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En lavrik aspstam i brynzonen mellan golfbanan
och skogen i väster – vägglav, asporangelav, allélav, blemlav, aspkranslav och några arter till.

2

Titelbladets bild: Vidkronig ek i blockrikt avsnitt av mosaikartat beteslandskap i delområde 1.

Sammanfattning
Under vår och sommar 2021 genomförde Adoxa Naturvård en naturvärdesinventering - NVI samt kompletterande groddjurs- och fladdermusinventeringar på
fastigheten Björksta – Vedby 1:1 med syftet att öka kunskapsunderlaget inför en
eventuell exploatering av området. Tre delområden i inventeringsområdets norra del
bedöms hysa ”klass 2 - högt naturvärde. Den östra delen har huvudsakligen
klassificerats som delområden med ”klass 3 – påtagligt naturvärde”. Samma
bedömning har gjorts för områdets fem sumpskogar och hällmarkstallskogen i
delområde 6. Samtliga sumpskogar och golfbanans vattenhinder utgör potentiella
groddjursmiljöer. Förekomst av större och mindre vattensalamander samt
brungrodor konstaterades i några av dem. Den varierade betesmarken i delområde 1
utgör en mycket intressant fladdermusmiljö tillsammans med delar av brynzonerna
mot golfbanan. Fladdermusaktiviteten var hög och sju arter konstaterades – varav 2
rödlistade.
Den planerade bebyggelsen bedöms inte påverka delområden med ”klass 2 – högt
naturvärde”. Däremot riskeras naturvärden att gå förlorade i flera delområden med
”klass 3 – påtagligt naturvärde”. Kompensationsåtgärder för förlorade naturvärden
diskuteras i rapporten och några åtgärder som till exempel ”ersättningsbiotoper”
”faunadepåer”, ”uppsättning av holkar” föreslås för berörda delområden med i
huvudsak naturvärden ”klass 3 - påtagligt naturvärde”.

Inledning/Bakgrund
En Naturvärdesinventering – NVI samt kompletterande inventeringar av groddjur
och fladdermöss har genomförts för att förbättra kunskapsunderlaget i den
planeringsprocess som pågår inför en eventuell bebyggelse av Björksta – Vedby 1:1.
Adoxa Naturvård fick uppdraget att genomföra inventeringarna av markägaren
genom projektledare Karin Schartau.

Metod
Arbetet inleddes med studier av satellitbilder och kartor vilket inkluderar historiska
kartor från förra sekelskiftet och från 1950-talet. Databaser med uppgifter om växtoch djurarter gicks igenom varefter området besöktes vid 3, 12, 20 maj, 28, 29 juni,
och med ett avslutande besök den 4 augusti.
Vid fältbesöken noterades, värderades och koordinatsattes naturvärdesobjekt (nedan
kallat delområden), naturvårdsarter och värdeelement. Naturvärdesbedömningen
utgår från ”Svensk standard SS 1999 000, 2014” detaljeringsgrad medel och tillägg
”värdeelement” och ”detaljerad redovisning av artförekomst”. Dessutom har
kompletterande inventeringar av groddjur och fladdermöss genomförts och vägts in i
bedömningen.
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Bedömningen görs i fem klasser med både arter och biotopernas egenskaper som
grund (se figur 1 nedan). Bedömningen anger endast biotopens, naturvärdesobjektets
eller delområdets nuvarande värde för biologisk mångfald. Friluftsvärden, estetiska
värden, ekonomiska värden mm vägs inte in i bedömningen.

Figur 1. Läs av från båda axlarna. Bedömningsgrund art tillsammans med
bedömningsgrund biotop ger den slutgiltiga naturvärdesbedömningen.
(Svensk standard SS 1999 000, 2014).

Databaser
Artportalen
I artportalen finns ett antal naturvårdsarter (rödlistade arter, signalarter, fridlysta
arter) arter registrerade i området. Artportalens fynd som inte har observerats under
föreliggande inventering noteras med grön färg i artförteckningen.
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Trädportalen innehåller uppgifter om naturvårdsträd i form av almar i delområde 18,
ek och tall i delområde 22 samt en tall på gränsen mellan delområde 10 och 12.
Nyckelbiotopsinventeringen. Inga nyckelbiotoper eller objekt med naturvärden har
registrerats inom inventeringsområdet.
Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister visar förekomst av ett antal
fornlämningar. Vedby gamla tomt, en husgrund, resterna av en hägnad samt ett
antal stensättningar och rösen.

Beskrivning av inventeringsområdet
Delområde 1: Beteslandskap
Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde
Mosaikartat beteslandskap med gamla åkrar, åkerholmar och betesmark. Bitvis
trädklätt och bitvis öppet. Trädskiktet är olikåldrigt med stort inslag av gamla träd.
Även död ved förekommer i ovanligt stor mängd. Markfuktigheten varierar från torrt
till fuktigt men torr- och friskängar dominerar. Trots tydlig gödningspåverkan i de
gamla åkrarna är artrikedomen stor – främst tack vare inslaget av naturbetesmark
med lång beteskontinuitet och de blockrika åkerholmarna. Hävdgynnade och
kväveskyende arter vandrar ut från naturbetesmarken in i den före detta
åkermarken. Den rödlistade och kräsna fodermarksarten backsmörblomma hittades i
gammal åkermark. Nattviol uppträder talrikt. Ett par rödlistade fågelarter noterades i
området – både gröngöling och grönfink har mycket goda förutsättningar för födosök
och häckning i området. Enkelbeckasin varnade i en fuktäng under fältbesöket den
20 maj. I området noterades stor fladdermusaktivitet - se bilaga 4.
•

Naturvårdsarter: Gröngöling (NT), Grönfink (VU), Enkelbeckasin (F, Typisk art
för fuktängar), Björktrast (NT), Myskbock (S), Ask (EN), Backsmörblomma
(NT), Vårstarr (NT), Backstarr (NT), Jungfru Marie nycklar (F), Nattviol (F) stort antal, Fransfladdermus (NT, F), brunlångöra (NT, F) fem ytterligare
fladdermusarter (F).

•

Värdeelement: Död ved - lågor, torrträd, högstubbar, hålasp, håltall, hålbjörk,
gamla sälgar med hackmärken, blockrikt, rösen, vidkroniga ekar, bärande
buskar (slån, nypon, krusbär, hägg, rönn), fuktäng

Delområde 2: Tallskog
Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde
Ett litet område med gammal tall väster om Nytorp. Tallticka noterades på två träd
men betydligt fler är potentiella värdträd för den rödlistade vedsvampen. Ytterligare
en signalart, grovticka, som nästan enbart hittas på de äldsta tallarna noterades
arttypiskt vid basen av en tall i området. Här växer också enstaka exemplar av ek och
rönn. En ännu levande tall har 14 uthackade bohål. Död ved förekommer sparsamt.
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•
•

Naturvårdsarter: Tallticka (NT, S), grovticka (S)
Värdeelement: Torrtall, håltall

Delområde 3: Hygge
Naturvärdesklass 5 - lågt naturvärde
Stort hygge med kvarlämnat ris och sönderkörd mark där hjulspåren är många och
tydliga. Enstaka frötallar eller evighetsträd, högstubbar och några kvarlämnade
aspar. Marken är småblockig med inslag av enstaka större block.
• Naturvårdsarter: --• Värdeelement: Död ved (lågor, skapade högstubbar), block.

Delområde 4: Sumpskog
Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde
Ett mindre sumpskogsavsnitt med vattenspegel, klibbal, glasbjörk, ung gran. Död ved
förekommer sparsamt.
•
•

Naturvårdsarter: Brungroda (F), rankstarr (S)
Värdeelement: Utvecklade socklar, vattenspegel

Delområde 5: Barrskogsplantager
Naturvärdesklass 5 – lågt naturvärde
Ett stort område med omväxlande tall- och grandominerade partier. Plantagerna är
unga till medelålders.
•
•

Naturvårdsarter: --Värdeelement: ---

Delområde 6: Hällmarkstallskog
Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde
En bergsplatå med äldre tallskog med stort inslag av naturvårdstallar. Tallticka
förekommer och många potentiella värdträd finns. Vissa träd har stamskador och
hackmärken. Blåmossa bildar små kuddar över hela området och är en karaktärsart i
vegetationens bottenskikt.
•
•

Naturvårdsarter: Blåmossa (S), tallticka (NT, S)
Värdeelement: Mycket stort stenröse, lågor, torrträd, högstubbar, hällmark,
surdrag.

Delområde 7: Hygge
Naturvärdesklass 5 – lågt naturvärde
Stort hygge med frötallar, unga granar och björksly. Bitvis småblockigt och i
fältskiktet typiska hyggesarter som till exempel kruståtel, piprör, lingon, vårfryle och
bergkorsört. Några stenmurklor hittades under inventeringen nära telemasten.
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•
•

Naturvårdsarter: --Värdeelement: Enstaka lågor

Delområde 8: Klibbalsumpskog
Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde
Mossrik sumpskog med klibbal, ung gran och viss sockelbildning. Vattenspegel under
stor del av året. En vanlig groda eller en åkergroda visade sig i det öppna vattnet
under inventeringen. I periferin växer en sälg med hackmärken.
•
•

Naturvårdsarter: Brungroda (F),
Värdeelement: Socklar, vattenspegel,

Delområde 9: Klibbalsumpskog
Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde
Klibbalsumpskog som följer ett fuktstråk genom inventeringsområdets centrala
delar. Träden är medelålders och något äldre men sockelbildningen är bitvis mycket
tydlig. Död ved förekommer sparsamt. Sumpskogen hyser vattenspegel under stor
del av året. Brungroda noterades vid inventering i början av maj. Starrarter
karakteriserar vegetationen i fältskiktet – rankstarr, bunkestarr, vasstarr, tuvstarr,
blåsstarr, stjärnstarr och slokstarr till exempel.
•
•

Naturvårdsarter: Brungroda (F), rankstarr (S)
Värdeelement: Socklar, vattenspegel, lågor och torrträd.

Delområde 10: Hygge
Naturvärdesklass 5 – lågt naturvärde
Björkslydominerat hygge med kvarlämnade asp, vårtbjörk, tall och någon gran.
Enstaka torrtallar och lågor förekommer. Typiska hyggesarter som hallon, piprör och
kruståtel är vanliga i området.
•
•

Naturvårdsarter: --Värdeelement: Hålasp, lågor, torrträd.

Delområde 11: Klibbalsumpskog
Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde
Litet sumpskogsavsnitt med ung – medelålders klibbal och ung gran. Död ved
förekommer liksom mossdraperade socklar.
•
•

Naturvårdsarter: Brungroda (F)
Värdeelement: Låga, torrträd, vattenspegel under stor del av året.
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Delområde 12: Blandskog
Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde
Gles blandskog med ek, tall och asp som dominerande arter. Vårtbjörk och ung gran
förekommer också liksom hassel. Centralt och i områdets södra del har svårgenomtränglig lövsly etablerat sig efter en avverkning för något år sedan. I det örtrika
fältskiktet märks, liljekonvalj, kruståtel, örnbräken, smultron och ett stort inslag
fodermarksarter – gökärt, ärenpris, slåtterfibbla, liten blåklocka med flera.
•
•

Naturvårdsarter: Askskott och unga askar (EN), svartöra (NT), slåtterfibbla
(NT), blåsippa (S, F), svart trolldruva (S), nattviol (F),
Värdeelement: Vidkroniga ekar, lågor, torrträd, högstubbar, hålaspar.

Delområde 13: Golfbana
Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde
Golfbana med ruff, fairway och green nära klubbhuset. I stort sett helt öppen
gräsmark men med visst inslag av ung - medelålders vårtbjörk och tall.
•

•
•

Naturvårdsarter: Större vattensalamander (F), mindre vattensalamander (F),
björktrast (F, NT), fladdermöss (F), vattenstjärna (Typisk art i naturligt eutrofa
sjöar)
Värdeelement: Dammar/vattenhinder
Övrigt: Området är artfattigt men har en indirekt betydelse för de betydligt
mer värdefulla brynzoner som bildas mellan skog och golfbanans öppna
mark.

Delområde 14: Lövskog
Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde
Varierat lövskogsområde med stort inslag av medelålders ek enstaka äldre vidkronig
ek och bitvis gammal asp. Stort slyuppslag efter sentida avverkning – asp, vårtbjörk.
I fältskiktet är piprör, stenbär och ängskovall mycket vanliga medan fodermarksarter
som ärenpris, ängshavre, brudbröd, jungfrulin och liten blåklocka uppträder glest. (I
vägkanten växte här, enligt Artportalen, ett bestånd backsippa 2011).
•
•
•

Naturvårdsarter: Backstarr (NT), backsmörblomma (NT), gulpudrad spiklav
(S), nattviol (F), gulsippa, backsippa (VU, F,)
Värdeelement: Vidkronig ek, torrträd, lågor, surdrag, meandrande bäck
Naturvärdena skulle vinna på slyröjning och hårt betestryck, frihuggning av
några vidkroniga ekar.
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Delområde 15: Golfbana
Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde
Välskött golfbana med artfattiga gräsytor på fairway och green men med inslag av
hävdgynnade arter i periferin – blåsuga, gökärt, gullviva. Fyra dammar eller
vattenhinder har anlagts inom delområde 15. Vattensamlingarna bidrar till
biotopvariation och biologisk mångfald genom vattenvegetation och vattenfauna –
allmän ryggsimmare, småspigg med flera arter.
•
•
•

Naturvårdsarter: Gulsippa, björktrast (F, NT), fladdermöss (F)
Värdeelement: Dammar/vattenhinder
Övrigt: Området är artfattigt men har en indirekt betydelse för de betydligt
mer värdefulla brynzoner som bildas mellan skog och golfbanans öppna
mark.

Delområde 16: Golfbana
Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde
Välskött golfbana med artfattiga gräsytor på fairway och green men med inslag av
hävdgynnade arter i periferin – gökärt, gullviva.
•
•
•

Naturvårdsarter: björktrast (F, NT)
Värdeelement: --Övrigt: Området är artfattigt men har en indirekt betydelse för de betydligt
mer värdefulla brynzoner som bildas mellan skog och golfbanans öppna
mark.

Delområde 17: Byggnad/gårdsplan
Naturvärdesklass 5 – lågt naturvärde
En ekonomibyggnad med grusad gårdsplan. Humle växer på gränsen mot delområde
18.
•
•

Naturvårdsarter: --Värdeelement: ---

Delområde 18: Ädellövskog
Naturvärdesklass 2 – Högt naturvärde
Svagt kuperat ädellövskogsområde med dominans av ask och ung alm. Men även
grov asp, vårtbjörk och sälg bidrar till naturvärdet i delområdet. Huvuddelen av
askbeståndet ger ett friskt intryck. Den unga almen är ännu till synes frisk medan de
äldre träden redan är döda. Död ved förekommer tämligen rikligt i olika
nedbrytningsstadier. Hällar med stinknäva, ängshavre, flentimotej och lundtrav
förekommer liksom täta hägg-, ask- och almsnår.
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I lite fuktigare och mer lundartad miljö är arter som nejlikrot och stinksyska vanliga.
Små flikar av gammal åker med kvävepåverkad flora sträcker sig in i delområdet och
skapar luckor i trädtäcket. Här är ängskavle, hundkex, brännässla, åkertistel, kvickrot,
vitplister och älggräs vanliga arter. I brynen dominerar slån.
•
•

Naturvårdsarter: Alm (CR), ask (EN), flentimotej (NT), lundtrav (typisk art för
kalkgräsmarker), myskbock (S)
Värdeelement: Torrträd, torrträd med bohål, grova lågor, myrstack.

Delområde 19: Tallskog
Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde
Platå med kraftigt gallrad hällmarkstallskog. Gamla tallar står glest och några har
uppnått riktigt hög ålder - ca 150 år. Flera potentiella naturvårdsträd. Renlavar och
kruståtel karakteriserar hällarna. Enstaka block.
•
•

Naturvårdsarter: Reliktbock (sannolika spår i barken hos en av de äldsta
tallarna).
Värdeelement: Gamla tallar, berghällar, stenröse, myrstack

Delområde 20: Hygge
Naturvärdesklass 5 – Lågt naturvärde
Hygge med en kvarlämnad aspklon och enstaka kvarlämnade träd – klibbal, tall,
vårtbjörk. Piprör och örnbräken dominerar men i övrigt är en stor andel mark
sönderkörd och helt utan botten- och fältvegetation.
•
•

Naturvårdsarter: --Värdeelement: Granlågor, högstubbe, flyttblock

Delområde 21: Tallskog
Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde
Likåldrig talldominerad skog med inslag av asp, ung gran och ek. Relativt artrikt
fältskikt med pillerstarr, smultron, gullviva, vispstarr, blåsippa med flera arter men
blåbär dominerar. Visst inslag av asp- och tallågor.
• Naturvårdsarter: Svart trolldruva (S), Blåsippa (S), granbarkgnagare (S)
• Värdeelement: Asp- och tallågor

Delområde 22: Blandskog
Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde
Varierad och luckig blandskog med stort inslag av äldre ek och tall. Sannolikt är
området en igenväxande före detta betesmark. Död ved förekommer rikligt.
•
•

Naturvårdsarter: Askskott (EN), myskbock
Värdeelement: Gammal vidkronig ek, lövträdslågor
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Delområde 23: Klibbalsumpskog
Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde
Liten medelålders – äldre klibbalsumpskog med öppen vattenspegel stor del av året.
Tydlig sockelbildning.
• Naturvårdsarter: Rankstarr (S), brungroda (F)
• Värdeelement: Socklar, vattenspegel stor del av året.

Groddjur
Se bifogad rapport – bilaga 3.

Fladdermöss
Se bifogad rapport – bilaga 4.
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Kompensationsåtgärder
För att skydda och bevara värdefulla naturområden är det viktigt att försöka reglera
förlust av natur och naturvärden vid planläggning och exploatering. Att på olika sätt
kompensera för bebyggda naturområden är något som har börjat tillämpas de senaste
decennierna, både internationellt och i Sverige. Hur denna kompensation utformas i
detalj varierar men några riktlinjer har börjat utkristalliseras. Kompensationsåtgärderna
ska i första hand och så långt det är möjligt:
•
•
•
•
•

Vara lika de förlorade värdena.
Stå i proportion till de förlorade värdena.
Utföras i närtid.
Utföras i närmiljön.
Vara bestående.

Om den planerade bebyggelsen av Björksta – Vedby 1:1 genomförs kommer naturvärden att gå förlorade. Åtgärder som i någon mån kompenserar för förlusten av dessa
naturvärden diskuteras nedan. Kompensationsåtgärder som erättningsbiotoper,
faunadepåer, fågelholkar mm föreslås och beskrivs.
Förlorade naturvärden
Flera delområden som hyser ”påtagligt naturvärde” – klass 3 på en femgradig skala
riskerar att påverkas negativt om bebyggelsen av området genomförs enligt planerna.
”Påtagliga naturvärden” riskerar att gå förlorade i delområde 4, 6, 8, 9, 11, 12, 19, 22
och 23. ”Visst naturvärde” riskerar att gå förlorat i delområde 21.
•

Delområde 4, 8, 9, 11 och 23 utgörs av sumpskogar där hydrologin är helt
avgörande för vilka naturvärden som utvecklas. Arealen våtmarker av olika slag
har under mycket lång tid minskat i hela landet, i huvudsak på grund av
dikningar i skog och odlingsmark. Där våtmarker försvinner på grund av
exploateringar bör kompensationsåtgärder genomföras.
Rekommenderade kompensationsåtgärder: A, B, F, H och J

•

Delområde 6 och 19 utgörs av hällmarkstallskog med inslag av riktigt gammal
tall – en sällsynthet i dagens produktionsskogar. Flera tiotal av tallarna är
potentiella värdträd för den rödlistade vedsvampen tallticka samt för
signalarterna grovticka och blomkålssvamp. På en tall i delområde 19 hittades
spår som antyder förekomst av den rödlistade signalarten reliktbock. Grova
tallar är lämpliga boträd åt spillkråka som redan efter en häckning lämnar det
uthackade boet vidare till andra djur - ugglor, andra fågelarter, ekorre,
fladdermöss, mård med flera. Plattkronade gamla tallar är utmärkta boträd åt
flera rovfåglar som bygger bo i kronan. Områdets döda ved bidrar också till
biologisk mångfald på ett betydande sätt.
Rekommenderade kompensationsåtgärder: A, F, G och H
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•

I delområde 12 och 22 riskerar den hävdgynnade floran att gå förlorad liksom
nyckelarten ek som förekommer med flera gamla och vidkroniga exemplar.
Många hålaspar försvinner och därmed förutsättningarna för en lång rad
småfåglars häckningsmöjligheter. I dessa delområden är det också troligt att
vattensalamandrarna tillbringar merparten av sina liv under några multnande
trädstammar eller i en rishög eller ett stenröse. Vattensalamandrarnas
överlevnad på sikt blir därför hotad av exploateringen.
Rekommenderade kompensationsåtgärder: A, C, D, E, F, H och I

Förslag på kompensationsåtgärder
A

Avsätta markområden till naturvården – ”ersättningsbiotoper”.
Markområden av liknande slag som de som går förlorade vid exploateringen.

B

Plugga igen diken i närliggande skogsområden så att våtmarker skapas som
kompensation för sumpskogarna som går förlorade vid exploateringen. Med
tiden utvecklas då nya sumpskogar.

C

Att anlägga faunadepåer, ved- och rishögar, stenrösen i vattensalamandrarnas närmiljön - inom 50 - 300 meter. Exempelvis i delområde 14.

D

Informera om vikten av att inte plantera ut fisk och kräftor i golfdammarna.

E

Att meandra bäcken så att flödet bromsas med mindre slam och klarare
vatten i dammarna som följd.

F

Faunadepåer företrädesvis men inte enbart i solexponerat läge – gärna i
skogsbryn.

G

Frihugga skuggade ekar och/eller tallar i brynzoner men även inne i
skogsbestånd.

H

Placera ut 10 - 30 fågelholkar.

I

Placera ut 3 - 5 mulmholkar.

J

Anlägg groddjursdamm
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Naturvårdsarter
Nedan redovisas ett urval arter som genom sina miljökrav signalerar höga naturvärden
eller är intressanta på annat sätt för inventeringsområdet. Dessa arter har tillsammans
med biotopens egenskaper bidragit till naturvärdesbedömningen.

Fåglar
Grönfink (EN, F)

En välkänd och populär fågel som gärna besöker
fågelborden under vintern. På grund av en parasitsjukdom
har den gått kraftigt tillbaka och kategoriseras som starkt
hotad (EN) sedan 2020. Två sjungande hanar hördes i
delområde 1.

Gröngöling (F)

Södra Sveriges gröna hackspett. Trädklädda betesmarker
som växer igen har inneburit svårigheter för gröngölingen.
I det mosaikartade beteslandskapet i delområde 1 har den
dock till synes utmärkta förhållanden. En fågel hördes
under fältbesök 3 maj.

Björktrast (NT, F)

Tillsammans med koltrasten är björktrasten
gräsmattornas trast. Under sommaren hittar den sin
favoritföda, daggmask, där. Arten har minskat kraftigt det
senaste decenniet varför den sedan 2020 är upptagen på
rödlistan som (NT). Födosökande fåglar. Flera björktrastar
visade sig på golfbanan, delområde 13 och 15, och en i
betesmarken, delområde 1.

Lärkfalk (F)

En mycket skicklig flygare som till och med kan fånga den
snabba tornseglaren. Trollsländor och enstaka
fladdermöss står också på menyn. Ett exemplar
noterades flygande över ”verkstadsbyggnaden” i
delområde 17.

Fisk
Småspigg

Groddjur
Brungrodor (F)

Småspigg är Sveriges minsta fiskart. Den trivs i småvatten
där andra fiskar saknas. Visserligen kan den äta smådjur
och grodrom men troligen påverkar den inte eventuella
bestånd av vattensalamander nämnvärt. Arten
påträffades i golfbanans vattenhinder i delområde 15 och
strax norr om delområde 16.

Samlingsnamn på vanlig groda, åkergroda och
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långbensgroda som är lika varandra och därför svåra att i
fält med säkerhet bestämma till art. I Västmanland rör det
sig med största sannolikhet om någon av arterna ”vanlig
groda” och ”åkergroda”. Brungroda observerades den 12
maj i var och en av sumpskogarna i delområde 4, 9 och 11.

Större
vattensalamander (F)

Ett vackert groddjur som kan bli lika gammal som lång, det
vill säga 18 - år respektive centimeter. Den har blivit en
symbolart för naturvårdsarbete i småvatten. Små
solexponerade, fiskfria dammar med närhet till
skogsmiljöer där det inte saknas död ved, stenrösen eller
rikligt med lövförna är favoritmiljön. Flera hanar i lekdräkt
samt ett par honor noterades i damm 6 samt två hanar i
damm 8. Sannolikt förekommer arten i flera av golfbanans
vattenhinder.

Mindre
vattensalamander (F)

En nära och lite mindre kräsen släkting till ovanstående.
Där den större vattensalamandern finns hittar man ofta
även den mindre medan mindre vattensalamander i vissa
småvatten uppträder som enda salamanderart. Många
exemplar av mindre vattensalamander noterades i damm
6. Sannolikt förekommer arten i flera av golfbanans
vattenhinder.

Insekter
Myskbock (S)

Granbarkgnagare (S)

Kärlväxter
Alm (CR)

Signalart. Stor och vackert grönskimrande skalbagge vars
larver lever i lövträdsved - huvudsakligen sälg. Många
lämpliga sälgar finns spridda i inventeringsområdet – i
synnerhet brynzoner och i delområde 1. Sannolika spår
efter myskbock noterades i några av dem. I samma träd
syntes hackspår efter hackspettars födosök.

En liten barkborre som angriper de yttre delarna av
granbarken utan att skada innerbark och kambium (jfr
granbarkborre). Den väljer gamla och oftast mycket grova
granar och vanligtvis de nedersta tre meterna. Angreppen
känns lättast igen på de små cirkelrunda kläckhålen.
Kläckhål av arten noterades på en gran i delområde 21.

Almen är ett vanligtvis högvuxet ädellövträd som 2010
togs upp i den nya rödlistan på grund av aggressiva
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angrepp av en svampsjukdom, almsjuka, som sprids av
skalbaggen, almsplintborre. Svampen angriper endast lite
äldre träd som vanligtvis hunnit bli åtminstone 30 cm i
omkrets. Unga skott av frisk alm noterades i delområde
18.
Ask (EN)

Ett högvuxet ädellövträd som 2010 togs upp i den nya
rödlistan på grund av aggressiva angrepp av en
svampsjukdom, askskottsjukan, som angriper både unga
och gamla träd och därmed hotar att allvarligt reducera
det svenska beståndet. I betesmarken i delområde 1 växer
tre medelålders askar varav en tycks vara tämligen fri från
askskottsjukan.

Gulsippa

Typisk art i näringsrika ekskogar – kalkgynnad. Fungerar
bra som signalart för lite rikare lövskogsmiljöer. Talrikt
förekommande på båda sidor om bäcken mellan golfbanan
och ekskogen – delområde 14 och 15.

Blåsippa (S, F)

Välkänd fridlyst vårblomma som dessutom är signalart för
lundartade förhållanden eller örtrika granskogar – ofta på
kalk. Under inventeringen noterad som rikligt
förekommande i norra delen av delområde 22 men den
hittades även i område 12 och 21.

Vanlig
backsmörblomma (NT)

En högvuxen och vacker smörblomma med utstående
hårighet på stjälken och finflikiga blad. Backsmörblomman
är en bra signalart för välhävdade näringsurlakade
betesmarker. Ett par exemplar hittades centralt i
betesmarken i delområde 1 samt i delområde 14.

Vårstarr (NT)

Tidigblommande, lågvuxen starr som är en god indikator i
näringsurlakade och välhävdade betesmarker. Relativt
talrik i delområde 1.

Backstarr (NT)

Tidigblommande, lågvuxen starr som signalerar goda
förhållanden i betesmarken – lik ovanstående. Noterad i
delområde 1 och 14.
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Rankstarr (S)

Signalart som bildar välformade tuvor i olika typer av
våtmark ofta på översvämmad mark ofta i alkärr som här i
flera av inventeringsområdets små sumpskogar.

Flentimotej (NT)

Hävdberoende torrängsväxt som vanligtvis påträffas i
kalktrakter. Den finns bara i södra Sverige och har minskat
på grund av minskade arealer av slåtter- och betesmarker.
Några få exemplar noterades invid berghäll i delområde
18.

Svart trolldruva (S)

En vacker och bra signalart för mullrika och skuggade
förhållanden. Oftast uppträder den med enstaka exemplar
precis som här i delområde 12 och 21.

Mossor
Långfliksmossa (fd S)

Svampar
Svartöra (NT)

En bra indikatorart för naturskogar med hög luftfuktighet
och tillgång på död ved. Lite förvånande hittades den på
en murken granlåga på gränsen mellan delområde 9 och
10 – en ung sumpskog och ett hygge.

En typisk art för nordlig ädellövskog – helst i skuggiga
lundartade miljöer på död almved. Några fruktkroppar
hittades på almlågor i delområde 12.

Tallticka (NT, S)

Rödlistad signalart som endast växer på levande tallar som
är äldre än 100 år. Vanligtvis är träd med fruktkroppar av
tallticka mer än 150 år gamla. Arten anses ha minskat och
alltjämt vara minskande på grund av kortare omloppstider
i skogsbruket som resulterar i att alltför få träd uppnår
tillräckligt hög ålder för att kunna fungera som värdträd.
Flera tallar i delområde 1 och 2 är värdträd för den
rödlistade vedsvampen.

Grovticka (S)

Ettårig vedticka som vanligtvis växer vid basen eller på
rötterna av de äldsta tallarna 150 – 200 år. Ett fjolårsexemplar noterades vid basen av en tall i delområde 2.
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Hasselsopp (S)

Lavar
Gulpudrad spiklav (S)

En mindre allmän, sydsvensk art, som helst växer
tillsamman med hassel och avenbok. I delområde 12
noterades två fruktkroppar under en hassel.

Gulpudrad spiklav är kanske den viktigaste karaktärsarten
för gamla grova ekar. Den signalerar vanligtvis förekomst
av andra sällsynta eklavar. I inventeringsområdet
noterades den endast på jätteeken i delområde 14.

Faktaruta I
Rödlistans kategorier:
LC = Livskraftig
NT = Missgynnad
VU = Sårbar
EN = Starkt hotad
CR = Akut hotad
RE = Utdöd (Nationellt)
S = Signalart enligt Skogsstyrelsen. Där det förekommer signalarter är chansen
stor att det finns höga naturvärden och att det finns sällsynta och hotade arter.
Ju fler signalarter som uppträder tillsammans i ett område desto högre
naturvärden signalerar de. (Fd S = ej längre signalart).
F = Fridlyst (skyddad art - olika regler kan gälla i olika län).

Delområde 1: Blommande vårstarr den 3 maj.
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Historiska kartor

Karta 1. Den ekonomiska kartan från 1950-talet visar bland annat att det mosaikartade
området öster om Nytorp sannolikt betades i sin helhet redan då. Markanvändningen
övergick alltså från åker till betesmark redan på 1950 talet eller ännu tidigare.
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Karta 2. Den häradsekonomiska kartan från förra sekelskiftet (1900) visar bland annat att dagens
öppna betesmarmark öster om Nytorp då var brukad åker. Trädklädda åkerholmar och angränsande skog betades sannolikt. Den långa betesmarkshistoriken förklarar det stora inslaget av
hävdgynnade arter idag.
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Diskussion/slutsatser
Högt naturvärde konstaterades i den mosaikartade betesmarken öster om Nytorp.
Naturvärdesbedömningen görs enligt standarden alltid genom att artvärdet vägs
samman med biotopens värde. Förekomst av en lång rad hävdgynnade och
kväveskyende arter bedöms ge ett ”Påtagligt” värde. Biotopens alla värdeelement,
torrträd, lågor, hålträd, stenrösen mm ger också bedömningen ”Påtagligt”
naturvärde. Slutsatsen blir att delområde 1 sammantaget hyser ”Högt naturvärde”.
Även ett litet parti med gammal tall väster om torpet ges bedömningen ”Högt
naturvärde”. Hällmarkstallskog är generellt sett en mer artfattig biotop än betesmark
varför det räcker med förekomst av tallticka, grovticka, en lång rad gamla tallar,
håltallar och ett visst inslag av död ved för samma bedömning. Även ädellövskogen i
nordost bedöms hysa ”Högt naturvärde” beroende på stor frekomst av tills synes
frisk högvuxen ask och rikliga inslag av ung frisk alm. Dessa delområden är således ur
naturvårdsperspektiv de mest värdefulla delområdena inom inventeringsområdet
och bör skötas och skyddas. I betesmarken är årligt bete och röjningsinsatser den
bästa skötseln. Tallarna i delområde 2 är inte lika skötselkrävande och kan med
fördel utvecklas fritt under många år.
Merparten av inventeringsområdets västra del utgörs av hyggen och unga
barrplantager med lågt naturvärde. Men mindre partier med klibbalsumpskog bryter
av här och var. Sumpskogarna innehåller strukturer som vattenspegel, trädsocklar,
visst inslag av död ved och arter som brungrodor, långfliksmossa och rankstarr vilket
motiverar bedömningen klass 3 ”Påtagligt naturvärde”.
Inventeringsområdets östra del utgörs till stor del av gammal åkermark som
omvandlats till golfbana. Gödslade och ständigt välklippta gräsmattor gynnar ytterst
få arter och naturvärdet brukar vara lågt. Här i Björksta – Vedby skapar golfbanans
vattenhinder artrika miljöer med vattenvegetation, många insekter och andra
småkryp samt inte minst groddjur. Padda eller brungrodor noterades inte i
dammarna men det utesluter inte att de finns där – miljön är mycket lämplig.
Vattensalamander däremot konstaterades i damm 6 och 8. Större vattensalamander
i båda och mindre vattensalamander endast i damm 6 – se bilaga 3. Vattenhindren
eller dammarna utgör tillsammans med angränsande skogsmark en bra livsmiljö för
salamandrarna. Skogsmiljön kan förbättras med hjälp av faunadepåer, rishögar och
stenrösen. De välansade gräsmattorna och dammarnas sluttande kanter underlättar
för groddjurens förflyttning till och från vattenmiljön.
Brynzoner brukar vara extra artrika. Här möts skogens arter och den öppna
gräsmarkens arter på en begränsad areal. Golfbanans öppna mark bidrar indirekt till
ökad biologisk mångfald i de angränsande brynzonerna.
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Faktaruta II
Naturvärdesbedömningens klasser: Klass 1 - 3 bör betraktas som skyddsvärda.
1. Högsta naturvärde – området bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald på
nationell eller internationell nivå. (Förekommer inte i Björksta – Vedby)
2. Högt naturvärde – området bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald på
regional eller nationell nivå.
3. Påtagligt naturvärde – Kvaliteten motsvarar ungefär Skogsstyrelsens ”objekt med
naturvärde” eller länsstyrelsens ”restaurerbar naturlig fodermark”
4. Visst naturvärde – Trots stor mänsklig påverkan finns strukturer eller arter av positiv
betydelse för biologisk mångfald.
5. Lågt naturvärde – Hyggen, trädplantager, åkrar, hårdgjorda ytor mm.
Värdeelement: Element med särskilt positiv betydelse för biologisk mångfald –
naturvårdsträd, hålträd, stenrösen, lodytor, myrstackar, död ved mm.
Särskilt skyddsvärda träd eller naturvårdsträd: Träd med särskilt stor betydelse för biologisk
mångfald – gamla och grova träd, träd med håligheter eller stamskador, träd som är värd åt
rödlistade arter och signalarter. Även friska yngre exemplar av de hotade arterna alm och ask
tillhör de särskilt skyddsvärda träden. Sälg, asp, lind, rönn, fågelbär, hagtorn och oxel utgör
en biologisk bristvara i det svenska skogslandskapet och noteras ibland som naturvårdsträd.
De naturvårdsarter som omnämns i texten är antingen upptagna på den svenska rödlistan
2020 eller så är de signalarter enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Arter som är
upptagna på Eus habitatdirektivs eller fågeldirektivs förteckning över skyddsvärda arter
betraktas också som naturvårdsarter. Några av författaren själv valda naturvårdsarter
används ibland, om så är fallet anges det i beskrivningen. Fridlysta arter eller särskilt
sällsynta arter används selektivt men noteras som naturvårdsarter där det anses befogat.
Nyckelart: En art med stor betydelse för andra organismers överlevnadsmöjligheter –
exempelvis ek, gran, tall, blåbär.
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Bilagor:
1 Miljö- och artbilder.
2 NVI-karta – naturvärdesbedömning, småbiotoper och värdeelement.
3 Groddjursinventering.
4 Fladdermusinventering
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Bilaga 1 Miljö- och artbilder

Delområde 1:
Gammal vårtbjörk
angripen av
fnöskticka.
Hackmärken efter
hackspettar.
Myrstack vid
basen.
En fin miljö för
gröngöling och
många andra
arter. Flera arter
fladdermöss
konstaterades i
området. Högt
naturvärde.

24

Delområde 2:
Gammal ännu
levande tall
med 14
uthackade
bohål. Högt
naturvärde.
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Delområde 4: En av flera sumpskogar med klibbal och glasbjörk. Socklar med mossa , vattenspegel under en
stor del av året samt död ved gör att dessa biotoper bidrar till biologisk mångfald – Påtagligt naturvärde.
Bilden är representativ för sumpskogarna i området – delområde 4, 8, 9, 19 och 23.
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Delområde 5 södra delen: Tallplantage med björksly – Lågt naturvärde

Delområde 5 nordöstra delen: Tallplantage – Lågt naturvärde
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Delområde 6: Trots den klena dimensionen är tallen troligen 150 år - med säkerhet minst
100. Det vet vi tack vare den rödlistade signalarten tallticka (NT) som visar en fruktkropp en
bit upp på stammen. En kudde av signalarten blåmossa är inklippt längst ner till höger.
Påtagligt naturvärde.
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Delområde 12: Död almved med den rödlistade gelésvampen svartöra (NT) i torkat tillstånd. Påtagligt
naturvärde
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