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1 INLEDNING 

1.1 UPPDRAG 

Skellefteå kommun håller på att ta fram ett planprogram för området Södra Sunnanå i 

Skellefteå, Västerbotten (figur 1). Målet är 600—700 nya bostäder. Inför arbetet med 

kommande detaljplan har området inventerats med avseende på naturvärden.  

 

 

Figur 1. Översiktskarta. 

1.1 BIOLOGISK MÅNGFALD 

Med biologisk mångfald avses variationsrikedomen bland levande organismer i olika 

miljöer, såsom terrestra, marina och andra akvatiska system samt de ekologiska 

komplex i vilka de ingår. Detta innefattar mångfald inom och mellan arter såväl som av 

ekosystem.  

 

Till följd av bland annat intensifierat jord- och skogsbruk, klimatförändringar och ökad 

urbanisering har den biologiska mångfalden i Sverige och världen minskat. Arter trycks 

undan då deras livsmiljöer förändras. Förlusten av arter gör att ekologiska processer 

påverkas. Det i sin tur ger negativ påverkan på de ekosystemtjänster som vi människor 

drar nytta av, såsom exempelvis pollinering, vattenreglering och luftrening. Sverige har 
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skrivit under konventionen om biologisk mångfald där vi förbinder oss att vårda vår 

biologiska mångfald och nyttja den på ett uthålligt sätt. De svenska miljömålen har 

tagits fram för att myndigheter, organisationer, företag och enskilda ska veta vad 

Sveriges miljöarbete ska leda till. Flertalet miljökvalitetsmål berör frågan om biologisk 

mångfald, men framförallt ”Ett rikt växt- och djurliv” beskriver det övergripande målet: 

 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande 

och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras 

funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga 

bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- 

och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 

välfärd. 

2 METOD 

2.1 NATURVÄRDESINVENTERING AVSEENDE BIOLOGISK MÅNGFALD 

Inventeringen av naturvärden utfördes enligt svensk standard SS 199000:2014 – 

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald samt med stöd från Teknisk 

rapport SIS-TR 199001:2014.  

 

Vid en naturvärdesinventering (NVI) eftersöks biotopkvaliteter och naturvårdsarter som 

är av positiv betydelse för biologisk mångfald inom respektive naturtyp. Typiska 

biotopkvaliteter är exempelvis kontinuitet, strukturer, funktioner, element, naturlighet, 

storlek samt konnektivitet. Som naturvårdsarter räknas bland annat signalarter, 

rödlistade arter samt arter fridlysta enligt artskyddsförordningen (2007:845).  

 

Naturvärdesobjekt kan utifrån detta avgränsas samt tilldelas en naturvärdesklass 

(tabell 1). Ett naturvärdesobjekt utgörs främst av en dominerande naturtyp och kan 

innefatta flera olika biotoper och element. I fält dokumenteras identifierade objekt med 

foto. Vid bedömning av naturvärdesobjekt används bedömningsgrunder för respektive 

naturtyp enligt Teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014). 

 

Tabell 1. Naturvärdesklasser 
 

Naturvärdesklass Beskrivning 

Naturvärdesklass 1 

Högsta naturvärde 

Opåverkade miljöer av högsta bevarandevärde med 

naturliga processer, många värdefulla strukturer och 

naturvårdsarter. Varje enskilt område är av särskild 

betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2 

Högt naturvärde 

Bevarandevärda miljöer med ett flertal påtagliga 

biotopkvaliteter och ett påtagligt artvärde. Varje enskilt 

område är av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

Naturvärdesklass 3 

Påtagligt naturvärde 

Till viss del påverkade miljöer med inslag av naturliga 

processer och strukturer samt av naturvårdsarter. Det är av 

särskild betydelse att dessa områdens ekologiska kvalitet 

upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 

Visst naturvärde 

(endast vid tillägg)

  

Områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men 

där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss 

positiv betydelse för biologisk mångfald. Det är av 

betydelse att dessa områdens ekologiska kvalitet 

upprätthålls eller förbättras. 
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Områden som har enbart låga naturvärden avgränsas inte och beskrivs endast 

översiktligt. Områden med låga naturvärden är ofta väldigt påverkade av mänsklig 

aktivitet och har därmed förlorat naturliga processer, strukturer och karaktäristiska 

arter. 

2.1.1 NATURVÅRDSARTER 

I begreppet naturvårdsarter ingår bland annat rödlistade arter. Rödlistan 

(ArtDatabanken 2020) ger en bedömning av risken för respektive art att dö ut från 

Sverige. De arter som finns upptagna i rödlistan har klassats beroende på dess risk att 

dö ut enligt följande klasser: NT – Nära hotad, VU – Sårbar, EN – Starkt hotad, CR – 

Akut hotad, RE – Nationellt utdöd. De rödlistade arter som kategoriseras som CR, EN 

eller VU benämns som hotade. 

 

Naturvårdsarter omfattar även signalarter (s) och nyckelarter (n). Signalarter är arter 

som indikerar naturområden med höga naturvärden. Många signalarter trivs bara i 

sällsynta miljöer eller miljöer med lång kontinuitet. Finns flera signalarter på en plats 

finns ofta förutsättningar för rödlistade arter (vissa signalarter är även rödlistade). Det 

finns listor framtagna med signalarter i olika miljöer, till exempel för skogliga arter 

och för arter i ängs- och betesmarker. Begreppet nyckelart används för arter som har 

stor betydelse för andra arters överlevnad i ett ekosystem. Exempel på nyckelarter är 

bäver, sälg och varg.  

 

Arter som är fridlysta enligt artskyddsförordningen (§) ingår också i begreppet 

naturvårdsarter. Enligt artskyddsförordningen är alla fåglar, grod- och kräldjur och 

ytterligare cirka 300 arter av djur, växter, svampar och lavar fridlysta. Fridlysningen 

regleras på olika sätt beroende på vilken paragraf arten är skyddad enligt. Vad gäller 

de flesta fridlysta arter är det förbjudet att döda, skada, fånga eller störa dem och för 

vissa arter är det även förbjudet att skada eller förstöra arternas 

fortplantningsområden eller viloplatser. 

2.2 METODIK OCH NOGGRANNHET 

Innan fältinventeringen studerades både nutida och historiska ortofoton och befintlig 

information om naturvärden sammanställdes. Material från Naturvårdsverket, 

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Artportalen har nyttjats som underlag.  

 

Inventeringen utfördes i fält på medelnivå, vilket innebär att minsta möjliga 

karteringsenhet utgörs av en yta på 0,1 ha eller mer, eller ett linjeformat objekt med 

en längd av 50 m eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer. Följande tillägg ingår i 

inventeringen:  

 

• Naturvärdesklass 4: även naturvärdeobjekt med naturvärdesklass 4 identifieras 

och avgränsas. 

• Detaljerad redovisning av artförekomst: förekomster av naturvårdsarter 

redovisas på karta eller med koordinater med en noggrannhet på 10—25 m. 

• Värdeelement: element som är särskilt viktiga för inventeringsområdets 

naturvärde redovisas med koordinat eller på karta. I redovisningen ska typ av 

element framgå. Det ska också framgå vilka värdeelement som inventeringen 

har omfattat. 

 

Som referenslitteratur användes Skyddsvärd skog – Naturvårdsarter och andra 

kriterier för naturvärdesbedömning (Nitare och Skogsstyrelsen, 2019) samt Den nya 

nordiska floran (Mossberg & Stenberg, 2003).  
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Till detta PM bifogas shapefiler med naturvärdesobjekt och naturvårdsarter i 

koordinatsystem Sweref 99 TM. 

2.3 INVENTERING OCH AVGRÄNSNING 

Naturvärdesinventeringen utfördes i fält den 29 juni 2021 av Torun Bergman, biolog på 

Tyréns AB. Inventeringsområdet utgörs av delområde 3 (Backen) inom 

detaljplaneområdet (figur 2). För mer information om detaljplanens delområden 

hänvisas till planprogrammet (Skellefteå kommun, 2021). 

 

 

 

Figur 2. Karta över detaljplaneområdet och inventeringsområdet.  
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3 RESULTAT 

3.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Inventeringsområdet utgörs av tätortsnära skogsmark som omges av vägar och 

bostadsbebyggelse, med undantag för södra delen av området som vetter mot 

Rösbergets nordsluttning. Rösberget är en viktig tätortsnära skog för boende i de 

södra stadsdelarna, med bitvis höga naturvärden (Skellefteå kommun, 2021). Östra 

delen av inventeringsområdet gränsar till ett eljusspår. Uppskattningsvis hälften av 

området är påtagligt påverkat av aktivt skogsbruk (hyggen och ungskog). Resterande 

skog nyttjas flitigt för rekreation, vilket märks genom att flera stigar löper genom 

området.  

3.2 OMRÅDESSKYDD OCH ANDRA NATURMILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR 

Enligt Naturvårdsverkets kartjänst Skyddad natur (2021-06-24) finns inga skyddade 

naturområden eller andra utpekade naturvärden inom inventeringsområdet. Inga 

skogliga värden finns heller utpekade (Skogens pärlor, 2021-06-24).  

 

En utsökning har gjorts i Artportalen för alla arter mellan 2000-2021 (sökning gjord 

2021-06-24). Inga fynd finns inrapporterade inom inventeringsområdet, men 

grönsångare (NT), trädgårdssångare, nötväcka och bergfink finns noterade under åren 

2016—2017 vid Falkgatan, i nära anslutning till inventeringsområdet.  

3.3 NATURVÄRDESOBJEKT 

Vid naturvärdesinventeringen har två naturvärdesobjekt med visst respektive påtagligt 

naturvärde avgränsats. Dessa redovisas i nedanstående objektsbeskrivningar samt på 

karta (figur 3). Övrig mark som inte har avgränsats som naturvärdesobjekt har 

bedömts hysa lägre naturvärde. 
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Figur 3. Resultat från naturvärdesinventeringen: naturvärdesobjekt 1 med påtagligt naturvärde (klass 3) 

och naturvärdesobjekt 2 med visst naturvärde (klass 4).  
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Objekt 1: Medelålders—äldre grannaturskog Naturvärdesklass 3 

Datum Naturtyp Biotoper Naturvårdsarter 

2021-06-29 Skog och träd granskog av 

blåbärsristyp, 

granskog av 

lågörttyp 

nötväcka (4 §) 

 

Objektsbeskrivning 

Grandominerad barrskog med inslag av björk och även rönn. Det dominerande 

trädskiktet uppskattas till cirka 100 år, med inslag av äldre, grövre granar på sockel. 

Spår finns av plockhuggning i form av mossiga stubbar här och var, men skogen har 

troligen aldrig kalavverkats. En tallbevuxen ås löper i nord-sydlig riktning mitt i 

objektet. Fältskiktet domineras av blåbärsris, med inslag av stenbär, gullris, 

skogskovall och skogsstjärna. I objektet finns även lågörtsvegetation i form av 

ekbräken, harsyra och ekorrbär. Förekomsten av död ved av gran och björk i olika 

nedbrytningsstadier är relativt god, trots att skogen inte har uppnått någon särskilt 

hög ålder. Fågellivet är rikligt, med mycket kvitter bland träden. Spår finns av 

hackspettsmedjor. 

 

Naturvärdesbedömning: påtagligt naturvärde 

Naturvärdet består i att skogen inte tidigare kalavverkats (så kallad naturskog) och har 

god lågakontinuitet, det vill säga att det kontinuerligt dör träd, som faller och blir till 

död ved som långsamt bryts ned. Lövinslaget ger en viss variation. 

Lågörtsvegetationen tyder på att marken i objektet är lite mer näringsrik än omgivande 

mark. Objektet är viktigt för fågellivet och förutsättningarna för biologisk mångfald 

bedöms vara högre än i omgivande delar av landskapet som kalavverkats.  

 

  
 

 

 

 

 

 
 

Figur 4. Naturvärdesobjekt 1.   
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Objekt 2: Äldre grannaturskog  Naturvärdesklass 4 

Datum Naturtyp Biotoper Naturvårdsarter 

2021-06-29 Skog och träd granskog av 

blåbärsristyp, 

sumpgranskog av 

fräkentyp 

domherre (4 §) 

gulsparv (4 §) 

fläcknycklar (8 §) 

 

Objektsbeskrivning 

Grandominerad barrskog med inslag av björk och uppväxande rönn. Det dominerande 

trädskiktet uppskattas till cirka 100 år, med några enstaka äldre, grövre granar. 

Fältskiktet i objektet domineras generellt av blåbärsris, med inslag av ekorrbär, linnea 

och björkpyrola. Sydvästra delen av objektet utgör sluttning upp mot Rösberget. Där 

finns spår av plockhuggning. I norra och östra delen av objektet finns rejält fuktiga 

partier dominerade av fräken. I norr finns några fuktsvackor, så kallade vätar, med 

öppna vattenspeglar. Runtom dessa är marken ordentligt sumpig med ett bottenskikt 

av vitmossa. Objektet avgränsas i öst av en cirka 1,5 meter bred fuktsänka som 

övergår i ett grävt dike som mynnar ut i en trumma.  

 

Naturvärdesbedömning: visst naturvärde 

Objektet är äldre och mer variationsrikt än omgivande produktionsskog, särskilt med 

inslaget av fuktiga och blöta områden som ger förutsättningar för bland annat 

fuktkrävande växter och mossor. Skogen saknar emellertid nästan helt förekomst av 

död ved, såväl liggande som stående. Förekomst av enstaka rödlistad art (gulsparv, 

NT) ger visst artvärde enligt standarden.  

 

  
 

 

 

 
 

 

 

Figur 5. Naturvärdesobjekt 2.  
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3.4 NATURVÅRDSARTER 

I tabell 2 redovisas naturvårdsarter som påträffats inom inventeringsområdet. Fynden 

utgörs av fåglar, som är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen, samt den 

förhållandevis vanligt förekommande orkidén fläcknycklar, fridlyst enligt 8 § 

artskyddsförordningen. Fläcknycklarna förekommer rikligt i östra delen av 

naturvärdesobjekt 2. 

 

Ytterligare ett antal fågelarter sågs eller hördes, men det kan vara svårt att knyta fynd 

av fågelarter till någon specifik lokal om inte direkta boplatser påträffas. Alla vilda 

fåglar i Sverige är fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen. 

 

Till rapporten bifogas en shapefil med koordinatsatta naturvårdsarter som påträffats 

vid inventeringen.  

 

Tabell 2. Naturvårdsarter noterade inom inventeringsområdet 
 

Art Naturvårdskategori Rödlistan 

2020 

Källa 

Fläcknycklar Fridlyst enl. 8 § 

artskyddsförordningen 

LC NVI 

Domherre Fridlyst enl. 4 § 

artskyddsförordningen 

LC NVI 

Gulsparv Fridlyst enl. 4 § 

artskyddsförordningen 

NT NVI 

Nötväcka Fridlyst enl. 4 § 

artskyddsförordningen 

LC NVI 
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