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Ormbär – en av flera signalarter i klibbalsumpskogen.
Den trivs bäst i frisk till
fuktig mark och signalerar
mullrika markförhållanden.
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Titelbladets bilder: Gång- och cykelvägen som löper genom inventeringsområdet från Sjöholms skola
till tomterna på Blåvingevägen. Skogssidenmossa på ett block i gränsen mellan klibbalsumpskogen
och planterad gran i väster. Ett varierat skogsparti med hällmark och glest växande aspar i barrblandskogens östra del. (värdeelement 32 på kartan). Den minsta bilden: Blommande lungört som går att
se på våren i delområde 4 – åkerholmen.

Sammanfattning
En naturvärdesbedömning - NVI har genomförts i Luvsjöområdet norr om Blåvingevägen, i
västra delen av Katrineholms tätort, med syfte att komplettera kommunens
kunskapsunderlag inför en revidering av detaljplanen och eventuell framtida exploatering.
Större delen av inventeringsområdet, barrblandskogen, bedöms ha ”påtagligt naturvärde”
främst tack vare förekomst av viktiga strukturer som luckighet, olikåldriga bestånd, block,
lodytor mm. Antalet naturvårdsarter är begränsat i barrblandskogen men tämligen stort i
klibbalsumpskogen som bedöms ha ”högt naturvärde”. Åkerholmen i sydost hyser
lundartade förhållanden och bedöms ha höga naturvärden. Vallodling på åkermark har ”lågt
naturvärde” och inslaget av täta bestånd med planterad gran drar ner naturvärdet i
inventeringsområdets västra del till ”visst naturvärde”.

Inledning/Bakgrund
Katrineholms kommun genomför en detaljplaneförändring i tätortens västra utkant inför en
eventuell exploatering i området. Av den anledningen ansågs en naturvärdesbedömning
vara nödvändig för att utreda områdets naturvärden inför det fortsatta planarbetet och inför
den eventuella byggstarten. Katrineholms kommun gav katrineholmsfirman Adoxa
Naturvård – Janne Elmhag, i uppdrag att utföra arbetet.

Metod
Arbetet inleddes med studier av satellitbilder och kartor vilket inkluderar historiska kartor
från förra sekelskiftet och från 1950-talet. Databaser med uppgifter om växt- och djurarter
gicks igenom varefter området besöktes den 22 och den 28 maj. Vid fältbesöken noterades,
värderades och koordinatsattes naturvårdsarter, värdeelement och naturvärdesobjekt
(delområden). Naturvärdesbedömningen utgår från ”Svensk standard SS 1999 000, 2014”
detaljeringsgrad medel och tillägg ”värdeelement” och ”detaljerad redovisning av
artförekomst”. Bedömningen görs i fem klasser med både arter och biotopernas egenskaper
som grund.
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Faktaruta I
Naturvärdesbedömningens klasser:
1. Högsta naturvärde – området bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald på
nationell eller internationell nivå. Ej noterat i inventeringsområdet.
2. Högt naturvärde – området bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald på
regional eller nationell nivå.
3. Påtagligt naturvärde – Kvaliteten motsvarar ungefär skogsstyrelsens ”objekt med
naturvärde” eller länsstyrelsens ”restaurerbar naturlig fodermark”
4. Visst naturvärde – Trots stor mänsklig påverkan finns strukturer eller arter av positiv
betydelse för biologisk mångfald.
5. Lågt naturvärde – Hyggen, trädplantager, åkrar, igenväxande åkermark mm.
Värdeelement: Element med särskilt positiv betydelse för biologisk mångfald (hålträd,
stenrösen, blocksamlingar, död ved mm).
Naturvärdesträd: Träd med särskilt stor betydelse för biologisk mångfald – gamla, grova, träd
med håligheter eller stamskador, träd som är värd åt rödlistade arter och signalarter. Sälg,
asp, lind, rönn, fågelbär, hagtorn och oxel utgör en biologisk bristvara i det svenska
skogslandskapet och noteras ibland som naturvärdesträd. Både unga och gamla exemplar av
de hotade trädslagen alm och ask noteras som naturvärdesträd.
De naturvårdsarter som omnämns i texten är antingen upptagna på den svenska rödlistan
eller så är de signalarter enligt skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Arter som är
upptagna på Eus habitatdirektivs eller fågeldirektivs förteckning över skyddsvärda arter
betraktas också som naturvårdsarter. Några av författaren självvalda naturvårdsarter kan
även förekomma. Fridlysta arter eller särskilt sällsynta arter används selektivt och omnämns
bara ibland där det anses befogat.

Brister
Inventeringen genomfördes i maj månad då i synnerhet vissa kärlväxter ännu inte gått i blom
och markväxande storsvampar i stort sett saknas. Men de naturvårdsarter som ändå
påträffades vid inventeringen bör tillsammans med uppgifter från artportalen och
konstaterade strukturer som luckig och varierad skog, värdeelement som död ved, block och
hällmark räcka för en korrekt naturvärdesbedömning.
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Beskrivning
Inventeringsområdet är beläget i den västra delen av Katrineholms tätort nordväst om
Luvsjön. Omgivningarna i norr, öster och sydost utgörs av åkermark. Bebyggelsen på
blåvingevägen bildar gräns mot söder. Länsväg 557 fungerar som inventeringsområdets
gräns mot väster.

Delområde 1: Klibbalsumpskog 0,5 ha Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde
En liten tidvis blöt tidvis uttorkad klibbalsumpskog med inslag av glasbjörk och ung gran samt
några typiska sumpskogsindikatorer. Flera av klibbalarna har trots en inte alltför
aktningsvärd ålder utvecklat mossklädda socklar. Svarta vinbär förekommer talrikt liksom
flera av nedanstående signalarter. Ett smalt dike nordväst om kärret var vid
inventeringstillfällena vattenförande, ett annat var uttorkat. Dessa diken är de enda synliga
tillflöden som finns. Kärret kantas av gång- och cykelvägen i öster och sydost, blandskog i
norr och en väsentlig del granplantage i väster. Död ved förekommer mycket begränsat i
form av klenved.
•
•
•

Naturvårdsarter: Askskott (EN), ormbär (S), missne (S), rankstarr (S), lundelm (S),
svarta vinbär.
Värdeelement: Klibbal med socklar
Skötsel: För att områdets naturvärden ska bevaras eller öka är det viktigt att
underlätta vattenflödet till sumpskogen och inte öka avrinningen. En buffertzon av
omgivande mer trivial, tämligen ung, granskog måste lämnas för att inte
sumpskogens hydrologi ska påverkas negativt.

Delområde 2: Barrblandskog 10,5 ha
Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde
Varierad barrblandskog med ung-medelålders gran och medelålders tall. Här och var finns
inslag av rönn, vårtbjörk, sälg och asp. Trädskiktet är olikåldrigt och tätare partier avlöses av
mer öppna stråk och gläntor. Avsnitt med planterad, relativt ung gran, förekommer också. I
de täta och igenväxande brynzonerna märks asp, sälg, glasbjörk, gråvide och även ung ek. Ek
förekommer även längs den gång- och cykelväg som löper genom området i nord – sydlig
riktning liksom i inventeringsområdets sydöstra del. Inga gamla grova ekar förekommer. Mot
den omgivande åkermarken i öster sluttar skogen ganska brant och berget går i dagen och
bildar ibland lodytor som gillas av mossor som cypressfläta och skogsidenmossa t ex. I övrigt
är marken småkuperad eller flack och fuktigheten varierar från mycket torrt kring hällarna
till friskt i merparten av skogen och fuktigt i lågt liggande vitmossdominerande delar. Block
förekommer i grupper eller spritt. Inslaget av död ved är begränsat och utgörs huvudsakligen
av liggande klenved men enstaka högstubbar och något torrträd förekommer även. I
fältskiktet dominerar blåbär, lingon och kruståtel. Ängskovall är fläckvis vanlig och
liljekonvalj växer i små bestånd i områdets periferi. Kring hällar och i brynen mot sydost
förekommer en kväveskyende och hävdgynnad flora med arter som ärenpris, gökärt, liten
blåklocka, svinrot m fl.
•
•

Naturvårdsarter: Ärenpris, gökärt, liten blåklocka, svinrot, vårbrodd
Värdeelement: Berghällar, block, lodytor, högstubbar, lågor,
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•
•

Strukturer: Luckig skog, olikåldrig skog, bryn.
Skötsel: Brynen bör luckras upp och göras djupare. Död ved bör skapas och all
naturligt död ved lämnas.

Delområde 3: Åkerholme 0,2 ha
Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde
I åkern i inventeringsområdets östra kant ligger en åkerholme med tydliga spår av torpet
Amsterdam eller Dammen. En vidkronig lönn och täta bestånd av parkslide, syrén, plommon
och surkörsbär karaktäriserar åkerholmen. Fältfloran präglas av torpmiljön och många
kulturväxter förekommer – krollilja och pärlhyacint t ex.
•
•

Naturvårdsarter: Trolldruva, ormbär, mörk lungört.
Värdeelement: Blocksamling, häll, bryn, bebyggelselämning

Delområde 4: Åker 1, 5 ha
Naturvärdesklass 5 - lågt naturvärde
Vallodling på åkermark. Kvävegynnade gräs och örter – artfattigt. Viss utvandring av
kväveskyende arter från skogen märks i direkt anslutning till brynzonerna.
•
•

Naturvårdsarter: ----Värdeelement: -----

Delområde 5: Barrblandskog 2,0 ha
Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde
I inventeringsområdets västra del närmast länsväg 557 är inslaget av planterad gran stort
vilket ger ett tämligen glest och artfattigt fältskikt. Glasbjörk och rönn noterades också.
Marken är stora delar av året ganska fuktig. Här trivs flera ormbunkar – hultbräken,
skogsbräken och på lite torrare mark – ekbräken och örnbräken. I artportalen finns uppgifter
om signalarterna skogslind och missne. Gränsdragningen mot delområde 2 är inte knivskarp
men bör följa gränsen mellan planterad gran och den mer varierade skogen i delområde 2.
•
•

Naturvårdsarter: Missne, lind
Värdeelement: -----
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Diskussion/Slutsatser
Skogen i inventeringsområdet är ung till medelålders. Kanske finns enstaka träd som är över
100 år men de är inte många. Det begränsar inslaget av död ved och förekomsten av arter
bundna till gammal skog och gamla träd saknas. Delområde 2 bedöms ändå ha ”påtagligt
naturvärde” tack vare skogens variation när det gäller ålderssammansättning, luckighet,
markfuktighet, berghällar och block. Den lilla förekomsten av död ved spelar också en viktig
roll. Naturvärdespotentialen är stor och endast genom fri utveckling skulle naturvärdena öka
rejält inom några decennier. Med röjningsinsatser och skapande av död ved kan den positiva
utvecklingen påskyndas. Den här skogen fungerar dessutom som buffert kring den lilla
sumpskogen, delområde 1, vars naturvärden är helt beroende av hydrologi - markvatten och
luftfuktighet. Vid en eventuell exploatering i området där sumpskogen inte ska tas i anspråk
är det viktigt att en 20 – 30 meter bred buffertzon lämnas i den omgivande skogen för att
motverka uttorkning. Klibbalsumpskogens naturvärden är alltså avhängiga områdets
hydrologi vilket här innebär att tillflödet som huvudsakligen sker genom skogen i väster inte
bör försämras. En uppdämning av frånflödet skulle förlänga den riktigt blöta perioden och
därmed säkra och sannolikt också öka områdets naturvärden. Åkerholmen i öster hyser
många kvalitéer – kulturella i form av bebyggelselämning och kulturväxter. Naturvärdena
består av hävdgynnade gräs och örter, ett antal signalarter för mullrik mark och lundartade
förhållanden, en vidkronig lönn. Lågt naturvärde återfinns i inventeringsområdets vallåker
som helt saknar naturvårdsarter och värdeelement. Men ett indirekt naturvärde har även
sådan mark genom att skapa förutsättning för artrika brynzoner och fungera som betesmark
och vandringsstråk för vilt – i synnerhet hjortdjur. En eventuell exploatering bör i första hand
belasta vallåkern i delområde 4 och i andra hand granplanterade avsnitt i delområde 5.

*Artförteckning
Nedan redovisas ett urval arter som genom sina miljökrav signalerar höga naturvärden eller
är intressanta på annat sätt i Luvsjöområdet. De här arterna har tillsammans bidragit till
naturvärdesbedömningen.
Kärlväxter
Ask (EN)

Ett högvuxet ädellövträd som 2010 togs upp i den nya rödlistan på
grund av aggressiva angrepp av en svampsjukdom, askskottsjukan,
som angriper både unga och gamla träd och därmed hotar att
allvarligt reducera det svenska beståndet. Här växer några unga,
till synes friska, skott spridda i delområde 1 - klibbalsumpskogen.

Lind (S)

Linden är värmeälskande och lever i inlandet ofta en undanskymd
tillvaro vid sydvända berg. I Luvsjöområdet finns i artportalen en
notering av lind i delområde 5.

Missne (S)

Beståndsbildande kalla som kräver riktigt blöta förhållanden –
vatten eller dy. Arten förekommer på flera platser i delområde 1 klibbalsumpskogen där det är som blötast.

7

Rankstarr (S)

Signalart som bildar välformade tuvor i olika typer av våtmark
ofta på tidvis översvämmad mark i alkärr precis som här i
klibbalsumpskogen i Luvsjöområdet. Arten förekommer mycket
talrikt i delområde 1.

Lundelm (S)

Lundelm är ett bredbladigt gräs som gynnas av kalk. Oftast hittar
man den i örtrik skog, bryn och gläntor. Här har den noterats i
delområde 1 – klibbalsumpskogen.

Trolldruva (S)

Vacker och karakteristisk ört – först med de vita blommorna i axlik
ställning och senare med kolsvarta bär. Trolldruva växer med
några få exemplar på åkerholmens nordvästra sida.

Ormbär (S)

Karakteristisk art som efter den tidiga blomningen ofta ses med
ett stort blått bär centralt toppställt ovanför de fyra korsställda
bladen. Ormbär signalerar mullrika och fuktiga förhållanden. I
Luvsjöområdet växer den relativt talrikt i delområde 1 och ett
bestånd noterades nära gång- och cykelvägen i delområde 2 och
några få exemplar växer i delområde 3 - åkerholmen.

Mörk lungört (S)

Tillhör de strävbladiga växterna och är vårblommande. Den är en
god signalart för mullrika och lundartade förhållanden. I
luvsjöområdet hittades ett litet bestånd i delområde 3 –
åkerholmen.

Faktaruta II
Rödlistans kategorier:
LC = Livskraftig
NT = Missgynnad
VU = Sårbar
EN = Starkt hotad
CR = Akut hotad
RE = Utdöd (Nationellt)
S = Signalart enligt skogsstyrelsen. Där det växer signalarter är chansen stor att det finns höga
naturvärden och att det förekommer sällsynta och hotade arter. Ju fler signalarter som växer
tillsammans desto högre naturvärden signalerar de.
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Bilaga 1

Karta över inventeringsområdet - naturvärdesbedömning
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Naturvärdesobjekt med mycket högt naturvärde, områdesnummer.
Ej noterat i inventeringsområdet.
Rött – Naturvärdesobjekt med högt naturvärde. Klass 2.

Orange – Naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde. Klass 3.

Gult – Naturvärdesobjekt med visst naturvärde. Klass 4.

Blått – Naturvärdesobjekt med lågt naturvärde. Klass 5.

Numrerade värdeelement och naturvårdsarter.
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Värdeelement och naturvårdsarter
Numreringen är en fortsättning på den numrering av värdelement och naturvårdsarter som
påbörjades i NVI-rapporten för ett angränsande område ”Luvsjöområdet,
naturvärdesinventering våren 2016, Adoxa Naturvård 2016-06-02”.
22. Missne, skogslind och eksopp.
23. Ormbär, missne, rankstarr, humle, alar med sockel.
24. Svarta vinbär, rankstarr.
25. Block med mossdraperade lodytor.
26. Vattenförande dike.
27. Berghällar med renlavar och inslag av hävdgynnad hällmarksflora, ärenpris, gråfibbla,
fårsvingel mm.
28 – 29. Blocksamling, berghäll, kammossa
30. Liten myrstack (Formica rubra trol.) Vårtbjörk med sprängticka.
31. Björkhögstubbe med insektsgnag och hackspettshack.
32. Berghäll, lodyta, asplågor (nedsågade).
33. Småblockigt parti, senvuxen asp.
34. Spår av gammal brukningsväg.
35. Två mossdraperade ekar.
36. Berghäll med hällmarksflora.
37. Ormbärsbestånd.
38. Missne - rikligt.
39. Askskott.
40. Åkerholme med bebyggelselämning, kulturväxter som krollilja, parkslide, plommon och
syren samt signalarterna ormbär, trolldruva och mörk lungört. Här finns även hävdgynnade
och kväveskyende arter som liten blåklocka och harklöver.
41. Lodyta draperad med cypressfläta, skogssidenmossa mm.
42. Blockrikt parti och områdets äldsta tallar 90 - 100 år.
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Bilaga 2

Historiska kartor
Den ekonomiska kartan från 1950-talet visar att
hela inventeringsområdet är skogsbevuxet utom
åkermarken och åkerholmen. Torpet
Amsterdam/Dammen finns inte längre. Brynzonerna
mot åkermarken var luckra och mer öppna än idag.

På den häradsekonomiska
kartan från förra sekelskiftet –
år 1900 framgår det att
området väster om den
nuvarande gång- och
cykelvägen dominerade
lövskog. På den östra sidan
förekom både barr och löv.
Ingen våtmark eller sumpskog
är markerad – istället är det ett
grävt dike som dränerar
skogen. En brukningsväg
förbinder torpet Amsterdam
eller Dammen med närbelägna
lite större vägar.
.
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Bilaga 3

Miljöbilder
Delområde 1 –
Klibbalsumpskog
under torra
förhållanden..
Vanligtvis är
markvattnet
mycket ytligt här
och delar av året
förekommer
partier med
vattenspegel.
Delområde 2 –
Höjdläge med
berg i dagen och
block.

Delområde 2 –
låglänt mark i
sydost med
gran, ek och
mossdraperade
block. En delvis
dold
orienteringsskärm visar att
området
används för
friluftsliv.
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Delområde 2 – Berghäll, block och medelålders gran, vårtbjörk och tall. Död klenved.

Delområde 2 –
Unga lövträd
och nedsågade
stammar i
brynzonen mot
öster.
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Delområde 3 – åkerholme. Delområde 4 – vallåker.

Ung planterad gran präglar väsentliga delar av delområde 5.
Bilden är från stigen nära bebyggelsen på Blåvingevägen.
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