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Bilaga 1 – Objektskatalog 
 

Naturvärdesobjekt som identifierats och avgränsats. 

Naturvärdesobjekt nr 1 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde 

Längd (m) 766 

Naturtyp Vattendrag 

Biotop Dike 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Lågt artvärde. 

Biotopvärde Påtagligt biotopvärde 

Beskrivning Objektet utgörs av ett långsträckt vattendrag genom öppet landskap och 
mindre skogsområden. Bredden på vattendraget varierar mellan ca 1-2 
meter, och vattendjupet varierar mellan ca 0,2 - 0,5 meter. Vattendraget 
är stundvis nästan helt igenvuxet med vass eller säv, men ofta helt öppet i 
skuggigare partier. Tydligt vattengynnad och vattenkrävande växtlighet 
finns, i form av bland annat vass, fräken, säv, kabbeleka och 
vattenveronika. Vattnet är ofta klart, och botten täckt med dy och fallen 
förna. Flertalet insektsarter kopplat till vatten observerades också, så som 
skräddare, virvelbaggar och dykarbaggar. På många platser växer träd, 
oftast salix, tätt inpå och över vattnet, men mängden död ved är liten. 

 

Motivering till 
biotopvärde 

Genom förekomst av ett långsträckt vattendrag med god vattenhållning 
som skapar en tydligt annorlunda livsmiljö jämfört med det omgivande 
landskapet och agerar som en god spridningsvektor genom ängs- och 
skogslandskapet, samt tydlig närvaro av vattenkrävande och 
vattengynnade arter bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

 

Motivering till artvärde Genom avsaknad av påtaglig artrikedom eller några naturvårdsarter 
bedöms objektet hålla lågt artvärde. 

 

Motivering till naturvärde En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet 
bedöms hålla påtagligt naturvärde. 

 

Inventerare Daniel Tooke 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Säker 

Representativt foto 
nedan 
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Naturvärdesobjekt nr 2 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde 

Areal (ha) 1 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Blandskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Visst artvärde. 

Biotopvärde Påtagligt biotopvärde. 

Beskrivning Objektet utgörs av ett glest skogsområde med blandat trädskikt, men med 
viss dominans av tall. I övrigt finns goda inslag av björk, gran, salix, asp 
och rönn. Detta trädskikt är flerskiktat med allt ifrån unga till äldre 
individer, men väldigt lite sly. Objektet är beläget utmed en åker, och har 
god solinstrålning i och med söderläge och gles trädställning. Buskskiktet 
består av enstaka medelstora enbuskar, rönn och salix. Fältskiktet består 
av finbladigt skogsgräs, tuvtåtel, ängsfryle, smultron, vitsippa, knippfryle, 
skogskovall, skogsklöver, ängshavre, hallon, daggkåpa, skogsnäva, timotej, 
teveronika, stormåra, kråkvicker, skogsviol, blåbär och gott om 
liljekonvalj. Bottenskiktet består av väggmossa och husmossa. Fynd av 
invasiv blomsterlupin gjordes även. Längs sin södra gräns mot åkern löper 
ett långsträckt odlingsröse. I norr gränsar objektet mot villatomter. 

 

Motivering till 
biotopvärde 

Genom förekomst av ett flerskiktat och varierande trädskikt, flera äldre 
och grova tallar och granar, ett blommande och bärande buskskikt, gles 
trädställning med god solinstrålning i söderläge, långsträckt 
odlingsröse/stenmur med goda förutsättningar för bl.a reptiler och ett 
örtrikt och blommande fälskikt som gynnar pollinatörer bedöms objektet 
hålla påtagligt biotopvärde. 

 

Motivering till artvärde Genom förekomst av ett artrikt fältskikt jämfört med omkringliggande 
områden bedöms objektet hålla visst artvärde. 

Motivering till naturvärde En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet 
bedöms hålla påtagligt naturvärde. 

 

Inventerare Daniel Tooke 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Säker 

Representativt foto 
nedan 
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