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Sammanfattning  

En inventering har skett i samband med framtagande av en LIS-plan för Nora kommun.  

Inventeringen har skett under augusti-september 2020. Inventeringens syfte har varit att identifiera värdefulla 

livsmiljöer för växter och djur i områdena. De områden som anses hysa värdefulla livsmiljöer och/eller arter som 

indikerar högt naturvärde har klassats enligt den standard som är framtagen för naturvärdesinventering, SS 

199000:2014. Inventeringen har skett genom förstudier av befintligt underlag och har kompletterats med 

undersökning på fältnivå, detaljeringsgrad översiktlig.  

Alla områden har besökts i fält och inventerats och delats in i delområden för att kunna beskriva dem bättre. 

Områden som bedömts hysa naturvärden som medför att de når upp till naturvärdeklass har markerats och 

redovisas under respektive område. Inventeringen är en del av arbetet med LIS-planen för Nora kommun.  
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1 Bakgrund / Inledning 

Naturvärdesinventeringen är en del i arbetet med att ta fram en LIS-plan för Nora kommun. Kommunen har plockat 

fram ett antal områden där landsbygdsutveckling i strandnära läge kan tänkas bli aktuellt. De aktuella områdena har 

avgränsats grovt och därefter har inventering på förstudienivå utförts som kompletterats med inventering på 

fältnivå detaljeringsgrad översiktlig för att därefter kunna ge svar på vilka objekt som bedöms ha högre naturvärden 

och vilka områden som bedöms lämpliga att jobba vidare med.  

NVI på förstudienivå eller fältnivå översiktlig kan ge svar på var det behövs mer noggrann inventering i nästa skede 

och redovisar var man redan idag ser att det finns höga naturvärden. 

2 Syfte med naturvärdesinventering 

Syftet med inventeringen är att beskriva områden utifrån dess naturvärden och identifiera eventuell värdefull natur 

och i dessa fall avgränsa dem geografiskt. En naturvärdesinventering syftar till att avgränsa områden som är av 

positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. I denna rapport 

beskrivs alla områden övergripande och eventuellt preliminära naturvärden samt eventuella andra naturvärden som 

har noterats vid fält-besök.  

3 Avgränsning och metodik 

Metodiken som har använts följer SS 199000:2014. Det huvudsakliga syftet med en naturvärdesinventering är att 

beskriva och värdera naturområden med betydelse för den biologiska mångfalden. En naturvärdesinventering ska 

enligt standarden resultera i avgränsade, bedömda områden av positiv betydelse för den biologiska mångfalden.  I 

naturvärdesinventeringen ingår inte bedömning av värden för friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild eller 

ekosystemtjänster mm., inventeringen är inte heller en konsekvensbedömning eller en bedömning av biotopers 

känslighet eller framtida utvecklingspotential. 

Med naturvårdsobjekt menas här ett geografiskt avgränsat område med naturvärde som utgörs av en dominerande 

naturtyp och som tilldelas en gemensam naturvärdesklass.  

3.1 Nivå och detaljeringsgrad 

Inventeringen har genomförts under augusti-september 2020. Inventeringen har skett genom att studera befintligt 

material på förstudienivå kompletterat med inventering på fältnivå detaljeringsgrad översiktlig samt tillägg 

naturvärdesklass 4, någon riktad artinventering har inte skett.   

3.2 Naturvårdsarter 

Naturvårdsarter avses arter som indikerar att ett område kan ha naturvärde eller som i sig själv är av särskild 

betydelse för den biologiska mångfalden. Med naturvårdsarter avses i fallet NVI arter som är skyddade, rödlistade, 

typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Det är endast de naturvårdsarter som bedöms vara relevanta som ska 

användas vid en naturvärdsbedömning t.ex. ska signalarter endast beaktas i den geografiska zonen och området 

samt livsmiljön där de indikerar på naturvärde. Vid fynd av naturvårdsarter ska detta stå i relation till vad som kan 

förväntas i det enskilda fallet. Naturvärdesarter i detta fall är hämtade från artportalen och utgörs av arter 

kopplade till skog, sumpskog, ängs- och hagmark.  
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3.3 Karteringsunderlag 

Vid förstudie inför inventeringen har följande underlag använts: 

• Utdrag från artdatabanken över skyddade arter för Nora kommun, daterat 2020-06-09.  

• Skogsstyrelsens WMS-tjänst med nyckelbiotoper, naturvärden, biotopskydd och sumpskogar 

• WMS-tjänst om riksintressen, biotopskyddsområden, våtmarksinventering, Natura2000, Naturvårdsavtal 

• Riksantikvarieämbetet WMS-tjänst kulturmiljövård, fornminnen   

• Länsstyrelsens data om ängs- och hagmarker, våtmarksinventering och skogliga värdetrakter 

• jordbruksverkets WMS-tjänst med jordbruksblock 

• Terrängkarta samt ortofoto 

4 Naturvärdesobjekt  

4.1 Kriterier 

Naturvärdesbedömning ska göras utifrån två kriterier, biotop samt art. De båda bedömningsgrunderna samverkar, 

kvaliteter i en biotop kan i sin tur tala om hur bra biotopen bör fungera som livsmiljö för olika arter. De två 

kriterierna sammanvägs i en matris utifrån bedömning och artfynd. Nedan visas en principbild för naturvärdesklass 

från SS199000:2014 där en sammanvägning av art respektive livsmiljö leder till en naturvärdesklass.  

En begränsning i en naturvärdesinventering är bland annat att andra ekosystemtjänster som t.ex. vattenrening, 

erosionsskydd mm. inte kommer med. I ett inventerat område kan det finnas ytterligare andra värden så som kultur- 

och friluftsliv som inte heller kommer med i denna inventeringsmetodik. 

 

Principbild från SS 199000:2014 för att illustrativt beskriva hur arter respektive livsmiljöer (biotoper) leder till en bedömd 

naturvärdesklass.  
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5 Inventerade områden 

De områden som har inventerats redovisas med text och karta. Eventuella naturvärden finns sist till varje delområde 

i form av karta och text.  

 

Karta över delar av kommunen med de områden som inventerats. 
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5.1 Gördammen 

Området består av skog, kalhyggen och äldre fastigheter med öppen mark.  

 

Karta över LIS-området med delområden markerade. 

5.1.1 Delområden 

Område a 

Delområdet består nästan bara av ett stort hygge som också sträcker sig söder ut utanför området. 

Område b 

Området består av öppen mark, ned från en äldre bondgård.  

Område c 

Området består av ett stort hygge med randzoner lämnade, i området finns uppslag av bland annat lövsly. 

Område d 

Området består av glesare tallskog på höjderna för att övergå till tätare ung blandskog utmed vattnet. Utmed 

vattenlinjen finns rikligt med växtlighet.  

Område e 

Utmed vattenlinjen och de centrala delarna finns rikligt med asp och inslag av alsumpskog, området består av 

igenvuxen mark och med rikligt med inslag av näringsgynnad växtlighet, bland annat brännässlor. I områdets norra 
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delar finns inslag av öppna ytor och lite på flera ställen finns inslag av ris och buskar som ligger ned.  

Område f 

Området består av en tomt med öppen mark. 

  

  

  

Representativa bilder över objektet. 

 

5.1.2 Naturvärden 

Vid inventeringen har inga av de noteringar som gjorts utifrån art- och livsmiljöer resulterat i att objekt eller ytor 

har klassats. 
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5.2 Dammsjön 

Dammsjön genomkorsas av leder och friluftsområden i ett område kring Dammsjön. I området finns stora hyggen 

och områden med tallskog dominerar.  

 

Karta över LIS-området med delområden markerade. 

5.2.1 Delområden 

Område a 

Delområdet består av glesare tallskog, i området finns flera olika åldersklasser och där med vissa tätare partier med 

yngre skog. Marktäcket domineras av blåbärsris. 

Område b 

I området finns flera större hyggen respektive friluftsanläggningar och sparade partier från tidigare avverkning.  

Område c 

Delområdet utgörs av ett stort kalhygge.  

Område d 

Delområdet utgörs av tät vegetation av skog i olika åldrar, i området finns partier som är utglesade och röjda, 

medan flera partier består av tät gallringsskog och röjningsskog. I söder finns grov skog.  
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Område e 

Området består av privatiserad tomt. 

Område f 

Området består av en udde med klen tallskog med blåbärsrisbotten. I området finns ett fritidshus.  

Område g   

Området består av ett större myrområde utmed en meandrande bäck. I området växer videsnår, buskar och 

fuktgynnad vegetation. 

Område h 

Området består av ett litet fuktpåverkat skogsområde. 
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Representativa bilder över objektet. 

 

5.2.2 Naturvärden 

Vid inventeringen har noteringar gjorts utifrån art- och livsmiljöer, detta har resulterat i att objekt eller ytor har 

klassats. 
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Detaljerad karta över naturvärdesobjekt.  

Naturvärdesobjekt värdeelement 

Värdering:  bäck, respektive i väster finns en låga med artfynd 

Karaktär och motivering:  Bäckfåror med fuktpåverkat markområde närmast och naturlig bottensubstrat.  

Ett objekt i form av låga är markerat, på lågan finns bland annat ullticka. 

 

Ett foto från en bäck i området. 



_____________________________________  _________________________________________ 

             /Users/henricernstson/Documents/HEkonsult_lokalt/7513/PM_naturinventering_nora_v090_330dpi.docx / utskriven: 2020-09-25 14 (94) 

Naturvärdesobjekt g 

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3 

Värdering:  Våtmark med ett meandrande delta  

Karaktär och motivering:  Området består av ett myr-mossdelta utmed en meanrande bäck. I området växer bland 

annat vattenklöver och andra fuktgynnade växter. 

 

Foto över området. 

Naturvärdesobjekt h 

Naturvärdesklass: Visst naturvärde, klass4 

Värdering:  området består av sluttande fuktig, hängmyrsliknande skog med hjortron och tydliga tecken från 

konstant fuktighet.  

Karaktär och motivering:  fuktpåverkad skog med ett marktäcke av fuktgynnad flora.



_____________________________________  _________________________________________ 

             /Users/henricernstson/Documents/HEkonsult_lokalt/7513/PM_naturinventering_nora_v090_330dpi.docx / utskriven: 2020-09-25 15 (94) 

 

Foto från delområdet.  
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5.3 Bomanshyttan 

Området består till mesta delen av öppen mark, i området finns en dunge med lövvegetation centralt i området, 

bäcken som går igenom dungen är helt torrlagd vid inventeringstillfället. Vegetationen kring bäcken tyder på tidvis 

högt vattenflöde men också på tidvis torka.  

 

Karta över LIS-området. 
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Representativa bilder över objektet. 

 

5.3.1 Naturvärden 

Vid inventeringen har noteringar skett, i form av två friska askar har noterats i området.  

 

Detaljerad karta över naturvärde.  
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5.4 Älvlången 

Området består av en bred palett av olika naturtyper, allt från granne till höga naturvärden och naturreservat, 

slagen mark i ett kulturlandskap till produktionsskog och stora kalhyggen ned mot sjön.  

 

Karta över LIS-området med delområden markerade. 

5.4.1 Delområden 

Område a 

Området består av lövvegetation utmed stranden och söder om en befintlig fastighet. Väster om fastigheten finns 

produktionsskog av främst barr. I det södra området finns en udde med mycket lövsly av sälg och andra lövarter, 

och i området är det mycket tätt. 

Område b 

Området består främst av flera fritidshusområden utmed vattnet, i området finns också äldre bebyggelse. De 

skogliga områdena som finns i området är brukad produktionsskog i olika skiften, allt från slutavverkningsbar 

barrskog till tät lövsly. I fritidsområdena finns flera lövdungar bland annat med al, asp mm.  

Område c 

Området utgörs av en slagen åkermark. 

Område d 

Området utgörs av brukad produktionsskog, i området dominerar barrträd och i bestånd som är klenare finns också 
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inslag av lövträd, främst björk. I de södra delarna sluttar området brant ned mot sjön och är gallringsskog och inte 

lika grov. I både de norra delarna och södra hittades uppslag av blåsippa, i de södra återfanns även trädgårdsväxter 

som akleja, området är kalkpåverkat och eventuellt kan det finnas fler arter, men inga mer är funna vid översiktlig 

inventering.   

Område e 

Området består av ett fritidshusområde med inslag av träddungar av både barr och löv, området domineras av gran, 

al, björk m.fl.  
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Representativa bilder över objektet. 
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5.4.2 Naturvärden 

Vid inventeringen har noteringar gjorts utifrån art- och livsmiljöer, detta har resulterat i att objekt eller ytor har 

klassats. 

 

Karta över naturvärden 

Värdeelement grova träd 

Värdering:  grova träd av asp, lind m.fl 

Karaktär och motivering:  I området kring utloppet och vägen vid Älvhyttan finns flera grova träd av bland annat 

asp. 
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Naturvärdesobjekt c 

Naturvärdesklass: påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 4 

Värdering:  slagen vall  

Karaktär och motivering:  i vallen som var slagen kunde arter som Veketåg, knapptåg, svartkämpar, gökärt, harstarr, 

johannesört, skogsnäva, gåsört och daggkåpa noteras.   

 

Detaljerad karta över naturvärdesobjekt.  
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5.5 Sjöhagen 

Området ligger utmed befintlig bebyggelse och i dungar som är kvarlämnat mellan befintliga hus.  

 

Karta över LIS-området med delområden markerade. 

5.5.1 Delområden 

Område a 

Delområdet består av tomtmark. 

Område b 

Delområdet utgörs av öppna ytor, utglesad och avverkad skog, granskog samt lövvegetation, direkt söder om 

delområde C finns flera mycket grova aspar, i ett område som delvis har avverkats.  

Område c 

Delområdet utgörs av ett tätt bestånd av lövvegetation utmed stranden med bland annat al och asp. 

Område d 

Delområdet består av tomtmark. 

Område e 

Området består av tät vegetation av yngre produktionsskog samt grov blandskog. I området finns inslag av 

lövvegetation. 
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Representativa bilder över objektet.  

 

5.5.2 Naturvärden 

Vid inventeringen har noteringar gjorts utifrån art- och livsmiljöer, detta har resulterat i att objekt eller ytor har 

klassats  
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Naturvärdesobjekt c 

Naturvärdesklass: påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3 

Värdering:  Fuktig lövdunge, med rikligt med död ved.  

Karaktär och motivering:  Liggande lövträd av grov död ved samt rikligt med fuktig vegetation i området, i området 

finns död ved med utgångshål från larver (ej artat inom denna typ av inv.) samt vedsvampar.  

. 
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Representativa bilder över objektet 

Värdeelement 

Värdering: hela viken består av gles vegetation av bland annat näckorsor och säv.  

Karaktär och motivering:  Området är ett grundområde med gles vegetation av säv och näckrosor bland  annat.  

 

Foto från viken med värdeelement.  
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5.6 Bröstorp 

I området finns allt från betesmark, fritidshusområde till produktionsskog. 

 

Karta över LIS-området med delområden markerade. 

5.6.1 Delområden 

Område a 

I området finns blandskog samt delar av ett hygge och längst i öster tomtmark. Utmed vägen finns viss intressant 

växtligheter men den är inte klassad till artrik vägkant.  

Område b 

Området består av en betesmark för nötdjur, de delar som tidigare har haft ett Buskskikt är röjt.  

Område c 

Området består av en liten tomt utmed vattnet med flera båtplatser. 

Området d 

Området består av produitionsskog i olika åldrar, i väster finns ett tätare bestånd med yngre dkog och i övrigt 

består det mestadels av grov granskog. Strandlinjen är mestadels kal, viss växtlighet av säv finns men inte så 

mycket lövvegetation.  
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Område e 

Området består av stora ytor med glesare tall och björk på berg ned mot sjön. I områdets ytterkant finns delar av 

ett befintligt fritidshusområde. I områdets södra delar finns förutom en stor gemensam reningsanläggning en 

fotbollsplan samt en stor brygganläggning. Området genomkorsas av stigar och är ställvis slaget så att lövsly 

respektive örnbräken inte ska ta över utan att området ska hållas öppet. På flera ställen finns fina tallar 

kvarlämnade utmed vattenlinjen som sluttar brant ned i sjön. I området finns ett stort uppslag av jättebalsamin. 
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Representativa bilder över objektet. 

 

5.6.2 Naturvärden 

Vid inventeringen har inga av de noteringar som gjorts utifrån art- och livsmiljöer resulterat i att objekt eller ytor 

har klassats. 
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5.7 Timansberg 

Området består mestadels av fuktig randskog respektive granskog i ett område som tidigare har varit öppen 

åkermark och ligger utmed en äldre banvall.  

 

Karta över LIS-området med delområden markerade. 

5.7.1 Delområden 

Område a 

Delområdet består av fuktig, sumpig lövsumpskog, ställvis finns torrare partier som tidvis är översvämmade. Ute i 

vattnet finns rikligt med växtlighet.  

Område b 

I norr består området av tät skog som ställvis är påverkat av fuktigheten utmed strandkanten. Den övergår i glesare 

produktionsskog av barr i norr. I söder finns strandområden mellan åkermark och sjö som består av en gles bård av 

löv och väster om åkermarken finns äldre partier med tidigare åkermark/betesmark som liknar betesmark med gles 

växtlighet av björk. Ut på udden växer flerskiktad produktionsskog.  

Område c 

Området består av tomtmark. 
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Område d 

Området utgörs av en smal strandkant mellan en befintlig banvall och sjön, i området dominerar löv helt. I området 

finns ett tillgängligt vindskydd med eldplats som tillhör en vandringsled och innanför denna finns grov lövvegetation 

söder om vägen.  

Område e 

Området utgörs av slagen vall.  

  

  

  

Representativa bilder över objektet. 
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5.7.2 Naturvärden 

Vid inventeringen har noteringar gjorts utifrån art- och livsmiljöer, detta har resulterat i att objekt eller ytor har 

klassats. 

 

Karta över naturvärdesobjekt.  

Naturvärdesobjekt a 

Naturvärdesklass: 4, visst naturvärde 

Värdering:  lövsumskog 

Karaktär och motivering:  fuktig lövvegetation respektive klenar lövsumpskog och vassbälte.  
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Representativa bilder över objektet. 
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5.8 Nyhyttan 

Området är delvis bebyggt med äldre fastigheter på båda sidorna av en större väg, partier av området är smalt och 

ligger mellan befintlig väg och vatten, i dessa områdena är området redan bebyggt där det är bredare mellan vägen 

och vattnet. avskuret av den befintliga vägen och 

 

Karta över LIS-området med delområden markerade. 

5.8.1 Delområden 

Område a 

Delområdet består av vattenområdet samt en smal remsa mellan väg och vattenyta. I de södra delarna består detta 

delområde av befintlig tomtmark och hus, mellan fastigheterna är det mycket sumpigt.  

Område b 

Områden som består av befintlig tomtmark. 

Område c 

Delområdet består av flera olika jämnåriga beåstnd, allt från slutavverkningsbar skog till tät ungskog.  

Område d 

Delområdet består av äldre åkermark/ängsmark som inte är slaget och håller på att växa igen bitvis, genom 

området rinner en större bäck med fuktpåverkad vegetation kring densamma.  
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Område e 

Delområdet består av en rasbrant med barrblandskog, den är relativt homogen men i norr går det över till att bli 

lövskog. I området finns bland annat uppslag av strutbräken samt en del vedsvamp. 

 

 

Foto från igenväxningsmarken delområde d 

 

Foto från delområde e. 

 

Foto från väg i området 

 

Foto från den yta som avgränsas mellan väg och vatten, i 

denna del finns lite inslag av vass.  

 

Foto från produktionsskog i delområde c. 
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5.8.2 Naturvärden 

Vid inventeringen har noteringar gjorts utifrån art- och livsmiljöer, detta har resulterat i att objekt eller ytor har 

klassats. 

 

Naturvärdesobjekt e 

Naturvärdesklass: 4 

Värdering:  visst naturvärde 

Karaktär och motivering:   I området finns inslag av blandskog, södra delarna klenare barrskog med visst inslag av 

död ved, i norra delarna övergår det till lövskog. I området finns bland annat strutbräken och visst inslag av tickor 

vilket gör att området bedöms hysa vissa naturvärden.  
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5.9 Garvtorp 

Området ligger med både fritidshusområde och produktionsskog inom sig.  

 

Karta över LIS-området med delområden markerade. 

5.9.1 Delområden 

Område a 

Området består av produktionsskog, i norr finns ett större hygge och i nordväst finns grov skog med visst inslag av 

död ved.  

Område b 

Öppen mark kring befintlig fastighet och tomt. 

Område c 

Produktionsskog som delvis är röjd respektive tät ungskog.  

Område d 

Området utgörs i de norra och centrala delarna av fritidsbebyggelse med öppna ytor mellan tomtmarkerna. I 

området mellan tomterna finns bland annat gullris spritt liksom olika högörter. I den sydliga delen finns ett större 

hygge och utmed strandlinjen i detta finns betydande överståndare av asp lämnat, även hålträd är noterat i detta 

område.  
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Visst inslag lokalt finns av mycket död ved i område a 

västnordvästra hörnet. 
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Representativa bilder över objektet. 

 

5.9.2 Naturvärden 

Vid inventeringen har noteringar gjorts utifrån art- och livsmiljöer 
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Karta över utpekat naturvärde. 

Värdeelement 1 

Värdering:  Större sammanhängande grundområde med vass, landområdet består ställvis av fuktig mark.  
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5.10 Bovik 

Området ligger utmed Fåsjön och består av två större koncentrationer av fritidsbebyggelse samt åkermark med 

tillhörande gårdar. När det gäller bebyggelsen i området ligger den till största delen utanför strandlinjen och det är 

till stora delar öppet mellan bebyggelsen och sjön. Utmed stora delar av området är det en bård av träd lämnad 

utmed vattnet och där efter större ytor som slås för att hålla öppet och skapa fri sikt ned mot vattnet om de öppna 

ytorna inte är åkermark och endast i viss omfattning finns produktionsskog.  

 

Karta över LIS-området med delområden markerade. 

5.10.1 Delområden 

Område a 

Utgörs av ängsmark, betesmark eller slagen vall.  

Område b 

Delområdet utgörs av en öppen yta efter tidigare avverkning, i området finns en trädbård närmast stranden kvar 

samt solitära träd som är lämnade. I syd, närmast en reningsanläggning finns flera grova aspar lämnade.  

Område c 

Området består av ett större hygge samt produktionsskog och en tomt.  

Område d 

Delområdet utgör en smal bård med träd utmed stranden, nedanför en vall/jordbruksmark. 
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Område e 

Delområdet utgörs av produktionsskog med en tomt insprängd. 

Område f 

Området utgörs i norr av en tomt som går ned till vattnet, i övrigt utgörs det av trädbevuxen strandlinje där löv 

dominerar och som ligger i anslutning till betesmark. I söder finns en sammanhängande grandunge med viss 

bebyggelse i. 

Område g 

Delområdet utgörs främst av en fin lövdunge där al dominerar, i området noteras visst fågelliv trotts årstiden. 

Område h 

Området utgörs av mark som ligger nedanför fritidsbebyggelse och i området finns en äldre lednigsgata utmed 

stranden, mellan stranden och denna finns riklig lövvegetation av al, björk mm. I norr finns en äldre vall, vilket delvis 

övergått till ”gräsmatta” och i övrigt inte är slagen.  
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Representativa bilder över objektet. 

 

5.10.2 Naturvärden 

Vid inventeringen har noteringar gjorts utifrån art- och livsmiljöer, detta har resulterat i att objekt eller ytor har 

klassats. 
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Karta över naturvärden. 

Naturvärdesobjekt g 

Naturvärdesklass: 4, Visst naturvärde 

Värdering: Området består främst av en fin aldunge utmed stranden och i området finns ett rikligt fågelliv.  

  

Foto över aldunge Foto över värdeelement 3 

Värdeelement 1,2 och3 

Värdering: Vassområde som utgör uppväxtområde och skydd för fisk. I delområde 3 finns också en betydande 

lövbård.  
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5.11 Gamla Viker 

Området består av produktiv skog, i området finns rester från tidigare åkermark. 

 

Karta över LIS-området med delområden markerade. 

5.11.1 Delområden 

Område a 

Området består av yngre produktionsskog av gran och björk.  

Område b 

Området domineras av äldre produktionsskog som ligger på en höjd. 

Område c 

Området utgörs av tomtmark. 

Område d 

Området utgörs av tät produktionsskog respektive äldre inte lika tät granskog. I söder finns hällmark med glesare 

växtlighet av tall.  

Område e 

Området består av en fuktig lövskog som är översilad tidvis respektive ligger innanför en större vassrugge 



_____________________________________  _________________________________________ 

             /Users/henricernstson/Documents/HEkonsult_lokalt/7513/PM_naturinventering_nora_v090_330dpi.docx / utskriven: 2020-09-25 46 (94) 

Område f 

Området utgörs av en trädbevuxen ö, den har inte besökts och kan hysa naturvärden. Den ligger isolerat en bit från 

land och skyddad på så sätt.  

Område g 

Området utgörs av tomtmark. 

Område h 

Området utgörs av tidigare slagen mark med överståndare av löv och tall. I området finns uppslag av löv respektive 

gräs av piprör mfl.  

Område i 

Området utgörs av tomtmark. 

Området j 

Området består av en bård av blandskog mellan sjön och ett hygge. 

Området k 

I öster finns ett nytt hygge och i väster består området av fritidshus med tomtmark.  
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Representativa bilder över objektet. 
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5.11.2 Naturvärden 

Vid inventeringen har noteringar gjorts utifrån art- och livsmiljöer, detta har resulterat i att objekt eller ytor har 

klassats. 

 

Karta över naturvärdesobjekt som är klassade vid denna inventering 

Naturvärdesobjekt e 

Naturvärdesklass: 3 påtagligt naturvärde 

Värdering:  fuktig översilad lövsumpskog 

Karaktär och motivering:  Lövskog som tidvis är översilat, marken är fuktig och i området finns hålträd.  Utanför 

omrdået finns ett större vassbälet.  
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Värdeelement 

Värdering:  I området är hålträd av sälg respektive en ask markerade.  
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5.12 Saxtorp 

Området domineras av åkermark, ett större hygge och viss fritidsbebyggelse.  

 

Karta över LIS-området med delområden markerade. 

5.12.1 Delområden 

Område a 

Område består i väster av vall/åkermark och i öster av äldre åkermark, utmed vattnet finns en lövridå och 

strandlinjen består av ett grunt glest vassområde. 

Område b 

Området består av en lövdunge som är extremt tätt, med gles planterad gran. 

Område c 

Området består av en gles blandskogsdunge som är flerskiktad.  

Område d 

Området består av privat tomtmark. 

Område e 

Området består av två stora hygge med kvarlämnad trädbård utmed vattnet.  
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Område f 

Åkermark, vall och betesmark, i beteshagen finns område som troligen är åkerholme och då omfattas av generella 

biotopskyddet.  

Område g 

Skogsparti med produktionsskog av främst gran som är slutavverkningsbar.  

Område h 

Skogsparti med tät produktionsskog av blandskog.  

Område i 

I området finns flera fritidshus utmed stranden. Området domineras av gles hällmarkstallskog och är kuperat. I 

området finns visst inslag av löv, men klenare tall dominerar.  

text 
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Representativa bilder över objektet. 

 

5.12.2 Naturvärden 

Vid inventeringen har inga av de noteringar som gjorts utifrån art- och livsmiljöer resulterat i att objekt eller ytor 

har klassats, i beteshagen finns dock en åkerholme, delområde f. 

. 
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5.13 Timanshyttan 

Området utgörs av produktionsskog, betesmark samt vall och hus. Hela området genomkorsas av en väg som 

tidigare var banvall.  

 

Karta över LIS-området med delområden markerade. 

5.13.1 Delområden 

Område a 

Delområdet utgörs av barrskog.   

Område b 

Delområdet utgörs av tomtmark.  

Område c 

Delområdet utgör en del av en vall samt en fastighet. Vallen är hävdad och mycket fin men uppnår inte 

naturvärdesklass, dock finns gökärt, daggkåpa, revfibbla mm. vilket kan indikera på mer naturvärden.  

Område d 

Området utgörs trädbevuxna områden mellan banvallen och sjön, i området finns bl.a. en äldre banvaktarstuga samt 

ytterligare en tomt. I området finns en stor fårhage med tät lövvegetation samt slagen vall. I öster går området 

genom gles tallskog i en sluttning ned mot sjön, undervegetationen består av blåbärsris. I nordöst kommer området 

ut till ett öppet område med tomter/privatiserad väg och åkermark.  
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Område e 

Området utgörs av ett lågt parti och sumpigt område utmed en bäckfåra, mynningen av sjön.  
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Representativa bilder över objektet. 

 

5.13.2 Naturvärden 

Vid inventeringen har inga av de noteringar som gjorts utifrån art- och livsmiljöer resulterat i att objekt eller ytor 

har klassats. 
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5.14 Mogruälven 

Utgått 
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5.15 Lejonbacken 

I området finns sammanhängande bebyggelse, jordbruksmark och inslag av skog.  

 

Karta över LIS-området med delområden markerade. 

 

5.15.1 Delområden 

Område a 

Delområdet består av åkermark och utmed vattnet finns områden med bryggor samt en bård av al centralt i 

området.   

Område b 

Området består del av bebyggelse samt utmed vattenlinjen bryggor och vass. I området finns klippta områden för 

framkomlighet ned till vattnet och bryggorna med flera anläggningar.  

Område c 

Området utgörs av slagen vall med en lövbård utmed vattnet.  

Område d 

Området utgörs av skogsdunge med gallrade partier och en stor andel av ett stort hygge.  
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Område e 

Området utgörs av bebyggelse med skogsmark mellan samt en gemensam brygganläggning i norr.  

Område f 

Området utgörs av gallrad produktionsskog av gran. 
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Representativa bilder över objektet. 

 

5.15.2 Naturvärden 

Vid inventeringen har inga av de noteringar som gjorts utifrån art- och livsmiljöer resulterat i att objekt eller ytor 

har klassats. 
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5.16 Backarna 

Området ligger avskuret av en väg utmed sjön, det är endast en fastighet som ligger väster om vägen, medans övrig 

mark och fastigheter ligger på östra sidan av vägen. I området finns ett parti med lövvegetation där det är rikligt 

med inslag av trädgårdsväxter. Utmed hela området och vägen finns en bord av lövträd, främst al och björk.  

 

Karta över LIS-området med delområden markerade. 

5.16.1 Delområden 

Område a 

Delområdet består av en vall/åkermark. 

Område b 

Delområdet utgörs av tomtmark samt vägområde och en smal landremsa mellan vägen och sjön. Mellan åkermarken 

och detta delområde finns en smal lövbård med bland annat al som dominerande trädslag.  

Område c 

Delområdet består av skogsmark, igenvuxen tidigare brukad mark och ett större hygge i söder. Centralt finns ett 

öppnare parti med rikligt med löv och i området finns en hel del klenare död ved dock utan några synliga angrepp av 

insekter eller fåglar. I området finns även en äldre brunn mitt bland den döda veden. I skogen är det rikligt med löv 

av asp, al, sälg, brakved.   
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Område d 

Delområdet utgörs av tomtmark.  

  

  

  

Representativa bilder över objektet. 

 

5.16.2 Naturvärden 

Vid inventeringen har en notering gjorts utifrån art- och livsmiljöer. 
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Kartbild med ask markerad. 
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5.17 Ingersro 

Den norra delen av området utgörs av åkermark eller tidigare åkermark ned mot vattnet, medans den södra delen 

av området utgörs av bebyggelse mellan en äldre järnväg och nuvarande strandlinje med vägsträckning.  

 

Karta över LIS-området med delområden markerade. 

5.17.1 Delområden 

Område a 

Hela sträckan utgörs av åkermark, bostäder samt där emellan vissa partier med träddungar. Utmed strandlinjen 

finns enstaka träd i området. I den södra delen finns en större udde väster om vägen som är slagen och i detta 

område finns en bård av lövträd utmed vattnet. Stora delar av området är tomtmark. Längst i söder, mellan befintlig 

väg och järnväg finns ett låglänt parti med fuktpåverkad tät vegetation.

Område b 

Området utgörs av en stor lövdunge med rikligt med grova lövträd samtidigt som det kommer upp ny vegetation av 

löv under.  
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Representativa bilder över objektet. 

5.17.2 Naturvärden 

Vid inventeringen har noteringar gjorts utifrån art- och livsmiljöer, detta har resulterat i att objekt eller ytor har 

klassats.  
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Karta över naturvärdesobjekt.  

Naturvärdesobjekt b 

Naturvärdesklass: 4, Visst naturvärde 

Värdering:  Grövre asp och björk  

Karaktär och motivering:  Området består av ett glest särställt bestånd av grövre aspar och andra lövträd, med 

undervegetation av örnbräken, i området finns något död ved. Området är flerskiktat med klenare sälg, asp och 

björk också.   
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Foto från delområdet.  
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5.18 Järnboås 

Området består av produktionsskog med två öppna åkermarker i norr och en fastighet i söder.  

 

Karta över LIS-området med delområden markerade. 

5.18.1 Delområden 

Område a 

Delområdet består av produktionsskog i flera olika skiften. I norr finns en hästhage samt en igenväxningsmark med 

lövsly. 

Område b 

Delområdet utgörs av en vassvik och öppen vattenyta. 

Område c 

Delområdet utgörs av öppen mark som fortsätter ned från befintlig fastighet.  
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Representativa bilder över objektet. 

 

5.18.2 Naturvärden 

Vid inventeringen har noteringar gjorts utifrån art- och livsmiljöer, detta har resulterat i att objekt eller ytor har 

klassats.  
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Detaljerad karta över naturvärdesobjekt.  

Naturvärdesobjekt b 

Naturvärdesklass: 4, Visst naturvärde 

Värdering: större sammanhängande grundområden med vass och näckrosor samt annan växtlighet på botten.  

 

Foto från delområdet.  

Naturvärdesobjekt d 

Naturvärdesklass: 4, Visst naturvärde 
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Värdering: sammanhängande våt mark med löv utmed bäckefåra. Bildar ett parti med  lövsumpskog 

 

Foto från delområdet. 
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5.19 Skriarhyttan 

Området ligger kring bäcken som rinner genom Skriarhytta och består av betesmark, skog samt bäcken och äldre 

fördämningar.  

 

Karta över LIS-området med delområden markerade. 

5.19.1 Delområden 

Område a 

Delområdet består av betesmark, slagen vall och vall som inte är slagen på länge. O del av området finns bete av 

nöt. 

Område b 

Öster om bäcken består området av äldre hygge med tät skog, gammal produktionsskog med visst inslag av 

liggande död ved och i väst består området av olika skiften av barrträd, främst tall. I nordväst av området finns ett 

stort område med näringsrik markvegetation och björk med visst inslag av klenare gran.  

Område c 

Området består av en gammal torrlagd mosse där bäcken är utgrävd. 

Område d 

Området består av äldre åkermark/betesmark. I området har det förekommit visst bete men betestrycket är inte 

högt. I hela området finns inslag av solitära lövträd.  
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Område e 

Området besår av bäcken med lövvegetation kring denna. 
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Representativa bilder över objektet. 

 

5.19.2 Naturvärden 

Vid inventeringen har noteringar gjorts utifrån art- och livsmiljöer, detta har resulterat i att objekt eller ytor har 

klassats. 

 

Detaljerad karta över naturvärdesobjekt.  

Naturvärdesobjekt e 

Naturvärdesklass: 4, visst naturvärde 
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Värdering:  strömmande vatten 

Karaktär och motivering:  strömmande älv med bottensubstrat av sten och översilningsmark och lövvegetation runt, 

i området har det förekommit bete.   

. 

  

  

Representativa bilder över objektet. 
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5.20 Rastälven 

I området finns mycket brukad åkermark i form av vall men även kohagar och hästhagar. Stora delar utgörs också 

av Järnboås centrala bebyggelse med skola, handlare och förskola. Inom området finns rikligt med lämningar från 

tidigare bruksverksamhet och fördämningar.  

 

Karta över LIS-området med delområden markerade. 

5.20.1 Delområden 

Område a 

Delområdet består av vall, betesmark och annan åkermark. I området finns flera åkerholmar som omfattas av 

generellt biotopskydd respektive öppna diken.  

Område b 

Delområdet består av produktionsskog, Järnbroås skola och kringliggande bebyggelse samt strandlinjen. I 

skogsområdet på den västra sidan är det ställvis brant ned mot älven och området närmast strandlinjen består av 

blandskog med dominans av lövvegetation och högre upp utmed vägen i väster av produktionsskog. 

Område c 

Delområdet består av stora slagghögar från tidigare industriverksamhet samt lövsly i en dälpa.  

Område d 

Består av vall respektive hagmark. 
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Område e 

Området består av en forssträcka med strömmande vatten och intilliggande lövklädda strand.  
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Representativa bilder över objektet. 

 

5.20.2 Naturvärden 

Vid inventeringen har noteringar gjorts utifrån art- och livsmiljöer, i den öppna åkermarken som brukas finns flera 

åkerholmar som omfattas av generellt biotopskydd, samt eventuella öppna diken som också omfattas av generellt 

biotopskydd. 

 

Karta över området med naturvärden. 

Generellt biotopskydd delar inom delområde a 

Värdering:  Generellt biotopskydd, åkerholme respektive dike i åkrermark  
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Karaktär och motivering:  dike respektive åkerholme i åkermark omfattas av generellt biotopskydd. 

Naturvärdesobjekt e 

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde 

Värdering:  området består av en strömsträcka utmed en lövklädd strand. 

Karaktär och motivering:  Strömmande vatten med bakvatten i vikar och lövklädda stränder med branter ned i 

vattendraget.  
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5.21 Gölagården 

Området består av betesmark samt tillhörande gård och ekonomibyggnader. 

Karta över LIS-området med delområden markerade.

 

5.21.1 Naturvärden 

Vid inventeringen har inga av de noteringar som gjorts utifrån art- och livsmiljöer resulterat i att objekt eller ytor 

har klassats. 
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5.22 Göranstorp 

Området består av betesmark och i norr tomtmark utmed Rastälven.  

 

Karta över LIS-området. 

5.22.1 Delområden 

Området består av betesmark samt buskage och låglänt terräng utmed älven men dessa ingår i olika beteshagar.  
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Representativa bilder över objektet.  

 

5.22.2 Naturvärden 

Vid inventeringen har noteringar gjorts utifrån art- och livsmiljöer, detta har resulterat i att objekt eller ytor har 

klassats 

 

Karta över de värdeelement som finns i området 

Värdeelement 

Karaktär och motivering:  strandlinje med rikligt löv och översilningsmarker. 
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Foto från delområdet.  
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5.23 Ås 

Området består av ett ”parkområde” ned mot vattnet mellan befintligt samhälle och sjön. Området består av 

gräsmarker, videbuskage, åkermark och gångvägar. 

 

Karta över LIS-området med delområden markerade. 

I norr finns en damm som tillhör VA och är inhägnad. I området finns flera gångvägar i norra halvan, medans i den 

södra halvan finns en fotbollsplan, område med täta videsnår, en skogsdunge samt del av en åkermark. I videsnåret 

finns också uppslag av jättebalsamin och kanadensiskt gullris. Utmed stranden finns några bryggor samt båtar, dock 

inte så många.  
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Representativa bilder över objektet. 

 

5.23.1 Naturvärden 

Vid inventeringen har inga av de noteringar som gjorts utifrån art- och livsmiljöer resulterat i att objekt eller ytor 

har klassats, dock har ett värdeelement pekats ut.  
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Karta med värdeelement utpekat.  

Värdeelement sammanhängande glest vassbälte 

Värdering:  uppväxtområden i grunda skyddade vatten 

Karaktär och motivering:  Grunda glesa vassbälten, utgör delar av större område som fortsätter utanför objektet.  

  

  

Representativa bilder över objektet. 
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5.24 Åkerby 

Objektet ligger på åkermark, delar av åkermark respektive områden som har använts som ”allmänning” I väster på 

den tidigare åkermarken finns en  stor reningsanläggning och marken är här störd av detta respektive av infartsväg 

till densamma. Utmed stranden finns flera grova aspar och en bård av lövträ. Öster om den allmänna badplatsen 

sluter sig vegetationen utmed stranden och det är mycket tät klen lövvegetation i området.  Den täta 

slyvegetationen finns nedanför en brant backe som går upp till befintlig slagna vall.  

 

Karta över LIS-området. 
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Representativa bilder över objektet. 

 

5.24.1 Naturvärden 

Vid inventeringen har inga av de noteringar som gjorts utifrån art- och livsmiljöer resulterat i att objekt eller ytor 

har klassats. 
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5.25 Stadra 

Hela delområdet utgör en vattenyta och strandlinje. Området är grunt, mestadels på hårdbotten och öster om en 

udden i finns ytterligare grundområden som utgör en del av en större grund vik med säv och flytbladsvegetation.  

 

Karta över LIS-området  
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Representativa bilder över objektet. 

 

5.25.1 Naturvärden 

Vid inventeringen har inga av de noteringar som gjorts utifrån art- och livsmiljöer resulterat i att objekt eller ytor 

har klassats. 
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7 BILAGA 1  

7.1 Bedömningsgrund 

Tabell från SS199000:2014 som visar på värdering och bedömning utifrån arter. 

Värden för 

bedömningsgrund art  
Naturvårdsarter  Rödlistade arter  Hotade arter  

 

Artrikedom  

  

Obetydligt artvärde  

Inga eller obetydliga 

förekomster av 

naturvårdsarter.  

Inga eller obetydliga 

förekomster av 

rödlistade arter.  

  

 

Området är inte 

påtagligt artrikare än 

det omgivande 

landskapet eller andra 

områden av samma 

biotop i regionen eller i 

Sverige.  

Visst artvärde  

Enstaka naturvårdsarter 

förekommer.  

Åtminstone en 

naturvårdsart är god 

indikator på naturvärde 

eller har en livskraftig 

förekomst.  

Enstaka rödlistade arter 

förekommer.  
 

Området är artrikare än 

det omgivande 

landskapet eller andra 

områden av samma 

biotop i regionen eller i 

Sverige.  

Påtagligt artvärde  

Flera naturvårdsarter 

förekommer.  

Åtminstone några 

naturvårdsarter är goda 

indikatorer på 

naturvärde eller har 

livskraftiga förekomster.  

 

Enstaka rödlistade arter 

förekommer.  

Åtminstone en rödlistad 

art har en livskraftig 

förekomst.  

 

 

Området är mycket 

artrikare än det 

omgivande landskapet 

eller andra områden av 

samma biotop i regionen 

eller i Sverige.  

Högt artvärde  

Ett stort antal 

naturvårdsarter 

förekommer.  

Flera naturvårdsarter är 

goda indikatorer på 

naturvärde eller har 

livskraftiga förekomster.  

Flera rödlistade arter 

förekommer.  

Åtminstone några 

rödlistade arter har 

livskraftiga förekomster.  

  

Enstaka hotade arter 

förekommer.  
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Tabell från SS199000:2014 som visar på värdering och bedömning utifrån livsmiljö - biotop. 

Värden för bedömningsgrund biotop  

 

Biotopkvalitet  

 

Sällsynthet och hot  

 

Obetydligt biotopvärde  
Biotopkvaliteter saknar eller är av negativ 

betydelse för biologisk mångfald.  
 

Visst biotopvärde  

  

Enstaka biotopkvaliteter med positiv 

betydelse för biologisk mångfald finns 

närvarande men många av de 

biotopkvaliteter som kan förväntas i 

biotopen saknas eller förekommer inte i 

tillräcklig kvalitet eller mängd.  

Förekomst av biotop som är regionalt 

sällsynt.  

 

Påtagligt biotopvärde  

  

Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse 

för biologisk mångfald finns närvarande men 

enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas i 

biotopen saknas eller hade kunnat 

förekomma i större omfattning eller vara av 

större betydelse för biologisk mångfald.  

Förekomst av biotop som är nationellt eller 

internationellt sällsynt.  

Förekomst av Natura 2000-naturtyp.  

 

Högt biotopvärde  

De biotopkvaliteter med positiv betydelse 

för biologisk mångfald som kan förväntas 

förekomma i biotopen finns i stor 

omfattning och med uppenbart god kvalitet. 

Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt 

bättre i den aktuella regionen.  

Förekomst av biotop eller Natura 2000-

naturtyp som är hotad i ett nationellt eller 

internationellt perspektiv.  
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8 BILAGA 2 

8.1 Naturvärdesobjekt  

Naturvärdesobjekt identifieras enligt SS199000:2014 och anges som naturvärdesobjekt. Ett naturvärdesobjekt ska 

vara så enhetligt att det kan tilldelas en gemensam naturvärdesklass. Naturvärdesklass är en sammanvägning 

mellan arter och livsmiljöer. Förutom naturvärdesobjekt ska även landskapsobjekt som är viktiga för den biologiska 

mångfalden identifieras och beskrivas. Nedan visas en principbild för naturvärdesklass från SS199000:2014 där en 

sammanvägning av art respektive livsmiljö leder till en naturvärdesklass.  

 

Principbild från SS 199000:2014 för att illustrativt beskriva hur arter respektive livsmiljöer (biotoper) leder till en bedömd 

naturvärdesklass.  

 

 


