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1.  INLEDNING

Kapitlet kommer att ge en introduktion till projektet och syftet 
med naturvärdesinventeringen. Den använda metoden för natur-
värdesinventering beskrivs också. 

Om projektet
Vellinge kommun har beställt en naturvärdesinventering inför detaljpla-
neläggning av området Gläntan som är beläget längs Falsterbokanalen i 
Höllviken. Området för naturvärdesinventeringen är 6 ha stort. Resultat 
av fältbesök och annan kunskapssammanställning presenteras i denna rap-
port.

Syfte med naturvärdesinventeringen
Syftet med naturvärdesinventeringen är att tillhandahålla ett underlag för 
detaljplaneläggningen av området Gläntan intill Falsterbokanalen i Höll-
viken.

I inventeringen ingår identifiering och kartläggning av strukturer och livs-
miljöer som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt, men också förekomst av 
naturvårdarter. I uppdraget ingår även att identifiera och kartlägga objekt 
som omfattas av det generella biotopskyddet

Metodik
Naturvärdesinventeringen har gjorts enligt svensk standard SS 
199000:2014 (SIS Swedish Standard Institute 2014) med ambitionsnivån 
NVI på fältnivå detalj. Det innebär att naturvärdesobjekt ned till en stor-
lek av 10 m2 har eftersökts och kartlagts i fält. 

Naturvärdet har bedömts i fyra 
naturvärdesklasser (1, 2, 3 och 
4):

• Naturvärdesklass 1 
Högsta naturvärde – störst 
positiv betydelse för biolo-
gisk mångfald

N AT U R VÄ R D E

Med naturvärde avses iden här rapporten betydelse 
för biologisk mångfald. 
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Översiktskarta
Inventeringsområdet

0 1 20.5 Kilometers ¯
fIGUR 1 .Översiktskarta med inventeringsområdet 
Gläntan vid Falsterbokanalen, Vellinge kommun.
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• Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde – stor positiv betydelse 
för biologisk mångfald

• Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde – påtaglig positiv 
betydelse för biologisk mångfald

• Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde – viss positiv betydelse 
för biologisk mångfald

Området besöktes i fält 2019-05-24. Bedömningarna grundar sig på slut-
satser från fältbesök och annan tillgänglig kunskap om området. Kunskap 
om området har inhämtats från Skogsdataportalen, länsstyrelsen i Skåne 
län och Artportalen.

De naturvärdesklasser som anges i rapporten är lägsta klass som respektive 
naturvärdesobjekt har, i en del fall kan naturvärdesklassen efter invente-
ring under en annan årstid visa sig vara en nivå högre än vad som anges i 
denna rapport. 

Naturvärdesinventeringen har utförts med tillägget Generellt biotopskydd, 
vilket innebär att objekt i jordbrukslandskapet som omfattas av det gene-
rella biotopskyddet har identifieras och koordinatsatts – bland annat med 
hjälp av Naturvårdsverkets vägledningar för generellt biotopskydd (www.
naturvardsverket.se). Biotopskyddsområdena har registrerats allt eftersom 
under naturvärdesinventeringen, men inte aktivt eftersöks i alla delar av 
området som inkluderar jordbruksmark.

För samtliga naturvärdesobjekt har även en bedömning om naturmiljön 
utgör en Natura 2000-naturtyp utförts. Bedömningen har genomförts 
med hjälp Naturvårdsverkets vägledningar för de naturtyper och arter 
som ingår i EU:s naturvårdsdirektiv och som förekommer i Sverige. För 
en översiktlig beskrivning av dessa naturtyper och ingående karaktärs- och 
typiska arter hänvisas till Naturvårdsverkets hemsida (www.naturvardsver-
ket.se) samt publikationen Svenska naturtyper i det europeiska nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 1997).

Samtliga fynd av naturvårdsarter har rapporterats till Artportalen. De 
redovisas även i bilaga 2.

Naturvärdesinventering 
utförd med tillägget Ge-
nerellt biotopskydd.
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2. NATURMIL JÖER  
OCH NATURVÄRDE

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av inventerings-
områdets naturmiljöer och naturvärde. Objekt med naturvärde 
redovisas i detalj i Bilaga 1.

Översiktlig beskrivning
Det inventerade området är beläget på östra sidan om Falsterbokanalen 
och utgörs av ett grönområde med skog, buskmiljöer och gräsmarker 
samt enstaka byggnader och en transformatorstation. Det finns också kvar 
lämningar i form av försvarsvärn och stenbumlingar från Per Albin-linjen. 
Området genomkorsas av promenadstigar och gräsmarksslänten mellan 
Östra Kanalvägen och Falsterbokanalen ingår i naturreservatet Kämpinge 
strandbad. På västra sidan om Falsterbokanalen tar Ljungskogens natur-
reservat vid.  

Skog
Skogen består huvudsakligen 
av medelålders tall som tro-
ligtvis planterats för att und-
vika sandflykt. Norra delen 
av skogspartiet har ett mycket 
tätt buskskikt av bland annat 
kaprifol, björnbär, måbär och 
rönn samt enstaka torrakor 
och bedöms ha ett visst natur-
värde. Södra delen av skogen 
bedöms för närvarande inte 
ha några direkta naturvärden 
men på sikt med ökad ålder 
kan det naturligtvis förändras. 

fIGUR 2 Det finns gott om promenadstigar i områdets skogsparti.
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Gräsmarker och ruderatmarker
I området finns det förvånansvärt gott om mindre gräsmarker omgivna 
av buskar och  brynmiljöer. Eftersom marken huvudsakligen är sandig så 
finns det ett gott inslag av torrängsväxter De många brynmiljöerna ger lä 

och skydd för vind vilket gör 
att det är gott om fjärilar i 
området. Detta gäller framför 
allt norra delen av området 
men även slänten mot Falster-
bokanalen och gräsmarksy-
torna/ruderatmarken kring 
scoutgården erbjuder goda 
insektsmiljöer. Till exempel 
noterades rödfläckig blåvinge 
på flera platser inom området. 
Där rödfläckig blåvinge flyger 
förekommer det ofta andra 
sällsynta fjärilsarter som har 
sin flygtid under högsomma-
ren. Bland floran kan nämnas 
knölsmörblomma, mandel-
blomma, gul fetknopp, svart-
kämpar, vårbrodd, kråkvicker, 
blåeld, oxtunga, olika nävor 
och jordklöver. 

Naturvärde
I det inventerade området identifierades tre objekt med naturvärdesklass 3 
(påtagligt naturvärde) och två objekt med naturvärdesklass 4 (visst na-
turvärde). Dessa finns redovisade på karta i figur 4 och beskrivs i detalj i 
bilaga 1.  

De områden som har bedömts till klass 3 påtagligt naturvärde är två fjä-
rilsrika gräsmarker med torrängsflora omgivna av bryn samt gräsmarkss-
länten mot Falsterbokanalen. 

fIGUR 3 Fjärilsrik gräsmark med brynmiljöer i norra delen av inventeringsom-
rådet.
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De områden som har bedömts till klass 4 är en gräsmark/ruderatmark 
med inslag av torrängsflora samt den del av skogen som har ett mycket 
tätt buskskikt samt inslag av död ved. 

Inget objekt har för närvarande bedömts hålla naturvärdesklass 2 (högt 
naturvärde) men den fjärilsrika gräsmarken i norra delen (objekt A, se 
figur 5) av området skulle kunna vara ett habitat för mer sällsynta fjärilar 
som har sin flygtid på högsommaren. om exempelvis bastardsvärmare 
eller någon annan rödlistad art finns där skulle marken bedömas ha högt 
naturvärde. Av resterande inventeringsområde bedöms den likåldriga 
tallskogen i södra delen och tomtmark ha lågt naturvärde. Sammanta-
get bedöms större delen av det inventerade området hysa någon form av 

naturvärde. 

Generellt biotop-
skydd
Inga biotoptyper som omfattas 
av det generella biotopskyddet 
har identifierats inom inven-
teringsområdet men lämning-
arna i form av försvarsvärn 
och stenbumlingar från Per 
Albin-linjen bör ha ett kultur-
historiskt värde.

fIGUR 4 Lämningar från Per Albin-linjen finns både i och utanför inventerings-
området.
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fIGUR 5 Kartan visar de naturvärdesobjekt som iden-
tifierades vid naturvärdensinventeringen.
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Skyddad natur och omgivande landskap
De marker och vatten som finns intill och i närheten till det inventerade 
området är till stora delar riksintressen för naturvård och skyddade i form 
av naturreservat och Natura 2000 samt ingår i RAMSAR-konventionen 
som har till syfte att bevara våtmarker och vattenmiljöer. Det finns även 
ett naturminne vid Räng och ett ängs- och betesmarksobjekt c:a 800 me-
ter nordväst om inventeringsområdet. 

Tidigare kända naturvärden i de närmaste omgivningarna:

Öster och väster om Falster-
bokanalen samt söder därom 
ligger naturreservaten Ljung-
skogens och Kämpinge strand-
bad. Väster om Ljunghusen 
(utanför kartan figur 5) ligger 
Skanörs ljungs naturreservat 
som är en stor fukthed.

Vattnet norr om inventerings-
området ingår i Falsterbo-
Fotvikens naturreservat och är 
tillsammans med Måkläppen-
Limhamnströskeln riksintresse 
för naturvården.

Nordöst om inventeringsom-
rådet ligger naturminnet Räng 
som är inrättat på grund av 
förekomsten av strandmolke.

Eftersom det finns gott om 
skyddade områden på inte 
alltför stort avstånd så kan ex-
empelvis gräsmarkslänten längs 
med Falsterbokanalen utgöra 
en spridningskorridor för olika 
arter vilket gör att gräsmarkerna och brynmiljöerna inom det inventerade 

fIGUR 6 Gräsmarkerna och grönområdena längs med Falsterbokanalen kan 
mycket väl vara en förutsättning för att det ska finnas spridningsmöjligheter 
och kontakt mellan olika populationer på Falsterbohalvön.
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området mycket väl kan tänkas ingå i det nätverk, den gröna infrastruktur 
som så många arter är beroende av för sin långsiktiga överlevnad.

För att gräsmarksslänten längs med Falsterbokanalen ska vara funktionell 
som spridningskorridor bör den inte slåttras förrän på sensommaren efter 
det att fjärilarna flugit klart. Lämplig tidpunkt för slåtter är i slutet av juli 
eller början på augusti.

Likaså är brynmiljöer och buskridåer mot öppen mark gynnsamt för in-
sekter eftersom det ger läskydd och skapar ett något varmare mikroklimat 
än på vindutsatt mark. Därför är det värdefullt att i bästa möjliga mån be-
vara och tillskapa buskridåer mot öppen mark. Mest gynnsamt för insekter 
är bryn som vetter mot söder.
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Inventeringsområde
Ängs- och betesmarksinventeringen
RAMSAR
Natura 2000-områden SCI (utom älvar)
Natura 2000-områden Fågeldirektivet (SPA)
3:6 Naturvård
Naturreservat§

0 0.5 10.25
km

Falsterbo-Fotevikens naturreservat, Natura 2000, RAMSAR och Riksintresse för naturvård

Ljungskogens och Kämpinge strandbads naturreservat

fIGUR 7 Kartan visar de kända naturvärden som finns i 
närheten av inventeringsområdet.
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3. ARTER

I det här kapitlet beskrivs förekomst av arter i inventeringsom-
rådet. Fokus ligger på fridlysta och andra naturvårdsintressanta 
arter. 

Fridlysta arter
Den enda fridlysta arten som påträffades inom området var ett litet be-
stånd med liljekonvalj i tallskogen i södra delen av inventeringsområdet 
Liljekonvalj är fridlyst enligt Artskyddsförordningen §9. 

Skyddade arter som med stor 
sannolikhet kan förekomma är 
skogsödla och vanlig padda. 
Dessa är fridlysta enligt Art-
skyddsförordningen §6. Det finns 
dock inga lekvatten för groddju-
ren inom inventeringsområdet. 
På Falsterbonäset förekommer 
också strandpaddaVU, grön-
fläckig paddaVU, ätlig groda, 
åkergroda, vanlig groda, större 
och mindre vattensalamander 
och sandödlaVU. Spridningen av 
dessa arter begränsas av bebyg-
gelsen och Falsterbokanalen och 
bedöms inte förekomma i inven-
teringsområdet mer än ytterst 
sporadiskt.

Flera arter av fladdermöss har 
tidigare noterats i närheten av 
inventeringsområdet; sydpipist-

rellCR, dvärgpipstrell, trollpipistrell, nordfladdermus, vattenfladdermus, 
gråskimlig fladdermus och större brunfladdermus. Sannolikt använder de 

A R T S K Y D D S f Ö R O R D N I N G E N 

Artskyddsförordningen är en lagstiftning som 
bland annat innebär fridlysning av ett antal arter. 

Till förordningen hör två listor med arter, bilaga 1 
och 2. Förenklat kan man säga att alla de listade 
arterna är fridlysta, d.v.s. man får inte samla in, 
skada eller döda de listade arterna. För arterna i 
bilaga 1 är dessutom arternas livsmiljöer skyd-
dade och får inte förstöras.

Artskyddsfördningen införlivar EU:s art- och habi-
tatdirektiv samt fågeldirektiv i svensk lagstiftning.

fÅ G L A R

Artskyddsförordningen omfattar alla vilda fåglar. 
Här har dock endast de arter som markerats med 
B i förordningen samt de som är upptagna på den 
nationella rödlistan tagits med. Detta är i linje 
med Naturvårdsverkets handbok för Artskyddsför-
ordningen. 
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R Ö D L I S TA N

Rödlistan är en redovisning av arters relativa risk att 
dö ut från det område som rödlistan avser, i vårt fall 
Sverige. Även vanliga arter kan bli rödlistade om deras 
populationer befinner sig i kraftig minskning.

Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier, var och 
en med sin ofta använda förkortning: kunskapsbrist 
(DD), nationellt utdöd (RE), nära hotad (NT), sårbar 
(VU), starkt hotad (EN) och akut hotad (CR). Arter i de 
tre sistnämnda kategorierna kallas med en gemensam 
term för hotade arter. I denna rapport redovisas arter 
i dessa tre kategorier samt arter som är nära hotade 
(NT).

Den svenska rödlistan tas fram av Artdatabanken en-
ligt internationella kriterier och revideras regelbundet. 
Den senaste rödlistan publicerades 2015.

Rödlistan innebär i sig inget juridiskt skydd. Däremot 
är listan ett viktigt hjälpmedel för att göra natur-
vårdsprioriteringar, i arbetet med att nå Sveriges 
miljömål, däribland Ett rikt växt och djurliv.

fIGUR 8 Rödfläckig blåvinge flög både i objekt A och B vid inventeringstillfället. I 
samma miljöer som rödfläckig blåvinge förekommer ofta andra ovanliga fjärilar.
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flesta av våra svenska fladdermusarter området för födosök och vila under 
flyttningen. 

Inga skyddade, rödlistade eller prioriterade fåglar är noterade i invente-
ringsområdet. Området kan ha betydelse för en del av alla de fåglar som 
flyttar via Falsterbonäset under vår och höst. Framförallt är det tättingar 
som nyttjar skogspartier, buskage och gräsmarker för skydd, vila och 
födosök under flytten. Det är därför viktigt att det finns grönstruktur kvar 
även i tätt bebyggda områden som Höllviken. Arter som kan förväntas 
häcka  i närheten och födosöka i området är tornseglareVU, hussvalaVU och 
stareVU.

Andra naturvårdsintressanta arter
Vid naturvärdesinventeringen påträffades en handfull andra naturvårdsin-
tressanta arter; skogsalmCR, gul fetknopp, knölsmörblomma, mandelblom-
ma, rödfläckig blåvinge, styvmorsviol, svartkämpar och vårbrodd. Röd-
fläckig blåvinge flög på gräsmarken i norra delen av inventeringsområdet 
(objekt A, se figur 5) samt i slänten mot Falsterbokanalen. 

I nära anslutning norr och nordväst om inventeringsområdet finns det 
sedan tidigare fynd av stallörtVU, taggkörvelVU, marviol och strandkål.
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4.  SAML AD BEDÖMNING

I detta kapitel redovisas en samlad bedömning av områdets na-
turvärde.

Områdets naturvärden kan huvudsakligen knytas till de vindskyddade 
sandiga gräsmarkerna med omgivande brynmiljöer. Det mest värdefulla 
området är objekt A i norra delen där det flög rikligt med fjärilar vid fält-
besöket, bland annat rödfläckig blåvinge. Förekomst av rödfläckig blåvinge 
indikerar att det även kan finnas andra ovanliga insektsarter som har sin 
flygtid under högsommaren. För att insektsfaunan i ett område ska kunna 
överleva på lång sikt behövs ett nätverk av gräsmarker och brynmiljöer 
som hänger samman i ett landskap. Grässlänten längs med Falsterbokana-
len (objekt B) och övriga gräsmarker inom området (objekt C och D) kan 
vara den gröna infrastruktur som behövs för att faunan inom området ska 
kunna hänga ihop med och ha utbyte med andra populationer på Falster-
bohalvön.  

Skogen inom inventeringsområdet är huvudsakligen likåldrig medelålders 
tallskog utan några större naturvärden. Den del av skogen som har ett 
tätt buskskikt och visst inslag av högstubbar av björk och torrakor av tall 
bedöms ha ett visst naturvärde. Får skogen stå kvar så kommer den med 
ökad ålder och större inslag av död ved bli mer värdefull ur naturvårds-
synpunkt.

Sammanfattningsvis är det alltså områdets gräsmarker med intilliggande 
brynmiljöer som är mest värdefulla ur naturvårdssynpunkt.
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5. KÄLLOR

Webbsidor
Uppgifter om nyckelbiotoper och andra skogliga värden har hämtats från www.skogssty-

relsen.se 2019-05-22

Uppgifter om växt- och djurförekomster har hämtats från www.artportalen.se 2019-05-
22

Uppgifter om rödlistade arter har hämtats från www.artdatabanken.slu.se/rodlista 2019-
05-22

Uppgifter om Natura 2000-områden och naturreservat har inhämtats från länsstyrelsens 
webbplats www.lansstyrelsen.se/skane

Uppgifter om naturvärden och naturvårdsplan har inhämtats från kommunens webbplats 
www.vellinge.se

Uppgifter om ängs- och betesmarker har hämtats från Jordbruksverkets databas TUVA

De kartor och ortofoton som använts finns tillgängliga på Lantmäteriets karttjänst SeSve-
rige
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B I L A G A  1 : 
N AT U R VÄ R D E S O B J E K T
I denna bilaga beskrivs de objekt som vid naturvärdesinvente-
ringen bedömdes ha ett naturvärde i naturvärdesklass 1-4. Ob-
jekten redovisas på karta i figur 5. 

A Vindskyddad fjärilsrik gräsmark 

Beskrivning: En vindskyddad sandig gräsmark omgiven av bryn och 
bärande buskar som hagtorn, nyponros, björnbär och syren mm. I gräs-
marken växer torrängsväxter som bland annat knölsmörblomma, mandel-
blomma, gul fetknopp, svartkämpar, styvmorsviol, gulmåra, blåeld, ängs-
syra, jordklöver, kråkvicker och skatnäva. Vid fältbesöket flög det rikligt 
med fjärilar på den vindskyddade gräsmarken och arter som rödfläckig 
blåvinge, silverblåvinge, tosteblåvinge, puktörneblåvinge, kamgräsfjäril, tis-
telfjäril och rutig buskmätare noteradeas. Rödfläckig blåvinge var tidigare 
rödlistad och habitat där den förekommer hyser ofta flera andra rödlistade 
fjärilsarter, exempelvis bastardsvärmare som har sin flygtid under högsom-
maren. Därför vore det önskvärt att detta område även besöktes under 
högsommaren. Det finns några sandblottor i gräsmarken samt ett rävgryt. 
I objektet ligger det även ett gammalt försvarsvärn från Per Albin-linjen.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: En vindskyddad fjärilsrik sandig torrmarksäng omgiven av 
bärande buskar ger ett påtagligt biotopvärde. Relativt god förekomst av 
arter såsom rödfläckig blåvinge, knölsmörblomma, mandelblomma, gul 
fetknopp, svartkämpar, styvmorsviol med flera andra torrängsarter ger 
visst artvärde. Skulle det under högsommaren visa sig att det finns ytterli-
gare någon naturvårdsart skulle det bli påtagligt artvärde och objektet få 
klassningen högt naturvärde.

B Gräsmarksslänt mot Falsterbokanalen

Beskrivning: Västvänd gräsmarksslänt mot Falsterbokanalen. Objektet 
är indelad i två delytor eftersom det är avskuret av en bro över kana-
len. Gräsmarken, som ingår i naturreservatet Kämpinge strandbad, är 
huvudsakligen frisk med inslag av mer torra partier. I slänten växer det 
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fIGUR 9 Vindskyddad fjärilsrik gräsmark i objekt A.

fIGUR 10 Inslag av sandiga miljöer samt ett rävgryt i objekt A.
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fIGUR 11 Objekt B. Slänten i norra delen mot Falsterbokanalen är brantare 
och något mer blomrik än södra delen av slänten.

fIGUR 12 Gräsmarken i norra delen av slänten i objekt B är inte lika brant och 
något friskare. Denna yta ingår i naturreservatet Kämpinge strandbad.



23

bland annat knölsmörblomma, gul fetknopp, svartkämpar, kråkvicker, 
blåeld, skatnäva, röllika, jordklöver, rågvallmo, oxtunga, vitblära och lite 
hundkex. I södra kanten flög det rödfläckig blåvinge, även silverblåvinge, 
kamgräsfjäril och vitbrokigt slåtterfly noterades. Marken hävdas antagli-
gen med slåtter.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: En hävdad gräsmark med inslag av hävdgynnade arter ger ett 
visst biotopvärde. Förekomst av rödfläckig blåvinge, knölsmörblomma, gul 
fetknopp och svartkämpar ger ett visst artvärde.

C Gräsmark intill scoutgård

Beskrivning: Mager gräsmark intill scoutgård som omges av skog och 
buskvegetation som hagtorn, fläder, nyponros och björnbär vilket skapar 
brynmiljöer och ger en vindskyddad miljö. I fältskiktet växer det bitvis 
gott om knölsmörblomma, svartkämpar, lite mandelblomma, ängssyra, 
kråkvicker, kungsljus, jordklöver, förgätmigej och skatnäva mm. En mindre 
skogsalmCR växer i kanten av objektet.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: En vindskyddad gräsmark med brynmiljöer och förekomst av 
torrmarksväxter  ger ett visst biotopvärde. Bitvis god förekomst av knöl-
smörblomma, svartkämpar, mandelblomma och skogsalmCR ger ett visst 
artvärde.

D Ruderatmark med brynmiljöer  

Beskrivning: Ruderatmark med inslag av sandiga partier och brynmiljöer 
huvudsakligen i form av björnbärssnår. Tidigare har ytan antagligen an-
vänts som parkeringsplats men har allt eftersom fått en flora. I fältskiktet 
finns det inslag av svartkämpar, lite knölsmörblomma, vårbrodd, skatnäva, 
jordklöver och oxtunga mm.

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Ruderatmark med inslag av torrängsarter och brynmiljöer ger 
ett visst biotopvärde. Artvärdet är lågt.
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fIGUR 13 Objekt C. Gräsmarken intill scoutgården omges av tallskog, brynmil-
jöer och själva byggnaderna skapar lä vilket är gynnsamt för många insekter.

fIGUR 14 Objekt D. Gräsmark med inslag av torrmarksväxter och brynmiljöer.
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E Tallskog

Beskrivning: Varierad medelålders tallskog med inslag av björk, rönn, 
enstaka ek och tysklönn. Buskskiktet är mycket tätt med kaprifol, björnbär, 
måbär, nyponros, sly av asp, björk och enstaka skogsalmCR. Förekomsten 
av död ved är liten men det förekommer fåtal torrakor av tall och någon 
björkhögstubbe med björkticka. I södra delen växer det ett litet bestånd av 
liljekonvalj. I skogen finns det gott om promenadstigar och även kvarstå-
ende stenbumlingar från Per Albin-linjen.

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Varierad medelålders tallskog med mycket tätt buskskikt och 
liten förekomst av död ved ger ett visst biotopvärde. Artvärdet är lågt.

fIGUR 15 Buskskiktet i objekt E är mycket tätt och det finns enstaka torrakor 
av tall och björkhögstubbar.
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B I L A G A  2:  f Y N D  AV 
N AT U R VÅ R D S A R T E R
I denna bilaga redovisas fynd av de naturvårdsintressanta arter 
som påträffades under inventeringen. 

TABELL 1. Naturvårdsarter som koordinatsattes vid naturvärdesinventeringen.

Naturvårdsarter Sweref99TM N Sweref99TM O Värde

Skogsalm 6142376 369409 CR

Mandelblomma 6142384 369352

Ladusvala 6142389 369353

Knölsmörblomma 6142395 369363

Gul fetknopp 6142408 369363

Skogsalm 6142406 369390 CR

Knölsmörblomma 6142288 369384

Knölsmörblomma 6142282 369349

Mandelblomma 6142225 369401

Knölsmörblomma 6142227 369404

Knölsmörblomma 6142244 369431

Liljekonvalj 6142216 369486 Fridlyst

Knölsmörblomma 6142126 369407

Knölsmörblomma 6142306 369323

Knölsmörblomma 6142417 369393

Mandelblomma 6142379 369350

Knölsmörblomma 6142392 369321

Knölsmörblomma 6142151 369390

Knölsmörblomma 6142116 369408

Vårbrodd 6142187 369399

Skogsalm 6142228 369390 CR

Knölsmörblomma 6142376 369332

Rödfläckig blåvinge 6142126 369407

Gul fetknopp 6142318 369322

Rödfläckig blåvinge 6142375 369344 Signalart
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