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1

INLEDNING

1.1

UPPDRAG

Skellefteå kommun arbetar med en ny detaljplan för industriområde och hamn ute på
Näsudden.
Tyréns AB har fått i uppdrag av Skellefteå kommun att utföra Naturvärdesinventering
avseende biologisk mångfald (NVI) enligt svensk standard (SS 199000:2014) i aktuellt
område för detaljplan. Genom att ta hänsyn till områden med positiv betydelse för
biologisk mångfald bidrar kommunen till att uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges
internationella åtagande samt de av riksdagen antagna miljömålen. NVI är ett nödvändigt
underlag för att veta var områden med positiv betydelse för biologisk mångfald finns, så att
det blir möjligt att ta hänsyn till dem. Resultat från en inventering av naturmiljöer och arter
är ett viktigt underlag vid val av lämpligaste utformning, eventuella dispensansökningar
och inte minst vid val av skyddsåtgärder för att minimera påverkan på skyddsvärda arter
och habitat.
1.2

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 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.
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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 och element, naturlighet,
storlek samt konnektivitet. Som naturvårdsarter räknas bland annat signalarter, rödlistade
arter samt arter skyddade i 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

Naturmiljöer 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.
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.
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.
Områden som tydligt påverkats negativt 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.

Naturvärdesklass 2
Högt naturvärde
Naturvärdesklass 3
Påtagligt naturvärde
Naturvärdesklass 4
Visst naturvärde
(endast vid tillägg)

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.
2.2

FÖRSTUDIE

Inför fältinventeringarna studerades flygbilder samt andra kartor över området i ArcGis och
befintlig information om naturvärden sammanställdes. Material från Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen samt Artportalen har nyttjats som underlag. För att undvika inaktuella data
har endast observationer mellan år 1990 till 2018 använts från Artportalen (hämtat 201803-15). Vidare har information om skyddade arter erhållits från Artdatabanken (2018-0327). Detta underlag utgörs av artobservationer som inte publiceras offentligt av
Artdatabanken och det publiceras därför inte heller i denna rapport, men informationen har
beaktats inom projektet. Kommunekologerna på Skellefteå kommun har bidragit med viktig
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information och lokala ornitologer har kontaktats. För förstudien gjordes ett platsbesök
den 27 mars 2018, området var då snötäckt.
2.3

METODIK OCH NOGGRANNHET

Inventeringen utfördes på medelnivå vilket innebär att ett naturvärdesobjekt större än en
yta av 0,10 ha eller ett linjeformat objekt med en längd av 50 m och en bredd av 0,5 m
eller mer ska kunna identifieras. Inventeringen har kompletterats med tilläggen
naturvärdesklass 4 samt detaljerad redovisning av artförekomst. Tillägget naturvärdesklass
4 innebär att även naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 – visst naturvärde – ska
identifieras och avgränsas. Tillägget detaljerad redovisning av artförekomst innebär att
förekomster av naturvårdsarter ska redovisas på karta eller med koordinater med en
noggrannhet på 10 m till 25 m. Det innebär inte att arterna eftersöks noggrannare men att
varje påträffad förekomst redovisas med större noggrannhet.
Som referenslitteratur användes Signalarter – indikatorer på skyddsvärd skog
(Skogsstyrelsen, 2000), Handbok för inventering av nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen 2014)
samt Den nya nordiska floran (Mossberg & Stenberg, 2003). Använd terminologi vid
benämning av biotoper kommer från Vegetationstyper i Norden (Nordisk ministerråd, 1998)
för de biotoper som finns beskrivna i den. Naturtyper som finns beskrivna i Natura 2000systemet anges enligt de benämningarna.
Fynd av naturvårdsarter rapporteras till Artportalen. Till detta PM bifogas shapefiler med
inventeringsområde, naturvärdesobjekt samt ett punktskikt med naturvårdsarter i
koordinatsystem Sweref 99 TM.
2.4

INVENTERING AV LANDMILJÖER

Naturvärdesinventeringen av landmiljöer utfördes i fält den 19 juni 2018 av biologerna
Louise Berglund och Torun Bergman, Tyréns AB. De områden som bedömts som intressanta
i förstudien besöktes och bedömdes, samt en övergripande översyn gjordes av resterande
delar av inventeringsområdet. Resultaten redovisas i denna rapport.
2.5

INVENTERING AV VATTENMILJÖER

Vatten- och strandmiljöerna inventerades den 6 juli 2018 av vattenekolog Henrik Schreiber,
Tyréns AB. Resultatet från vatteninventering redovisas i Rapport ”Naturvärdesinventering av
vattenmiljöer vid Näsudden, Skellefteå kommun” (Tyréns, 2018).
Aqua Biota har tagit prover i vattenmiljöer inom området, för identifiering av
artförekomster genom e-DNA i vatten (AquaBiota, 2018).
2.6

AVGRÄNSNING

Inventeringsområdet har avgränsats till den tidigare detaljplanegränsens ytterkant (figur 1).
Denna inventering omfattar områdets landmiljöer. Vatten- och strandmiljöerna har
inventerats separat och redovisas i rapport ”Naturvärdesinventering av vattenmiljöer vid
Näsudden, Skellefteå kommun” (Tyréns, 2018).
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Figur 1. Inventeringsområde för naturvärdesinventeringen av Näsudden. Inventeringsområdet motsvarar det
tidigare detaljplaneområdets yttergräns. I figuren visas det nya detaljplaneområdet samt
markanvändningsgräns för industrimark/hamn.

3

RESULTAT

3.1

OMRÅDESBESKRIVNING

Näsudden ligger längst ut vid havet i Skelleftehamn. Näsudden präglas av moränmark med
mycket block och sten. I svackorna finns mindre tjärnar som delvis är igenväxta. På
höjderna finns hällmark. Området har historiskt drabbats av nedfall från Rönnskärsverket
vilket bidragit till den sparsamma förekomsten av undervegetation samt mark- och
trädlavar.
Södra sidan utgörs av kraftigt antropogent påverkad mark med hamn och järnväg. Det finns
en väg som delar området, från sydvästra delen där Skelleftehamns bostadsområde slutar
till norra Näsuddens sommarstugeområde. Öster om vägen utgörs området till stor del av
hällmarker beväxt med gles tallskog. Området är starkt påverkat av gammalt
deponiområde, hamnindustrin samt historiskt nedfall från Rönnskärsverket. Längst ut finns
en bilväg ut till Näsgrundet.
Inom området har det tidigare funnits några mindre vattensamlingar samt Djävulstjärnen
med omgivande våtmarker som idag är igenfyllda med avfall och nu gräsbeväxta (enligt
kommunekologer på Skellefteå kommun). Där bedöms de terrestra naturvärdena därför
vara låga. Det finns några mindre vattensamlingar/kärrliknande miljöer kvar i området. Det
har konstaterats förekomst av fridlysta groddjur i några av småvattnen, och de små
vattenmiljöerna bedöms potentiellt kunna utgöra lekområden för groddjuren. Ett visst
artvärde finns således knutet till dessa miljöer, men de redovisas i rapporten för
inventeringen av vattenmiljöer.
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Väster om vägen ligger Rudtjärnen. Rudtjärnen omges av ett större skogsområde som är
mer intakt och ligger i direkt anslutning till bostadsområdet. Skogen tillsammans med
Rudtjärnen väster om vägen är en tätortsnära skog som nyttjas frekvent av närboende för
rekreation och friluftsliv. Norra delen av skogsområdet norr om Rudtjärnen är dock
avverkad. Inom det avverkade området ligger en mindre tjärn samt tjärnen Bastuavan. Stora
delar av detta område ligger dock utanför detaljplaneområdet.
Närmaste omkringliggande marker utgörs av bostadsområde i Skelleftehamn, skog,
avverkad skogsmark, bortre delen av Bastuavan samt längre bort Snesviken.
3.2

TIDIGARE KÄNDA NATURVÄRDEN I OMRÅDET

Det finns inga utpekade naturvärden inom tänkt planområde enligt Naturvårdsverkets,
Länsstyrelsens, Skogsstyrelsens samt Jordbruksverkets sökdatabaser.
I Artportalen finns ett stort antal fågelarter rapporterade från området. Dessa utgörs främst
av observerade flyttfåglar som har sina flyttstråk längs kusten, men det finns även
rapporter om stationära fåglar.
3.3

NATURVÅRDSARTER

I bilaga 1 redovisas naturvårdsarter som påträffats inom inventeringsområdet, både från
fältinventeringarna samt de som finns registrerade i Artportalen. I bilagan redovisas vilken
naturvårdskategori respektive art tillhör. Naturvårdskategorierna beskrivs nedan.
Rödlistan 2015
Rödlistan ger en prognos över 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.
Signalarter (Skogsstyrelsen)
Skogliga signalarter som enligt Skogsstyrelsen är indikatorer på skog med naturvärden.
Skyddade arter (artskyddsförordningen) – Bilaga 1
Arter som är fridlysta enligt paragraf 4, 5 och 7, listade i bilaga 1.
N-arter kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Dessa arter finns upptagna i
bilaga 4 till art- och habitatdirektivet.
n-arter kräver noggrant skydd enligt en nationell svensk bedömning eller till följd av ett
internationellt åtagande.
F-arter har enligt art- och habitatdirektivet ett sådant unionsintresse att insamling i naturen
och exploatering kan bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder. Dessa arter finns
upptagna i bilaga 5 till art- och habitatdirektivet.
B-arter har enligt EU:s fågeldirektiv 2009/14 och art- och habitatdirektiv 92/43/EEG ett
sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden eller bevarandeområden behöver utses.
Dessa arter finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet eller bilaga 2 till art- och
habitatdirektivet.
Skyddade arter (artskyddsförordningen) – Bilaga 2
Arter som är fridlysta enligt paragraf 6, 8 och 9, listade i bilaga 2.
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Fåglar som minskat med 50 % eller mer under perioden 1975-2005 enligt uppgifter från
Svensk Häckfågeltaxering
ArtDatabanken bedömer att fåglar som minskat enligt detta, tillsammans med rödlistade
fåglar samt de markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, bör ges speciell
uppmärksamhet vid tillämpningen av förbudet att störa fåglarna.
Typiska arter Natura 2000
Typiska arter för Natura 2000-naturtyper.
Nyckelarter
Nyckelarter avser arter som har en särskilt viktig ekologisk funktion för andra arter, direkt
eller indirekt.
Egna naturvårdsarter
Arter som man genom erfarenhet vet är knutna till strukturer viktiga för biologisk
mångfald, exempelvis regionalt intressanta arter.
3.3.1 RÖDLISTADE OCH SKYDDADE ARTER I OMRÅDET

Vid de inventeringar som genomförts (både i land- och vattenmiljöer) samt enligt rapporter
i Artportalen så finns det fåglar, groddjur samt en fisk och en lav noterad som är rödlistade
och/eller skyddade enligt artskyddsförordningen.
I Rudtjärnen finns den rödlistade laken (NT).
Den rödlistade, tillika skogliga signalarten, vedskivlav (NT) påträffades på en enstaka
stubbe i skogen vid Rudtjärnen.
Groddjur påträffades i Rudtjärnen samt i några småvatten inom området. Alla groddjur är
fridlysta i hela landet.
Alla vilda fåglar i Sverige är fridlysta. Arter som är skyddade i bilaga 1 och som är
markerade med B, rödlistade fågelarter samt fåglar som minskat med 50 % eller mer under
perioden 1975-2005 enligt uppgifter från Svensk Häckfågeltaxering, bör ges speciell
uppmärksamhet vid tillämpningen av förbudet att störa fåglarna enligt ArtDatabankens
bedömning. De fågelarter som uppfyller något av dessa kriterier är därför medtagna i
denna utredning och listas i Bilaga 1. Naturvårdsarter.
Många av de fågelarter som finns registrerade från området är flyttfåglar som rastar eller
sträcker förbi området och aldrig stannar för att häcka.
Miljökontoret i Skellefteå gjorde under 1990-talet en inventering där man konstaterade att
Rudtjärnen användes av smålom för födosök. Det finns även flera rapporter i Artportalen
om smålom under senare år ute på Näsudden. Smålommen i Västerbotten är koncentrerad
längs kusten både för häckningsplatser och födosök. Tillgången på lämpliga
häckningssjöar är en begränsande faktor. Smålommen är rödlistad som NT (nära hotad)
samt listad i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv.
Lokala ornitologer anger att det är troligt att smålom, svarthakedopping och storlom nyttjar
Rudtjärnen på något sätt.
Skellefteå kommun genomförde en riktad inventering av smålom i Rudtjärnen, sommaren
2018, i samband med detaljplanearbetet då uppgifter framkommit om att smålom
uppehåller sig i området. Kommunen konstaterade att det finns ett etablerat par av smålom
i Rudtjärnen, som inte haft häckningsframgång detta år (2018). Inventeringen fastslår att
Rudtjärnen bör betraktas som att den håller ett smålomspar (revir).
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I närliggande Bastuavan finns också rapporter om bland annat storlom, smålom och
sångsvan enligt Artportalen. Vid kommunens inventering av smålom (2018) noterades ett
smålomspar i Bastuavan, men ytterligare information om det saknas.
Enligt rapporterna i Artportalen samt av vad som observerats vid naturvärdesinventeringen
så är det även troligt att arter som bland annat orre, gulsparv, buskskvätta och spillkråka
kan häcka ute på Näsudden.
3.4

NATURVÄRDESOBJEKT

Vid naturvärdesinventeringen av landmiljöer har fyra naturvärdesobjekt avgränsats, dessa
redovisas i nedanstående text samt i figur 2.
Inventeringsområdet var svårbedömt då det är så pass antropogent påverkat av Rönnskärs
historiska utsläpp men uppvisar i partier strukturer och andra biotopkvalitéer som visar på
naturvärden. Området som vetter mot oljehamnen är i så stor utsträckning påverkat av det
giftiga utsläppet att naturvärden saknas. Längre bort uppvisar dock skogsområdena en
något annan karaktär, något mer livskraftig.
Skogen i delar av området har sannolikt aldrig kalavverkats utan är naturligt uppkommen,
men bär många spår av tidigare plockhuggning i form av gamla stubbar. Vissa stubbar är
kolade vilket tyder på att delar av området har brunnit. Det förekommer sporadiskt död
ved, både liggande och stående, och i partier finns till och med rikligt med död ved vilket
liksom brandspåren utgör naturvärden. I området finns också rester av den gamla skogen
som en gång varit, med enstaka gamla pansarbarkstallar, kjolgranar samt silverfuror.
Att delar av området inte helt är präglat av modernt skogsbruk gör att vissa biotopkvalitéer
finns på platsen, vilka beskrivits ovan.
Marken saknar i stora delar undervegetation och därmed viktiga nyckelarter såsom
blåbärsris. Detta gör att området inte kan anses hysa några högre naturvärden, men vissa
och påtagliga naturvärden bedöms trots allt finnas i delar av området. Trots att marken
saknar undervegetation så verkar träden och fåglarna i området vara livskraftiga. Dock är
det osäkert hur mycket gift fåglarna utsätts för då insektsätande och fiskätande fåglar
troligen får i sig en del genom födan av det som är kvar från de giftiga utsläpp som tidigare
drabbat området. Det finns inga studier på detta i området och är därför inget som vägts in
i bedömningen av naturvärdena.
Det finns ett förhållandevis rikt fågelliv i området. Generellt finns ett visst artvärde kopplat
till fågelfaunan över hela skogsområdet, Rudtjärnen, Bastuavan samt havsstränderna. En
specifik fågelutredning skulle kunna ge en säkrare bedömning av artvärdet. Vid
naturvärdesinventeringen noterades två smålommar i Rudtjärnen, gulsparv, skogssnäppa,
bofink samt spillning av orre i skogsområdena.
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Figur 2. Resultat från inventeringen av landmiljöer.
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SKOG KRING RUDTJÄRNEN

Objekt-ID
1

Inventeringsdatum
2018-06-19

NATURVÄRDESKLASS: 3

Naturtyp
Skog och träd

Biotoper
Hällmarkstallskog,
barrblandskog

Objektsbeskrivning
Skogen (figur 3-8) på denna sida är mer högrest och tätare än längre ut på Näsudden.
Skogen är till viss del påverkad av skogsbruksåtgärder men har sannolikt aldrig
kalavverkats. Skogsområdet karaktäriseras av blandad skog med en del gamla tallar samt
betydligt yngre uppslag av både lövträd och barrträd. Marken är till stora delar blottad och
utan vegetation. Detta gäller dock inte för myrmarkssänkorna kring sjön som främst utgörs
av starr och ull samt i partier vass.
Närmast vägen är marken hällmarksdominerad med framförallt tall, och på sina håll står
låga kjolgranar. Längre västerut blir skogen tätare och marken något bördigare med mer
gran och lövträd. Närmast runt tjärnen finns äldre träd och skogen är ännu mer
variationsrik. Det finns både torrakor och död ved. På tjärnens nordöstra sidan dominerar
moränmark med mycket sten, gamla tallar som börjar få pansarbark står nära tjärnen och
ute på udden. Här finns ett område med rikligt med död ved som ligger nästan som
plockepinn, träden är dock ganska klena. Det finns också kolade stubbar som vittnar om
tidigare plockhuggning samt brandpåverkan. På östra sidan av tjärnen är marken mer
sumpig och vegetationen lummigare. Det finns vattenfyllda höljor på ett par ställen i
skogen, där det bland annat växer näckrosor och står en del döda träd runtom.
Hela skogsområdet utgör viktig tätortsnära skog för boende i området då det nyttjas
frekvent för hundpromenader och liknande aktiviteter. Vid tjärnen syns det att folk går dit
och grillar. Även landskapsekologiskt är sammanhängande skog kring vatten viktig. I
området finns ett stort antal fågelholkar uppsatta och det hördes mycket fågelsång.
Naturvårdsarter/artrikedom
Det märktes att skogen runt tjärnen nyttjas av en del småfågel såsom gulsparv. Flera av
fågelholkarna är troligen bebodda. Torrakorna nyttjas säkerligen av hackspettar, bland
annat spillkråka finns rapporterat från Näsudden enligt Artportalen. Dock saknas
naturvårdsarter från många andra artgrupper, mycket kopplat till bristen på
undervegetation samt brist på lavar på träd. I stora delar saknas bland annat den viktiga
nyckelarten blåbär vilket gör att artvärdet i dagsläget aldrig kan bli så högt. Dock finns
förutsättningar för flera artgrupper att på sikt kolonisera området eftersom lämpliga
substrat finns bland annat i form av lågor och torrakor. På en brandpräglad gammal stubbe
noterades den rödlistade vedskivlaven (NT). Sammantaget bedöms det finnas ett visst
artvärde i området.
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde
Objektet bedöms ha ett påtagligt naturvärde knutet till förekomst av flera biotopkvaliteter
såsom inslag av skogliga strukturer och substrat samt värdeelement. Dessa utgörs av
inslagen av både stående och liggande död ved, gamla tallar med pansarbark, torrakor,
kjolgranar samt brandpåverkade stubbar och vattenfyllda höljor som skapar variation.
Området har potential att utveckla större artrikedom då substraten och strukturerna finns. I
dagsläget är dock artvärdet begränsat till i huvudsak fågelfaunan och bristen på nyckelarter
kopplade till markvegetationen är framträdande.
Kvalitén på skogsområdet är något skiftande men variationen och skogen som helhet
bedöms ändå uppnå naturvärdesklass 3. Området hyser större skoglig variation än
omgivande landskap som är väldigt präglat av skogsbruk.
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Figur 3. Skogsområdet kring Rudtjärnen. Hällmarken saknar lavpåväxt. Närmast står äldre tallar, på andra
sidan tjärnen ser man skogssilhuetten som visar på en mer varierad skog med lövinslag.

Figur 4 – 5. Något klen skog men död ved som plockepinn samt brandspår och stubbar från plockhuggning.
Marken saknar tydligt undervegeation.
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Figur 6 – 8. Äldre tallar med pansarbark, torrakor, kjolgranar samt vattenfyllda höljor med stående döda
träd runtom utgör biotopkvaliteter i området.
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BARRBLANDSKOG

Objekt-ID
2

Inventeringsdatum
2018-06-19

NATURVÄRDESKLASS: 4

Naturtyp
Skog och träd

Biotoper
Barrblandskog

Objektsbeskrivning

Skogen (figur 9-10) här utgörs av yngre barrblandskog med ett relativt stort lövinslag,
dock framförallt yngre björk men med enstaka inslag av yngre asp. Inslag av äldre
tallar och enstaka torrakor finns däremot och ett ganska livligt fågelliv. Området har
plockhuggningsspår och det finns flera kjolgranar. Bohål i äldre tall påträffades. Här är
marken i partier bevuxen med blåbärsris även om delar också är kala.
Naturvårdsarter/artrikedom
Skogsområdet verkar hysa ett visst småfågelliv men inga andra naturvårdsarter har
påträffats.
Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde
Objektet bedöms ha ett visst naturvärde knutet till förekomst av vissa biotopkvaliteter
såsom inslag av skogliga strukturer och element. Dessa utgörs framförallt av
variationsskapande inslag av torrakor, kjolgranar, asp, äldre tall och hålträd,

Figur 9 – 10. Äldre tallar samt bohålsträd ger variation och livsmiljöer och utgör biotopkvaliteter.
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LÅGVUXEN BARRBLANDSKOG PÅ STENIG MARK

NATURVÄRDESKLASS: 4

Objekt-ID
3

Biotoper
Barrblandskog

Inventeringsdatum
2018-06-19

Naturtyp
Skog och träd

Objektsbeskrivning
Lågvuxen, delvis gles, lövrik barrblandskog på blockig mark (figur 11-13). Området är kargt
och vindpinat av havet. Det är varierad trädslagsblandning med en dominans av gran, björk
och tall och det finns en variation i ålder och struktur på träden. Dels yngre lövupplag men
även spridda inslag av äldre pansarbarkstallar och kjolgranar. Spridd förekomst av död ved,
både liggande och stående. Det finns många stubbar som vittnar om plockhuggning,
området är sannolikt aldrig kalavverkat utan är naturligt uppkommit och därför finns större
variation än i omgivande landskap. Variationen ger förutsättningar för bland annat mer
fågel än i ensartade skogar.
Området är dock till stor del negativt påverkat av mänsklig aktivitet. Det finns nästan ingen
undervegetation till följd av de gifta utsläpp som drabbat området historiskt. En nybruten
väg går genom området. Det finns ett par småvatten med enbart lite vatten och som till
största del är gräs-/starrbeväxta inom naturvärdesobjektet. Dessa finns medtagna i den
inventering som gjorts av vattenmiljöer på Näsudden.
Naturvårdsarter/artrikedom
Spillning från orre visar på förekomst av skogshöns, i övrigt noterades att småfågel gärna
nyttjar området. Inga andra naturvårdsarter påträffades. Bristen på undervegetation och
trädlavar gör att områdets artvärden är ganska låga, men eftersom att variation och
substrat finns så finns även potential för kommande artvärden om området får återhämta
sig mer.
Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde
Objektet bedöms ha ett visst naturvärde knutet till förekomst av biotopkvaliteter såsom
inslag av skogliga strukturer och element, variation och naturlig uppkomst. Värdeelement
bidrar till skogens värde, bland annat står det en solbelyst, riktigt stor och reslig silverfura i
området. Dessa kvaliteter skulle kunna ge förutsättningar för arter, den mänskliga
påverkan gör dock att skogen bara bedöms nå upp till vissa naturvärden då det i dagsläget
saknas så mycket markvegetation och trädlavar.
Kvalitén på skogsområdet är något skiftande men variationen och skogen som helhet
bedöms ändå uppnå naturvärdesklass 4. Området var svårt att avgränsa så objektgränsen
bör inte ses som något exakt, men den ringar ändå in de viktigaste bitarna som skiljer sig
från övrig skog som är mer ensartad.
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Figur 11 – 13. Barrblandskog på karg, blottad, blockig mark, lågvuxna granar och björkar med inslag av
död ved. Finns enstaka högresta gamla tallar samt en enorm silverfura som ses på nedre bilden till höger.
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LÖVSTRANDSKOG

Objekt-ID
4

Inventeringsdatum
2018-06-19

NATURVÄRDESKLASS: 4

Naturtyp
Skog och träd

Biotoper
Lövblandskog,
klibbalstrandskog

Objektsbeskrivning
Området (figur 14-15) utgörs av strandlövskog där det tidigare har legat ett
sommarstugeområde. Stugorna är rivna för ett antal år tillbaka då det fanns planer på en
vindkraftpark i området. Det finns fortfarande spår från trädgårdarna, med planterade träd
och buskar. Där det stått stugor är det nu gläntor i lövskogen, gräs- och fräkenbeväxta.
Därför finns det här delvis sekundär, yngre lövskog som fått växa upp när folk lämnat
platsen, men även äldre lövträd som växt längre på platsen och utgör en naturlig lövbård
mot havet.
Eftersom Näsudden ligger alldeles vid havet så är det inte så länge sedan udden reste sig ur
havet och skogarna längs stränderna är därför naturligt inte så gamla. Landhöjningsskogar
kan ofta fort bilda naturvärden och är i ett större geografiskt perspektiv en ovanlig biotop.
Eftersom Näsudden är så antropogent påverkad så finns inte så mycket naturlig
landhöjningsskog kvar. I detta område hittar man dock en fungerande lövbård sedan
området lämnats av människor.
I naturvärdesobjektets finaste partier med naturlig lövstrandskog finns både äldre och
yngre gråal, klibbal, rönn, björk, sälg och viden av olika slag. Det finns även några få riktigt
gamla sälgar samt yngre dungar med asp. I lövbården finns både stående och liggande död
ved och naturliga processer som skapar variation.
Naturvårdsarter/artrikedom
Lövträd som al, rönn och sälg har ett visst värde i sig då lövträd är en bristvara i dagens
landskap, de är väldigt viktiga för bland annat många fåglar och pollinerande insekter.
Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde
Objektet hyser naturvärden kopplade till den naturliga övergången från hav till land, och då
utgör lövbården en viktigt ekologisk funktion. Värdet är mycket knutet till lövrikedomen.
Det är brist på lövträd i norra Sveriges kustlandskap så dessa miljöer är därför väldigt
viktiga för många arter. Den påverkan som människan har haft på områdets naturlighet
drar dock ner värdet till viss del. Å andra sidan är gläntor i skogsmiljö också ovanliga i
dagens landskap så om detta område får utvecklas vidare så kan nog fler naturliga
processer och strukturer utvecklas i större delar av området.
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Figur 14. Naturlig lövbård mot havsstranden. Al och rönn med mycket död ved.

Figur 15. I delar av objektet finns gräs- och fräkenbeväxta öppna platser där tidigare sommarstugor legat.
Här finns rester av gamla trädgårdar i form av friställda björkar och rönnar samt här och där någon
trädgårdsväxt. Här finns också mer yngre, sekundärt uppkomna lövträd.
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4

SLUTSATSER

Fyra naturvärdesobjekt har identifierats vid naturvärdesinventeringen av landmiljöer på
Näsudden. Objekten utgörs av skogsmiljöer av lite olika slag. De bedöms hysa vissa eller
påtagliga naturvärden, inga högre naturvärden har påträffats. Naturvärdena är framförallt
knutna till att det förekommer biotopkvaliteter som gör skogsområdena mer variationsrika
än omgivande landskaps ofta hårt brukade skogar.
Näsudden bedöms generellt hysa naturvärde kopplat till den fågelfauna som finns i
området. I inventeringen av vattenmiljöer redovisas naturvärdena kopplade till tjärnarna,
småvattnen och havsstränderna (Tyréns, 2018). Värdet av fågelfaunan har framförallt
kopplats till vattenmiljöerna, då exempelvis Rudtjärnen nyttjas av smålom.
Då fridlysta arter (fåglar och groddjur) har påträffats inom området behövs en
artskyddsutredning för att bedöma hur arterna nyttjar området samt hur de kan komma att
påverkas av detaljplanen för att avgöra om projektet är förenligt med
artskyddsförordningen samt vilka anpassningar och skyddsåtgärder som kan komma att
krävas.

5
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Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014. Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald
(NVI) – Komplement till SS 199000.
Tyréns, 2018. Naturvärdesinventering av vattenmiljöer vid Näsudden, Skellefteå kommun.
Övriga källor:
Text om naturvärden på Näsudden har erhållits från kommunekologerna på Skellefteå
kommun.
Lokala ornitologer har kontaktats avseende fågelfaunan på Näsudden.
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SAMMANFATTNING

Skellefteå kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan, Näsuddens industriområde i
Skelleftehamn. Detaljplanen är tänkt att inrymma industri- och hamnverksamhet.
Syftet med föreliggande naturvärdesinventering var att undersöka förekommande
naturvärden i vattenmiljöer till grund för kommande MKB.
Naturvärdesinventering utfördes på fältnivå med detaljeringsgrad medel enligt standard för
naturvärdesinventering (SIS SS199000:2014). Som underlag för naturvärdesbedömning av
Rudtjärnen och kusten genomfördes snorkelinventering av vattenvegetation. I Rudtjärnen
samt i två småvatten togs även sökprov av bottenfauna i vegetation. För att undersöka fisk
och groddjursförekomst genomfördes e-DNA analyser i Rudtjärnen och tre småvatten.
Rudtjärnen är en källsjö med mycket litet avrinningsområde. Ytan är 3 hektar och maxdjupet uppskattningsvis cirka 3-4 meter. Merparten av sjöns stränder kantas av en ganska
smal bård av starr med inslag av säv. Vit näckros förkommer på några ställen längs
stränderna. Majoriteten av sjöns bottnar var kala och bestod av mjuk dy. Vid vegetationsinventeringen noterades endast tre arter som förekom som undervattensvegetation. Inga av
dessa arter är hotade eller ovanliga.
De små mängderna av vegetation och den homogena dybottnen innebär en ensartad miljö
och att förutsättningarna för ekologiska funktioner samt artrikedom av bottendjur och fisk
är begränsade. Den fysiska påverkan på tjärnen och dess stränder är liten. Naturligheten
bedöms som hög. I Rudtjärnen finns de rödlistade arterna lake och smålom (sannolikt
häckande). Utöver dessa konstaterades även två arter av groddjur som upptas i artskyddsförordningen, vanlig padda och vanlig groda. Sammantaget bedömdes Rudtjärnens
biotopvärde och artvärde som påtagligt vilket gör att naturvärdet bedöms som högt.
Det finns ett antal småvatten på Näsudden. Det största är Bastuavan som med permanent
vatten bedöms ha potential för både fisk och groddjur. Kommunens inventering av smålom
indikerar att Bastuavan hyser en funktion för arten. I Bastuavan gjordes inte analyser av eDNA eller inventering av vattenvegetation. Men eftersom förutsättningar för fisk och
groddjur bedöms som goda är det sannolikt att de arter som finns i Rudtjärnen och
närliggande småvatten på Näsudden även finns í denna lokal. De arter av groddjur som
genom e-DNA-analys kunde kopplas till småvattnen var åkergroda, vanlig groda, vanlig
padda och mindre vattensalamander. Samtliga fyra arter bedöms ha förutsättningar att
förekomma i alla småvatten. Naturvärdet i småvattnen bedöms som påtagligt och för
Bastuavan bedömdes naturvärdet som preliminärt högt.
Kustavsnittet mellan vägbanken ut till Näsgrundet och småbåtshamnen vid Tjuvkistan
identifierades som ett naturvärdesobjekt. Stränderna domineras av block och sten. Ett tiotal
triviala arter och örter växte längs stranden. Bottnarna var ut till ett djup av cirka 0,3 meter
blockiga och fria från vegetation. I riktning utåt ökade generellt inslaget av sand och grus
med undantag för enstaka partier med enbart block. Inslaget av sten och block var relativt
stort i hela området men merparten av bottnarna från 0,3 till 3-4 meters djup dominerades
av sand. Den dominerande arten på dessa sandbottnar var borststräfse (Chara aspera),
men även skörsträfse (C. globularis) borstnate (Stuckenia pectinata) och trådnate (S.
filiformis) var vanliga. Ett litet bestånd av rostnate (Potamogeton alpinus) observerades.
Täckningsgraden av vegetation var hög men eftersom den vanligaste arten, borststräfse, är
lågvuxen var de totala mängderna av vegetation liten. De relativt små mängderna av
vattenvegetation samt stor vattenomsättning gör att förutsättningarna för lek och
rekrytering av yngel är mycket begränsade för varmvattengynnade arter. Fiskarter med
andra temperaturpreferenser som sik, siklöja, tånglake, strömming, sandstubb, svart
smörbult samt eventuellt harr kan dock nyttja området för lek. Denna typ av miljö är
emellertid vanlig längs kusten och det är mycket svårt att uttala sig om just detta kustpartis
funktion för nämnda arter.
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Området är en utpost mot havet och sannolikt ett riktmärke för sträckande sjöfågel. Det
finns ett stort antal fågelarter rapporterade som sträckande/rastande längs denna del av
kusten enligt uppgifter i Artportalen. Området bedöms därför ha ett värde för fågellivet.
Utifrån ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde bedöms naturvärdet vara högt.
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1

BAKGRUND

Skellefteå kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan, Näsuddens industriområde i
Skelleftehamn. Detaljplanen är tänkt att inrymma industri- och hamnverksamhet.
Syftet med föreliggande naturvärdesinventering var att undersöka förekommande
naturvärden i vattenmiljöer till grund för kommande MKB.

2

METODER

2.1

FÄLTARBETE

Som underlag för naturvärdesbedömning av Rudtjärnen och kusten genomfördes
undersökning av vattenvegetation. I Rudtjärnen samt i två småvatten togs även sökprov av
bottenfauna i vegetation. För att undersöka fisk- och groddjursförekomst genomfördes eDNA-analyser av Rudtjärnen och tre småvatten. Fotografier av arter och intressanta
företeelser togs.
2.1.1 VATTENVEGETATION

Vattenvegetationsinventeringen utfördes med hjälp av snorkling och fridykning den 6 juli
2018 i Rudtjärnen och i kustvattnet utanför Näsudden. Växtligheten och bottnarna
karterades längs transekter som utgick med 90 graders vinkel från land på representativa
delar av sjön och kuststräckan (Figur 2). Transekterna upphörde vid cirka 2,5 m djup i sjön
(växtlighet påträffades inte djupare än cirka 1 m) och vid cirka 4 meters djup på kusten.
Arternas täckningsgrad, djupet för observationen samt bottentyp på olika djupintervall
dokumenterades. Mellan transekterna noterades de arter som passerades.
2.1.2 BOTTENFAUNA

Sökprov av bottenfauna gjordes i Rudtjärnen samt i två kärr (Figur 2) med syfte att
undersöka förekomsten av naturvårdsarter och eventuella arter som omfattas av
artskyddsförordningen.
2.1.3 GENETISK ANALYS AV ARTFÖREKOMST (E-DNA)

För att få kännedom om fisk- och groddjursfaunan genomfördes provtagning och analys av
e-DNA i Rudtjärnen samt tre småvatten (Figur 2). Genom att ta vattenprov och analysera
med avseende på fisk och groddjur kunde förekomsten av arter av dessa djurgrupper
fastställas. För en mer utförlig metodbeskrivning hänvisas till AquaBiota 2018.
2.2

BEDÖMNINGAR AV NATURVÄRDEN

Naturvärdesinventering utfördes på fältnivå med detaljeringsgrad medel enligt standard för
naturvärdesinventering (SIS SS199000:2014). Enligt denna metodik utgår naturvärdesbedömningen ifrån bedömning av dels biotopens kvalitet och sällsynthet, dels förekomst av
naturvårdsarter.
2.2.1 BEDÖMNINGSGRUND BIOTOP

Bedömningsgrunden ”biotop” omfattar två underliggande aspekter; biotopkvalitet samt
sällsynthet och hot. Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, till exempel grad
av naturlighet (påverkan), ekologiska processer, strukturer, element eller naturgivna
förutsättningar. Med sällsynta biotoper avses biotoper som är mindre vanliga inom ett visst
geografiskt område. Biotopvärdet bedöms på en fyrgradig skala; obetydligt, visst, påtagligt
och högt.
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2.2.2 BEDÖMNINGSGRUND ART

I bedömningsgrunden ”art” ingår två aspekter; naturvårdsarter och artrikedom.
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bl.a. skyddade arter enligt artskyddsförordningen, rödlistade arter, typiska arter inom Natura 2000 och signalarter (Hallingbäck
2013). Arter som omfattas av artskyddsförordningen listas i artskyddsförordningen,
rödlistade arter finns registrerade på ArtDatabankens hemsida samt typiska arter för de i
undersökningen förekommande naturtyperna finns i Naturvårdsverkets vägledningar för
naturtyperna.
Förekomst av naturvårdsarter kan i sig innebära ett bevarandevärde om deras förekomst är
av särskild betydelse för biologisk mångfald. Men de kan även vara känsliga arter som
indikerar att miljöförhållandena är naturliga och att det finns förutsättningar för andra
känsliga arter. Naturvårdsarter kan också genom sin påverkan på miljön skapa biotoper för
flera andra arter vilket ökar den biologiska mångfalden.
”Art” ska bedömas utifrån antalet olika naturvårdsarter, men också arternas livskraft, samt
hur starka indikatorer de är för naturvärde. Olika naturvårdsarter har alltså olika tyngd vid
bedömningen. ”Artrikedom” ska bedömas utifrån artantal eller artdiversitet och är
framförallt viktig bedömningsgrund i naturtyper där kunskapen om naturvårdsarter är
bristfällig.
Aspekterna ”art” eller ”artrikedom” bedöms på en fyrgradig skala enligt obetydligt, visst,
påtagligt och högt.
2.2.3 NATURVÄRDESKLASSER

Utifrån bedömningsgrunderna art och biotop görs en samlad bedömning av det inventerade
objektets naturvärdesklass. I standarden finns en matris som ger vägledning till
inventeraren om vilken klass som ska sättas.
Naturvärdesklasserna uttrycks enligt standard SS 199000 som:
•
•
•
•

högsta naturvärde, naturvärdesklass 1, störst positiv betydelse för biologisk mångfald
högt naturvärde, naturvärdesklass 2, stor positiv betydelse för biologisk mångfald
påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3, påtaglig positiv betydelse för biologisk
mångfald
visst naturvärde, naturvärdesklass 4, viss positiv betydelse för biologisk mångfald

Kan inte inventeraren ge ett säkert resultat för naturvärdesklass anges att bedömningen är
preliminär. Alla objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt.

Figur 1. Schematisk bild över systemet för bedömning av naturvärde utifrån biotopvärde och artvärde.
Figuren är hämtad från SS 199000.
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3

RESULTAT OCH DISKUSSION

Inventeringsresultaten beskrivs separat för Rudtjärnen, havskusten, småvatten och
Bastuavan. Inventeringsområdet och resultaten av naturvärdesbedömningarna redovisas i
Figur 2.

Figur 2.Undersökinngar och resultat av naturvärdesbedömning illustrerat i punkter och ytor med
färgkodning enligt kartlegend. för undersökningar samt bedömda naturvärden.
3.1

RUDTJÄRNEN

3.1.1 OMRÅDESBESKRIVNING OCH RESULTAT AV UNDERSÖKNINGAR

Rudtjärnen är en källsjö med mycket litet avrinningsområde. Rudtjärnen utgörs av
naturtypen ”Grund sjö”. Tjärnens yta är 3 hektar och maxdjupet är uppskattningsvis cirka 34 meter (ingen noggrann mätning gjordes). Marken runt sjön består av morän och i framför
allt den östra sidan av klipphällar. Runt östra delen av sjön är marken endast i begränsad
del bevuxen av tall. Mark- och fältskikt saknas nästintill helt. Omgivande mark i väster är i
högre utsträckning bevuxen av skog, buskar, mossor och lavar. Merparten av sjöns
stränder kantas av en ganska smal bård av starr med inslag av säv. Vit näckros förkommer
på några ställen längs stränderna.
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Figur 3. Foto från östra sidan av Rudtjärnen.

Förutom en stuga ett femtiotal meter från sjöns östra strand samt en del skrot i sjön så är
sjön och dess närområde fritt från fysisk påverkan. Höga halter av arsenik har uppmätts i
avrinningsområdet. Även sjön bedöms därför vara påverkad av höga halter. Naturligheten
bedöms sammantaget som måttlig till hög.
Den absoluta merparten av sjöns bottnar var kala och bestod av mjuk dy och vid
vegetationsinventeringen noterades endast tre arter som förekom som
undervattensvegetation (Tabell 1). Inga av dessa arter är hotade eller ovanliga. Alla tre
arterna förekom överlag i små mängder. I strandkanten växte starr, bladvass och fler arter
av övervattensväxter (Tabell 2). Vattnet var vid inventeringstillfället relativt klart. I västra
delen noterades ett par sammanhängande bestånd av säv (Figur 4) med endast
undervattensblad. Dessa bestånd täckte totalt en yta av cirka 50 kvadratmeter. I övrigt
påträffades endast enstaka individer av hästsvans (Figur 5) samt dvärgbläddra, båda glest
spridda längs sjöns stränder på ett djup av 0,5-1 meter.
Tabell 1. Lista över kärlväxter och alger som förekom som flytblads- eller undervattensvegetation. Arternas
mängd anges som dominerande (D), vanlig (V) eller enstaka (E).
Vetenskapligt namn
Hippuris vulgaris
Nymphaea alba
Schoenoplectus lacustris
Utricularia minor

Svenskt namn
Hästsvans
Vit näckros
Säv
Dvärgbläddra

Mängd
E
V
E
E
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Figur 4. Säv av övervattensformen växte sparsamt runt stränderna. I Rudtjärnens västra del fanns
emellertid mindre ”ängar” av undervattensformen av säv. Det var i detta område som abborre noterades.

Figur 5. Hästsvans var den vanligaste arten av undervattensvegetation, men förekom ändå i låga tätheter
längs sjöns stränder.
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Tabell 2. Lista över växtarter som primärt växte på land i anslutning till Rudtjärnen.
Vetenskapligt namn
Carex canescens
Carex limosa
Carex rostrata
Equisetum fluviatile
Eriophorum angustifolium
Eriophorum gracile
Eriophorum vaginatum
Hippuris vulgaris
Phragmites australis
Potentilla palustris
Schoenoplectus lacustris
Utricularia intermedia

Svenskt namn
Gråstarr
Dystarr
Flaskstarr
Sjöfräken
Ängsull
Kärrull
Tuvull
Hästsvans
Vass
Kråkklöver
Säv
Dybläddra

Undersökningen av e-DNA visade att det finns två arter av fisk; abborre och lake. Laken är
klassad som nära hotad i Artdatabankens rödlista. Analyserna visar att det även finns
åkergroda och vanlig padda (Tabell 3; AquaBiota 2018). Ingen av dessa arter är ovanlig,
men de är liksom alla groddjur skyddade enligt artskyddsförordningen. Vid fältbesöken har
smålom observerats, vilket indikerar att arten regelbundet nyttjar, eller häckar i tjärnen.
Smålom är upptagen som nära hotad enligt rödlistan och har ett starkt skydd enligt
artskyddsförordningen. Artrikedomen bedöms som låg för naturtypen.
Tabell 3. Fisk och groddjursfauna, resultat från DNA-analys.

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Lota lota
Perca fluviatilis
Bufo bufo
Rana temporaria

Lake
Abborre
Vanlig padda
Vanlig groda

Eftersök av naturvårdsarter av bottenfauna resulterade inte i några rödlistade, ovanliga eller
skyddade arter (Pelagia 2018).
3.1.2 BIOTOPVÄRDE

De små mängderna av vegetation och den homogena dybottnen innebär en ensartad miljö
och att förutsättningarna för ekologiska funktioner samt artrikedom av bottendjur och fisk
är begränsade. Den fysiska påverkan på tjärnen och dess stränder är liten. Vad gäller
vattenkemisk påverkan så är det svårt att bedöma vilka effekterna varit på artsammansättning. Förekomsten av fiskarterna lake och abborre indikerar att påverkan kan vara
begränsad. Naturligheten bedöms som hög.
Rudtjärnens biotopvärde bedöms sammantaget som påtagligt.
3.1.3 ARTVÄRDE

I Rudtjärnen finns de rödlistade arterna lake och smålom (sannolikt häckande). Utöver
dessa konstaterades även två arter av groddjur som upptas i artskyddsförordningen, vanlig
padda och vanlig groda. Vegetationsinventeringen visade att antalet arter av
bottenvegetation är lågt. Inga skyddade eller ovanliga arter av bottenfauna noterades.
Det sammantagna artvärdet bedöms som påtagligt (3).
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Figur 6. Yngel av padda eller groda förekom i stora mängder.
3.1.4 NATURVÄRDE
Med ett påtagligt biotopvärde och ett påtagligt artvärde bedöms Rudtjärnens övergripande naturvärde som
högt.
3.2

SMÅVATTEN OCH BASTUAVAN

3.2.1 OMRÅDESBESKRIVNING OCH RESULTAT AV UNDERSÖKNINGAR

Det finns ett antal småvatten med permanenta eller tillfälliga vattensamlingar på Näsudden.
De arter av groddjur som påvisades genom e-DNA-analys i tre av småvattnen var åkergroda,
vanlig groda, vanlig padda och mindre vattensalamander (Tabell 4; AquaBiota 2018). De
fyra arterna bedöms ha förutsättningar att förekomma i samtliga småvatten. Vid eftersök av
skyddade arter av bottendjur i ett av småvatten noterades endast vanliga arter (Pelagia
2018) som inte omfattas av artskyddsförordningen.
Tabell 4. Fisk- och groddjursfauna, resultat från e-DNA-analys i tre små vattensamlingar.

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Bufo bufo
Lissotriton vulgaris
Rana arvalis
Rana temporaria

Vanlig padda
Mindre vattensalamander
Åkergroda
Vanlig groda

3.2.2 BIOTOPVÄRDE

Småvattnen har en relativt hög naturlighet och bedöms fylla ekologiska funktioner för
groddjur. Arealerna av dessa funktionella ytor är emellertid begränsad. Biotopvärdet
bedöms som visst.
3.2.3 ARTVÄRDE

I området finns minst fyra arter av groddjur. Såväl groddjuren som smålommen räknas som
naturvårdsarter varför artvärdet bedöms sammantaget som påtagligt.
3.2.4 NATURVÄRDE

Utifrån ett visst artvärde och påtagligt biotopvärde bedöms naturvärdet vara påtagligt.
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3.3

BASTUAVAN

3.3.1 OMRÅDESBESKRIVNING OCH RESULTAT AV UNDERSÖKNINGAR

Bastuavan är en vegetationsrik permanent vattensamling med viss kontakt med sjön
Snesviken. I Bastuavan har inte e-DNA undersökts men kontakten med Snesviken och de
frodiga starrbältena som omger tjärnen talar för att både fisk och groddjur finns.
Sannolikheten är stor att de arter av groddjur som lämnat DNA efter sig i närliggande
småvatten även finns i Bastuavan. Kommunens inventering av smålom indikerar att
Bastuavan hyser en funktion för arten (Skellefteå kommun 2018). Vid eftersök av skyddade
arter av bottendjur i småvatten noterades endast vanliga arter (Pelagia 2018) som inte
omfattas av artskyddsförordningen.
3.3.2 BIOTOPVÄRDE

Bastuavan har en relativt hög naturlighet och bedöms fylla ekologiska funktioner för fisk,
groddjur och smålom (Bastuavan). Biotopvärdet bedöms som påtagligt.
3.3.3 ARTVÄRDE

I området bedöms flera arter av groddjur samt smålom finnas mer eller mindre permanent.
Såväl groddjuren som smålommen räknas som naturvårdsarter varför artvärdet bedöms
sammantaget som preliminärt påtagligt.
3.3.4 NATURVÄRDE

Utifrån ett påtagligt artvärde och preliminärt påtagligt biotopvärde bedöms naturvärdet
vara preliminärt högt.
3.4

KUSTEN MELLAN NÄSUDDEN OCH SMÅBÅTSHAMNEN VID TJUVKISTAN

3.4.1 OMRÅDESBESKRIVNING OCH RESULTAT AV UNDERSÖKNINGAR

Kustavsnittet mellan vägbanken ut till Näsgrundet och småbåtshamnen vid Tjuvkistan
(Figur 2) identifierades som ett naturvärdesobjekt. Stränderna söder om detta område har
inte inventerats då de bedömdes sakna förutsättningar för högre naturvärden på grund av
stor mänsklig påverkan. Vid fältbesöket konstaterades att förekomsten av strandvegetation
är mycket sparsam söder om vägbanken i jämförelse med den norra sidan (Figur 7-9). En
fråga som uppkom vid denna observation var om kemin i strandzonen påverkas av någon
form av ämne som läcker från massupplag eller gamla fiberbankar på land.
Båthamnen vid Tjuvkistan bedöms sakna förutsättningar för naturvärden. Området precis
norr om båthamnen (Figur 12) ingår inte i utbyggnadsplanerna och har inte inventerats. En
preliminär bedömning är att naturvärdena motsvarar de värden som finns i den
naturvärdesbedömda kuststräckan.
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Figur 7. Söder om vägbanken (till vänster) förekom mycket små mängder övervattensvegetation jämfört
med den norra delen (höger sida).

Figur 8-9. Bilderna är tagna åt vardera håll på vägen ut till Näsgrundet. De tydliggör skillnaden i
vegetationsförekomst på norra respektive södra sidan.

Stränderna inom området domineras av block och sten (Figur 10-12). Tidigare har ett
sommarstugeområde funnits längs stranden men ytterst få spår vittnar om detta. På
landstranden växte bland annat klibbal, gråal, östersjötåg, blåsäv, salttåg, strandglim,
ängssyra, vänderot, fackelblomster, strandråg, gultåtel, trampört.
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Figur 10. Kustavsnittet norr om vägbanken ut till Näsgrundet är relativt exponerat för vågor och domineras
av block.

Figur 11. Kustavsnittet norr om vägbanken ut till Näsgrundet.
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Figur 12. Norr om båthamnen vid Tjuvkistan är exponeringsgraden något lägre, men alltjämt består
stränderna av block och övervattensvegetation saknas.

Bottnarna var ut till ett djup av cirka 0,3 meter blockiga och fria från vegetation. I riktning
utåt ökade generellt inslaget av sand och grus med undantag för enstaka partier med
enbart block. Inslaget av sten och block var relativt stort i hela området men merparten av
bottnarna från 0,3 till 3-4 meters djup dominerades av sand (Figur 13). Den dominerande
arten på dessa sandbottnar var borststräfse (Chara aspera), men även skörsträfse (C.
globularis) borstnate (Stuckenia pectinata) och trådnate (S. filiformis) var vanliga (Tabell 5).
Ett litet bestånd av rostnate (Potamogeton alpinus) observerades också. Täckningsgraden av
vegetation var hög men eftersom den vanligaste arten, borststräfse, är lågvuxen var de
totala mängderna av vegetation liten.
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Figur 13. Bottensubstratet dominerades av sand och stenblock. På bilden syns borststräfse och enstaka
exemplar av trådnate.

Området är mycket exponerat för vattenrörelser vid framförallt sydostliga vindar. Det gör
att temperaturen är låg under våren då vårlekande, varmvattengynnade arter som gädda,
abborre och mört leker. De relativt små mängderna av vattenvegetation gör vidare att
förutsättningarna för lek och rekrytering av yngel är mycket begränsade för
varmvattengynnade arter. Fiskarter som har andra temperaturpreferenser som sik, siklöja,
tånglake, strömming, sandstubb, svart smörbult samt eventuellt harr kan dock nyttja
området för lek. Denna typ av miljö är emellertid vanlig längs kusten och det är mycket
svårt att uttala sig om just detta kustpartis funktion för nämnda arter.
Området är en utpost mot havet och sannolikt ett riktmärke för sträckande sjöfågel. Det
finns ett stort antal fågelarter rapporterade som sträckande/rastande längs denna del av
kusten enligt uppgifter i Artportalen. Området bedöms därför ha ett värde för fågellivet.
Tabell 5. Lista över kärlväxter och alger som noterades vid inventeringen. Arternas mängd anges som
dominerande (D), vanlig (V) eller enstaka (E).
Vetenskapligt namn
Chara aspera
Chara globularis
Stuckenia filiformis
Myriophyllum alterniflorum
Potamogeton alpinus
Stuckenia pectinata

Svenskt namn
Borststräfse
Skörsträfse
Trådnate
Hårslinga
Rostnate
Borstnate

Mängd
D
V
V
V
E
E
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3.4.2 BIOTOPVÄRDE

Områdets naturlighet är relativt hög. Dess ekologiska funktion och biotopvärde bedöms
baserat på detta och resonemanget ovan vara påtagligt.
3.4.3 ARTVÄRDE

I området påträffades ett normalstort antal arter. En av arterna, rostnate, är relativt ovanlig
i marin miljö. Området nyttjas regelbundet av ett stort antal arter av sjögfågel. Artvärdet
bedöms sammantaget som påtagligt.
3.4.4 NATURVÄRDE

Utifrån ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde bedöms naturvärdet vara högt.

4

OSÄKERHET I BEDÖMNINGARNA

Vid inventering av undervattensmiljön är ofta siktförhållandena begränsande vilket gör att
det normalt inte är möjligt att inventera alla ytor. Det finns därför en risk att arter förbises.
I detta fall var emellertid vattnet klart i båda vattenområdena och den vegetation som
förekom begränsad vad gäller både artantal och utbredning. Det gör att risken för att arter
förbisetts är mycket liten. I kustområdet har endast ett fåtal inventeringstransekter
inventerats. Området är dock homogent i sin karaktär och förutsättningarna för
naturvärden bedöms som likartade inom hela kustområdet. Men eftersom inte hela området
är inventerat behäftas resultaten med viss osäkerhet vad gäller objektets utbredning.
Bastuavan ligger på gränsen till påverkansområdet och har inte inventerats med fullskalig
insats. Exempelvis saknas information om fisk i vattensamlingen. Det gör att
naturvärdesbedömningen uttrycks som preliminär.
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