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Uppdraget 
Ekoll AB har på uppdrag av Tyréns AB genomfört en naturvärdesinventering (NVI) på 
fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun (figur 1). Naturvärdesinventeringen 
kommer att utföras i två steg, först med denna delrapport på förstudienivå och sedan kommer en 
slutrapport där även fältstudie och tillägg ingår. NVI:n har genomförts enligt svensk standard SS 
199000:2014 med tilläggen naturvärdesklass 4, generellt biotopskydd, detaljerad redovisning av 
artförekomst (naturvårdsarter och invasiva växtarter) samt fördjupad artinventering av groddjur. 
Naturvärdesinventeringen utgör underlag till en del av den miljökonsekvensbeskrivning som ska 
göras inför framtagande av detaljplan för området.  
 
Området består idag av jordbruksmark. I öster avgränsas området av järnvägsspår.  
 

Figur 1. Översikt över område som ingår i naturvärdesinventeringen.  
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Metodik 
Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt svensk standard SS 199000:2014. Syftet med en 

NVI är att identifiera och avgränsa geografiska områden i landskapet som är av positiv betydelse 

för biologisk mångfald samt att dokumentera och bedöma områdenas nuvarande/befintliga 

naturvärden. Det största hotet mot biologisk mångfald idag är att arters livsmiljöer försvinner på 

grund av mänsklig påverkan och en NVI är därför ett viktigt hjälpmedel för att peka ut 

livsmiljöer.  

 

Naturvärdet bedöms enligt fyra naturvärdesklasser (grad av naturvärde, tabell 1). Varje yta som 

klassas är av homogen karaktär och utgörs av en dominerande naturtyp och hela ytan bedöms 

därmed ha samma värde för biologisk mångfald.  

 

 
Tabell 1. Naturvärdesklassernas betydelse och innebörd. Naturvärdesklass 1, 2 och 3 avgränsas alltid i en 
NVI medan naturvärdesklass 4 kan väljas som ett tillägg. 

Naturvärdesklass Förtydligande 

1. Högsta Området är av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

nationell eller internationell nivå. 

2. Högt Området är av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

regional eller nationell nivå. 

3. Påtagligt Området behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional, nationell eller internationell nivå men bedöms vara av 

särskild betydelse för att den totala arealen av den naturmiljö som finns i området 

och dess värden bibehålls eller blir större för att upprätthålla eller förbättra 

ekologiska kvaliteter och funktioner i landskapet. 

4. Visst Området är av betydelse för att upprätthålla eller utöka ekologiska funktioner och 

spridningsvägar i landskapet. Det är av betydelse och eftersträvansvärt att den 

totala arean av dessa områden bibehålls eller blir större. Den mänskliga påverkan 

är ofta påtaglig i dessa områden men områdena kan ändå ha viss betydelse för 

biologisk mångfald. 

 

 

 

Bedömningsgrunder 
Naturvärdet bedöms med hjälp av en kombination av bedömningsgrunderna ”artvärde” och 

”biotopvärde” (figur 1). I förstudien görs en preliminär bedömning som baseras på tidigare 

inventeringar och rapporter om sådana finns att tillgå, till exempel artförekomster på Artportalen, 

Analysportalen och andra uppgifter från trovärdiga källor. Senare kommer en fältinventering där 

funna arter och biotoper verifierar och/eller kompletterar den preliminära bedömningen. 

 

 

Artvärdet bedöms utifrån det totala antalet naturvårdsarter, antalet rödlistade arter (alla 

rödlistningskategorier), antalet hotade arter (rödlistningskategorierna VU, EN och CR) och 

artrikedom. Begreppet naturvårdsarter är ett samlingsnamn för arter som anses vara extra 

skyddsvärda. Naturvårdsarter kan indikera att ett område har höga naturvärden med goda 

förutsättningar för biologisk mångfald eller kan i sig själva vara av särskild betydelse för biologisk 

mångfald. I begreppet ingår skyddade arter (fridlysta enligt Artskyddsförordningen och arter som 
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finns upptagna i någon av bilagorna till EU:s Art- och habitatdirektiv samt Fågeldirektiv, så 

kallade Natura 2000-arter), rödlistade arter (arter som enligt den senaste svenska rödlistan riskerar 

att dö ut på sikt), signalarter (indikerar artrikedom), ansvarsarter (sådana som har en stor andel av 

sin population i Sverige eller inom ett begränsat område), nyckelarter (arter som har en viktig 

ekologisk funktion för andra arters överlevnad) samt typiska arter (arter som är knutna till en viss 

Natura 2000-naturtyp. Gäller när arten förekommer i sin typiska naturtyp). Artrikedomen 

bedöms utifrån vad som kan förväntas i en viss biotop och ställs även i relation till artrikedomen i 

omgivande landskap eller andra platser med samma typ av biotop.  

 

Biotopvärdet bedöms utifrån biotopkvaliteter, sällsynthet och hotbild. Biotopkvaliteter avser de 

faktorer om bygger upp och karaktäriserar en viss biotop. Viktiga kvaliteter hos en biotop för att 

den ska ha betydelse för biologisk mångfald är exempelvis biotopens naturlighet (frånvaro av 

mänsklig påverkan), störningsregimer (till exempel slåtter, bete, brand eller vattenströmmar), 

strukturer (olikåldrighet, flerskiktning), element (exempelvis död ved, stenblock, gamla träd och 

blottad sand), kontinuitet (strukturer och processer som funnits under lång tid), förekomst av 

nyckelarter som bygger upp miljöer (exempelvis blommande växter, tångskogar) samt områdets 

läge, storlek och form (exempelvis småskalighet och variation i odlingslandskapet eller större 

sammanhängande skogsområden). Vid bedömningen tas också hänsyn till hur sällsynt och hotad 

biotopen är ut ett regionalt, nationellt och globalt perspektiv. 

 

 

 

 
Figur 2. Matris för bedömning av naturvärde. Omarbetad efter SIS-TR 199001:2014 
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Avgränsningar 
Det bör framhållas att en NVI enligt standarden endast omfattar bedömning av nuvarande 

naturvärden. En NVI innefattar således inte någon bedömning av ett områdes betydelse för 

friluftslivet, geologiska värden eller kulturmiljövärden men kulturhistoriska spår kan inkluderas 

om de har betydelse för biologisk mångfald (till exempel gärdsgårdar). En NVI omfattar enligt 

standarden inte heller någon konsekvensbedömning av planerad exploatering, bedömning av 

framtida naturvärde eller ekosystemtjänster. Däremot är resultaten från en NVI ett viktigt 

underlag för planering, miljökonsekvensbeskrivningar, detaljplaner/översiktsplaner och liknande 

för att i dessa handlingar kunna bedöma konsekvenser av exploatering och hur negativ påverkan 

på mångfalden kan undvikas i möjligaste mån. 

 

Vid vår bedömning av naturvårdsarter har vi inte inkluderat rödlistade arter som är planterade 

eller förvildade (exempelvis naverlönn vars naturliga bestånd endast förekommer på en lokal 

utanför Svedala) utan de är i förekommande fall inhemska och naturligt förekommande. 

Planterade och förvildade bestånd/populationer betraktas således inte som rödlistade. Sly av 

skogsalm och ask betraktas inte heller som rödlistad eftersom det endast är äldre träd av dessa 

arter som är hotade. Skogsalm och ask föryngrar sig på de flesta marker men kräver sedan kalk- 

och näringsrik mulljord för en god tillväxt. Dessutom angrips inte almsly och asksly av almsjuka 

respektive askskottsjukan. 

 

Naturvärdesinventering på förstudienivå 
Till förstudien inhämtades information om förekommande arter i området via Artportalen (2022-

01-19, period 2000-2021), förekommande skyddade och naturvårdsintressanta områden (öppna 

geodata) samt studier av andra kartor (topografiska kartan samt flygbilder). Potentiella 

naturvärdesobjekt identifierades och kommer att bedömas noggrannare i fält. 

 

Naturvärdesinventering på fältnivå 
Fältinventering vid en NVI kan i Skåne utföras under perioden 1 april till 30 november. 

Fältinventering kommer att göras under försommaren 2022 genom att ströva igenom hela 

området i syfte att identifiera olika naturvärdesobjekt baserat på förekomster av naturvårdsarter 

och biotopkvaliteter med betydelse för biologisk mångfald. NVI:n har genomförts med 

detaljeringsgraden ”detalj”, vilket innebär att minsta kartlagda yta (naturvärdesobjekt) är 10 m2.  

 

 

Tillägg 
En NVI kan enligt svensk standard kompletteras med olika tillägg. Tilläggen naturvärdesklass 4, 

generellt biotopskydd, detaljerad redovisning av artförekomst (naturvårdsarter och invasiva 

växtarter) och fördjupad artinventering av groddjur kommer att genomföras inom hela 

inventeringsområdet under försommaren 2022.  

 

Tillägget naturvärdesklass 4 innebär att naturvärdesobjekt med visst naturvärde avgränsades på 

samma sätt som naturvärdesobjekt med påtagligt, högt eller högsta naturvärde.  
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Tillägget generellt biotopskydd innebär att områden som omfattas av det generella biotopskyddet 

enligt 7 kap 11 § Miljöbalken (MB) och 5 § Förordning om områdesskydd (FOM, 1998:1252) 

identifierades och kartlades. Det finns sju olika biotoper som omfattas av detta skydd: alléer, källa 

med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsröse i jordbruksmark, pilevallar, småvatten och 

våtmarker i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark och åkerholmar. 

 

Tillägget detaljerad redovisning av artförekomst innebär att påträffade naturvårdsarter i form 
av skyddade arter (fridlysta eller Natura 2000-arter) och rödlistade arter har kartlagts med en 
geografisk noggrannhet på 1-5 meter och redovisats på en karta. Detsamma gäller även för 
invasiva arter. 
 

Fördjupad artinventering av groddjur - innebär att groddjur eftersöks inom området (främst i det 
vatten som finns inom området). Möjliga arter som kan finnas i området är vanlig padda, vanlig 
groda, åkergroda samt mindre och större vattensalamander. Grodor och paddor eftersöks dagtid 
medan inventering av salamandrar sker när det är mörkt. Fördjupad artinventering av groddjur 
kommer att utföras mellan 15 april och 15 maj under groddjurens lekperiod då de är som mest 
aktiva. 
 

 

Resultat 
Förstudie 
En preliminär bedömning av områdets naturvärden har gjorts baserat på informationen nedan.  
 

Tidigare kända naturvärden 

Inom området finns inga utpekade områden med skydd förutom generellt biotopskydd. Det finns 
inte heller några betesmarker i området som kan hysa högre naturvärden. 
 

Tidigare obesvarade naturvårdsarter 

Det finns inga naturvårdsarter rapporterade inom området. Men några naturvårdsintressanta arter 
finns rapporterade i närområdet och beskrivs nedan.  

Fåglar  

Alla vilda fågelarter är fridlysta enligt artskyddsförordningen 4 § men arter som finns upptagna i 

EU:s fågeldirektivs bilaga 1, rödlistade arter samt arter som uppvisar en negativ trend som 

minskat med 50 % eller mer under åren 1975-2005 bör enligt Naturvårdsverket prioriteras i 

skyddsarbetet. Fågelarterna som valts ut från Artportalens observationer uppfyller dessa kriterier. 

Fridlysningen innebär att det är förbjudet att fånga, skada eller döda djuren, skada eller förstöra 

fortplantningsområden och viloplatser samt avsiktligt störa djuren under parnings-, uppfödnings-, 

övervintrings- och flyttningsperioder. Mycket mänsklig aktivitet såsom bil- och tågtrafik skadar 

och dödar ofta enskilda individer av fåglar och därför kan förordningen inte tolkas bokstavligt. 

Syftet med förordningen är att se till att bibehålla livskraftiga populationer av alla arter. 

Ormvråken är en av Sveriges vanligaste rovfågelsarter. Träddungar i jordbrukslandskapet utgör 

ofta lämpliga platser för bobygge och bona återanvänds från år till år. Ormvråk har observerats i 

området även om det troligen inte finns häckplatser för arten inom området. Ormvråk inte är en 
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prioriterad art. Fridlysningen gäller likväl för denna art och rovfåglar har en viktig ekologisk roll 

som toppredatorer.  

Andra naturvårdsintressanta fåglar som observerats och som är knutna till jordbrukslandskapet är 

stare och rapphöna. Stare har haft en starkt minskande trend sedan 1970-talet där det svenska 

beståndet har mer än halverats. Den största anledningen till att staren försvinner är upphörd hävd 

och betesdrift av öppna marker vilket gör det svårt för staren att hitta föda. Staren är en 

hålhäckande fågel och är förutom öppna betesmarker beroende av hålträd för sin reproduktion 

och häckar ofta i alléer, dungar eller skogsbryn. Rapphöna är klassad som nära hotad (NT) i den 

svenska rödlistan 2020. Arten är bunden till det öppna kulturlandskapet. Minskningen av 

rapphöna beror troligen främst på ett mer effektivt jordbruk där skyddande miljöer i form av 

buskar och stengärdsgårdar har försvunnit samt att användandet av besprutningsmedel har 

minskat tillgången på artens föda. Rapphöna använder exempelvis odlade grödor och dikeskanter 

som häckningsmiljö där bona läggs direkt på marken. Arten kan troligen hitta häckningsmiljöer 

inom området. 

Kärlväxter 

Det finns inga rapporterade arter av kärlväxter inom eller i direkt anslutning till området som 

klassas som naturvårdsarter. Arter av naturvårdsintresse som skulle kunna finnas i området är 

olika arter av hotade åkerogräs.  

Groddjur 

Det finns inga rapporterade groddjur inom området. Arter som är rapporterade i närområdet, 

och som kommer att eftersökas under groddjurens lek är vanlig padda, vanlig groda, åkergroda 

samt mindre och större vattensalamander. 

 

Generellt biotopskydd 
Det finns tre objekt (ett öppet dike, en märgelgrav samt en åkerholme) som omfattas av generellt 
biotopskydd (objekt 1, 2 och 3 i figur 2). Dessa biotoper bidrar till variation, skapar 
spridningsvägar och utgör livsmiljöer för flera artgrupper som annars har svårt att hitta livsmiljöer 
i det storskaliga jordbrukslandskapet. 
 
Småvatten i jordbrukslandskap definieras som vatten mindre än en hektar, öppna diken eller 

högst två meter naturliga vattendrag. Småvattnen ska ligga i eller gränsa till åkermark, kultur- eller 

naturbetesmark och ängar. Eftersom vattenmiljöerna har minskat drastiskt i jordbrukslandskapet 

till följd av dikning i samband med rationaliseringen av jordbruket är småvattenmiljöerna viktiga 

refuger för vattenlevande organismer. De flesta artgrupper gynnas av tillgång till vatten.  

Åkerholmar definieras som en holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 ha. 

Åkerholmen ska omges av åkermark eller kultiverad betesmark. Åkerholmar har ofta ett varmt 

lokalklimat och är därför gynnsamma miljöer för värmekrävande arter exempelvis ödlor och 

ormar. Åkerholmar är även en tillflyktsort för fåglar, insekter, groddjur, däggdjur och även flora 

som annars har svårt att etablera sig i områden med mycket åkermark. Ofta förekommer 

skyddsvärda träd på åkerholmar. 
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Naturvärdesbedömning  

Vid förstudien avgränsades fyra naturvärdesobjekt där två preliminärt tilldelats naturvärdesklass 3 

(påtagligt naturvärde) och två preliminärt tilldelats 4 (visst naturvärde, tabell 2, figur 5). Objekten 

består av två vattenmiljöer, en åkerholme och en lövträdsdunge.  

Detaljerade objektbeskrivningar av alla de naturvärdesklassade områdena och motiven till 

klassningarna följer nedan. 

Tabell 2. Sammanställning av utpekade naturvärdesobjekt under förstudien. * indikerar att objektet omfattas av 

generellt biotopskydd enligt 7 kapitlet 11 § miljöbalken. 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Översikt över de fyra naturvärdesobjekt som avgränsades under förstudien.  

Objekt Biotop Artvärde Biotopvärde Naturvärdesklass 

1 Öppet dike* visst visst 3, påtagligt naturvärde 

2 Åkerholme* obetydligt visst 4, visst naturvärde 

3 Småvatten* visst visst 3, påtagligt naturvärde 

4 Lövträdsdunge obetydligt visst 4, visst naturvärde 
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Naturvärdesobjekt 1 
 

Naturvärdesklass: 3 påtagligt Biotop: öppet dike 

Biotopvärde: visst  Areal: 0,76 ha 

Artvärde: visst Natura 2000-naturtyp: nej 

Naturtyp: vattendrag Naturvårdsarter: - 

 

 

Beskrivning av området: Ett öppet dike som är uträtat, har branta kanter och saknar 

beskuggning vilket medför att vattnet blir grumligt. Vattnet är relativt lugnflytande och botten 

består troligen av finsediment. Omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kapitlet 11 § 

miljöbalken. Diket mynnar i Kölebäcken som i sin tur mynnar i Vegeå. Tidigare var diket ett 

naturligt biflöde till Kölebäcken. År 1946 lades delar av bifödet i rör under marken samtidigt som 

diket rätades ut, breddades och fördjupades av Åstorp-Vrams Gunnarstorps dikningsföretag. 

 

Motivering till naturvärdesklassning: Att botten består av finsediment sänker biotopvärdet för 

fisk och hänsynskrävande stormusslor i kombination med solinstrålningen som höjer 

vattentemperaturen vilket missgynnar strömlevande fisk och musslor. Diket bör producera en del 

insekter såsom trollsländor vilket skapar födotillgångar får bland annat fåglar. Fungerar också 

som livsmiljö, spridningskorridor och ledlinjer i landskapet för vattenlevande insekter, småfåglar 

och småvilt. Dikesrenar kan även innehålla en del blommande örter. Bidrar till variation i 

odlingslandskapet.  
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Naturvärdesobjekt 2 
 

Naturvärdesklass: 4, visst  Biotop: åkerholme 

Biotopvärde: visst  Areal: 0,03 ha 

Artvärde: obetydligt Natura 2000-naturtyp: nej 

Naturtyp: Igenväxningsmark Naturvårdsarter: - 

 

Beskrivning av området: En mindre åkerholme med större sten och buskar. Åkerholmen finns 

med på flygbilder från 1940-talet. Omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kapitlet 11 § 

miljöbalken.  

 

Motivering till naturvärdesklassning:  

Åkerholmar har en viss betydelse för mångfalden. Fungerar som spridningskorridor för småfåglar 

och småvilt och bidrar till variation i odlingslandskapet. Miljögeoanalyser har dock visat höga 

halter av arsenik (25 mg/kg TS) och DDT (1100 µg/kg TS). Halterna överskrider 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning, vilket ytterligare drar 

ner värdet på området som viktig biotop för biologisk mångfald. 
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Naturvärdesobjekt 3 
 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt Biotop: märgelgrav 

Biotopvärde: visst  Areal: 0,09 ha 

Artvärde: visst Natura 2000-naturtyp: nej 

Naturtyp: småvatten Naturvårdsarter: - 

 

Beskrivning av området: En mer eller mindre igenvuxen märgelgrav, men med vatten i botten. 

Märgelgraven finns med på flygbilder från 1940-talet. Omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 

kapitlet 11 § miljöbalken. 

 

Motivering till naturvärdesklassning:  

I och omkring området finns få våtmarker. De flesta groddjur, fåglar, insekter och smådäggdjur 

som är knutna till odlingslandskapet gynnas av såväl det skydd och den tillgång på föda som en 

märgelgrav kan ge. 
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Naturvärdesobjekt 4 
 

Naturvärdesklass: 4, visst  Biotop: Träddunge 

Biotopvärde: Visst  Areal: 0,05 ha 

Artvärde: Obetydligt Natura 2000-naturtyp: nej 

Naturtyp: Skog och träd Naturvårdsarter: - 

 

 

Beskrivning av området: Träddunge i utkanten av området. Dungen finns med på flygbilder 

från 1940-talet. 

 

Motivering till naturvärdesklassning: Träddungar fungerar som refug och födosöksplats för 

småfåglar och småvilt och bidrar till variation i odlingslandskapet.  
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Invasiva arter 
Jätteloka finns rapporterat på fastigheten direkt norr om inventerat område. Jätteloka är listad på 

EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att 

importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen. Parkslide finns 

rapporterat ca en kilometer söder om området. Arten finns inte med på EU: förteckning, men 

Naturvårdsverket har en egen lista och arbetar med att ta fram en ny formell lista över invasiva 

arter i Sverige och som så småningom kommer omfattas av ett liknande regelverk där parkslide 

utgör en klar kandidat. Båda arterna kommer att eftersökas i samband med fältinventeringen. 
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