar för 
vedlevande organismer. Detaljplaneområdet utgör den sydligaste delen av ett ovanligt stort 
lövsumpskogsområde som är intressant ur naturmiljösynpunkt på grund av sin storlek och 
förekomst av rödlistade arter. Strandskogens naturvärden bevaras om inte träden huggs ned. 

Strandskogen 

Strandskogen inom inventeringsområdet uppfyller inte kravet för sumpskog med höga 
naturvärden avseende på kontinuitet eller förekomst av skyddsvärda arter (Nitare 2019). Norr 
om inventeringsområdet är skogsmarken blötare med källpåverkan och trädsocklar. Den har 
mer karaktär av lövsumpskog jämfört med lövskogen i inventeringsområdet. Strandskogen 
inom inventeringsområdet består av yngre träd och delar av ytan var öppen odlingsmark i 
början av 1900-talet. Skogen verkar sakna kontinuitet som skogsmark, vilket är viktigt för 
många hotade och rödlistade arter. Det är relativt ont om död ved framförallt grövre död ved. Ett 
vanligt önskemål när man bygger sjönära är sjöutsikt. 

Vassbältet 

Vassbältet i vattnet utanför stranden har en mäktighet på runt 100 meters bredd och en total 
utsträckning på runt 2,5 km utmed Tisarens sydvästra strand. Inventeringsområdet berör cirka 
250 meters strandstäcka. I Artportalen finns rapporter från häckningstid av rördrom (NT), 
sävsparv (VU), skäggdopping och brun kärrhök. Det är fågelarter som är beroende av vassbältet 
för sin häckning. Rördrom och brun kärrhök är också upptagna i EU:s habitatdirektiv. Enligt 
detaljplanens plankarta (Askersunds kommun 2019) planeras tre bryggor i områdets norra del. 
Bryggorna påverkar vassbältets utbredning lokalt och båttrafik ger påverkan via svall och viss 
störning av fåglar som häckar i vassen. Det tematiska tillägget av översiktsplanen för LIS-
områden (Sydnärkes byggförvaltning 2015) pekar även ut cirka 700 meter sträcka av vassbältet 
i sydost som lämpligt område där strandskyddet kan upphöra.  

5.2 Diskussion 

Naturen i det inventerade området består av i huvudsak produktionsskog dominerad av 
triviallövträd. Marken är flack och sluttar svagt ned mot Tisaren. Det gör att marken är fuktig 
och dåligt dränerad men inte så blöt som sumpskogen längre norrut. En naturvårdsart knuten 
till gamla träd, blanksvart trämyra påträffades. I ett område med höga naturvärden hittar man 
ofta flera naturvårdsarter och andra element som är viktiga för hotade arter. Det gjordes inga 
fynd av naturvårdsarter knutna till marken t.ex. kärlväxter eller svampar.  

Sumpskogen norr om det inventerade området är betydligt blötare med partier med 
källpåverkad mark och har större möjlighet att hysa rödlistade arter. Eftersom det inventerade 
området är den sydligaste delen av ett större område som har högre naturvärden längre norrut 
kommer detaljplanen sannolikt att påverka den värdefulla sumpskogen marginellt. 

Skogen inom det inventerade området saknar skoglig kontinuitet i ett längre perspektiv 
eftersom stora delar var jordbruksmark under 1800-talet och tidigt 1900-tal. Många hotade och 
rödlistade organismer är svårspridda och beroende av skoglig kontinuitet för sin överlevnad. 
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Vassbältet påverkas lokalt av de bryggorna som planeras enligt detaljplanen. Vassbältet utmed 
Tisarens västra strand kommer ändå att väsentligen bevaras mer än hälften av vassbältets längd 
kommer att förbli opåverkad. Det återstår tillräckligt stora vassområden för vasshäckande 
fågelarter så att arterna kan behålla gynnsam bevarande status i Tisaren. Däremot har denna 
utredningen inte tagit höjd för kumulativa effekter i fall det planeras andra intrång i vassbältet i 
och utanför inventeringsområdet.   

5.3 Rekommendationer 

Naturen i det inventerade området har inte högre naturvärden än normalt. Strandskogen har ett 
något högre naturvärde än resten av området eftersom stränder alltid kan antas ha högre 
naturvärden där land och vatten möts. Denna del av området bör bevaras även om intresse för 
sjöutsikt i likande projekt brukar vara önskvärt. Ett upphävande av strandskyddet enligt 
detaljplanen kommer inte att påverka höga naturvärden i större omfattning. Om strandskogens 
träd bevaras och utvecklas kommer naturvärdena att öka på sikt.  

Ingreppet i vassbältet går att lindra om man inte tar bort mer vass än nödvändigt när bryggorna 
anläggs. Anläggningsarbete i vassen bör också ske utanför de aktuella fåglarnas häckningstid 
samt andra eventuella åtgärder utanför inventeringsområdet.  
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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  

 

2 Standarden i sin helhet kan köpas från SIS förlag.  
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• påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3 – påtaglig positiv betydelse för biologisk 
mångfald  

• 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.  
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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  

Områdesbeskrivningar Askersund Åsbro 1:17 

Naturvärdesobjekt nr 1 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt  Limnisk strand Strand med vass Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Del av större häckbiotop för fåglar knutna till vassar. Hög 

produktion av insekter och uppväxtmiljö för småfisk.  

Rördrom (NT), brun kärrhök, sävsparv 

(VU) och skäggdopping finns noterade i 
vassområdet längs Tisarens västra strand 
enligt artportalen.  

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 

 

Hög bladvass med en bredd av 100 meter ut i vattnet som möter 

strandskogen bestående av pilar och alar. Undervegetation i 

strandskogen av starrarter, jättegröe och rörflen. 

Från vassbältet utmed Tisarens strand finns rapporter om 

rördrom, sävsparv, skäggdopping och brun kärrhök under 

häckningstid. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 2.85 

Inventerare 

Björn Ström 

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 ner 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 

Steklar 

Blanksvart 
trämyra 
Lasius 
fuliginosus 

                    x 

Blanksvart trämyra lever oftast i 
Ihåliga lövträd. Ihåliga lövträd 
blir allt ovanligare, och hyser 
ofta en stor biologisk mångfald. 

Arter som sedan tidigare är registrerade på Artportalen, inom och omkring inventeringsområdet (utdrag 1990-2019).  

Fjärilar 

Mindre 
blåvinge 
Cupido 
minimus 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

    x           x 

Kalkgräsmarker (6210) En bra 
signalart för varma torrmarker 
med ett rikt insektsliv och där 
det ofta också finns andra 
rödlistade insekter. Mindre 
blåvinge är knuten till torrängar, 
sandhedar, alvarmarker, 
grustäkter och liknande miljöer 
med rika bestånd av 
getväppling, som är den 
huvudsakliga värdväxten för 
larven. 

Fåglar 

Backsvala 
Riparia riparia 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

                  
  

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     
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Art RL 15 RL 10 Tu Si N2 
A

D 

F

D 

AS

F 

50

% 

P

R 

C

a 
Information 

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. 

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. 

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. 

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. 

Gråtrut 
Larus 
argentatus 

Sårb
ar 

(VU°) 

Nära 
hotad 
(NT) 

                  
  

Havsörn 
Haliaeetus 
albicilla 

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. 
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Art RL 15 RL 10 Tu Si N2 
A

D 

F

D 

AS

F 

50

% 

P

R 

C

a 
Information 

Hussvala 
Delichon 
urbica 

Sårb
ar 

(VU) 
              x     

  

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. 

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. 

Salskrake 
Mergus 
albellus 

  
Nära 
hotad 
(NT°) 

    x   x 
4 § 
(B) 

  x   

Myrsjöar (3160) 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. 

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. 

Skäggmes 
Panurus 
biarmicus 

Nära 
hotad 
(NT°) 

                  x 

Strikt knuten till stora vassar, en 
miljö som på många sätt är 
värdefull som bl.a. Häckmiljö för 
många fågelarter, rik 
insektsproduktion. Skäggmesen 
en mycket lokal art i hela 
Nordeuropa. 

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.  



Naturvärdesinventering / Naturvärdesinventering. Åsbro1:17, Askersunds kommun 2019  

 

 26 

Art RL 15 RL 10 Tu Si N2 
A

D 

F

D 

AS

F 

50

% 

P

R 

C

a 
Information 

Stare 
Sturnus 
vulgaris 

Sårb
ar 

(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. 

Storspov 
Numenius 
arquata 

Nära 
hotad 
(NT) 

Sårb
ar 

(VU) 
    x             

Strandängar vid Östersjön 
(1630) Fuktängar (6410) 
Högmossar (7110), Skadade 
högmossar (7120) Öppna 
mossar och kärr (7140) 
Glasörtstränder (1310) 

Svarttärna 
Chlidonias 
niger 

Sårb
ar 

(VU) 

Sårb
ar 

(VU) 
    x   x 

4 § 
(B) 

      

Naturligt näringsrika sjöar (3150) 
Arten finns upptagen i bilaga 1 
till fågeldirektivet, vilket innebär 
att arten har ett sådant 
unionsintresse att särskilda 
skyddsområden behöver utses. 

Sånglärka 
Alauda 
arvensis 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

                  
  

Sävsparv 
Emberiza 
schoeniclus 

Sårb
ar 

(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. 

Tornseglare 
Apus apus 

Sårb
ar 

(VU) 

Nära 
hotad 
(NT) 

              x   Prioriterad fågelart enligt bilaga 
4 i Skogsvårdslagen. 
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Art RL 15 RL 10 Tu Si N2 
A

D 

F

D 

AS

F 

50

% 

P

R 

C

a 
Information 

Trastsångare 
Acrocephalus 
arundinaceus 

Nära 
hotad 
(NT°) 

Nära 
hotad 
(NT°) 

    x             
Naturligt näringsrika sjöar (3150) 

Vitkindad gås 
Branta 
leucopsis 

            x 
4 § 
(B) 

      

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

Ängspiplärka 
Anthus 
pratensis 

Nära 
hotad 
(NT) 

                  x 

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

Kärlväxter 

Ormbär 
Paris 
quadrifolia 

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

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. 

Steklar 

Bålgeting 
Vespa crabro 

                    x 
Äldre lövträdsmiljöer med 
hålträd 
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