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Titelbladets foton, överst: Ung hassellund – delområde 4, underst: Blandskog – delområde 1, norra
delen. Foto Janne Elmhag

Sammanfattning
En naturvärdesinventering har genomförts i ett område väster om Luvsjön i Katrineholms
kommun. Beskogade marker bedömdes ha ”påtagliga naturvärden”. Ett mindre område
klassades som ”visst naturvärde”. Öppna marker bedömdes tillföra den biologiska mångfalden
”lågt naturvärde”.

Inledning/bakgrund
På uppdrag av Katrineholms kommun, Erik Bjelmrot, har Adoxa Naturvård, Janne Elmhag
under våren 2016 genomfört en inventering av naturvärden i Luvsjöområdet i Katrineholms
kommun. Avsikten har varit att värdera områdets naturvärden för att komplettera
kommunens faktaunderlag inför detaljplaneläggning och eventuell bebyggelse. Fältarbetet
genomfördes 2016-05-24 och 2016-05-28.

Metodik
Naturvärdesinventeringen inleddes med en genomgång av befintligt material från aktuella
områden – i huvudsak databaser som artportalen, trädportalen, nyckelbiotopsinventeringen,
fornlämningsregistret mm. Nya och historiska kartor studerades och en preliminär
naturtypsindelning gjordes med hjälp av tidigare inventering, flyg- och satellitbilder.
Inventeringsområdet besöktes i fält och den preliminära naturtypsindelningen justerades
efter verkligheten. GPS-spår användes för att underlätta det efterkommande kartarbetet.
Viktiga strukturer och substrat noterades, exempelvis grova träd, torrträd, lågor mm. En
artinventering genomfördes med fokus på signalarter (S) och rödlistade arter eftersom dessa
särskilt tydligt berättar något viktigt om den miljö de lever i.
Naturvärdesbedömningen bygger på biologisk mångfald utgår från ”Svensk standard
SS 1999 000, 2014” som innefattar bedömningar i fem klasser med både arter och
biotopernas egenskaper som grund:

Naturvärdesbedömningens klasser:
1. Högsta naturvärde
2. Högt naturvärde
3. Påtagligt naturvärde
4. Visst naturvärde
5. Lågt naturvärde

Rödlistans kategorier:
LC = Livskraftig
NT = Missgynnad
VU = Sårbar
EN = Starkt hotad
CR = Akut hotad
RE = Utdöd (Nationellt)
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Befintliga uppgifter om inventeringsområdet


En mindre ädellövskog med nyckelbiotopstatus angränsar till den brukade åkerns
(delområde 3) västra sida. Här finns liknande arter som i inventeringsområdets
skogsklädda delar. I övrigt finns inga nyckelbiotoper i eller i anslutning till
inventeringsområdet.



I artportalen finns noteringar om en rödlistad art och fem signalarter (se
förteckningen över naturvårdsarter nedan).



Inga noteringar i trädportalen.



Enligt Fornlämningsregistret hyser inventeringsområdet en ”gränssten”: RAÄnummer Östra Vingåker 116.



Området utgör den västra delen av inventeringsområde 8 i ” Naturvärdesinventering
av tätortsnära natur och grönytor i Katrineholms kommun” från hösten 2015.
Området 8 bedömdes då ha ”påtagligt naturvärde” i sin helhet.

Beskrivning
Inventeringsområdet är beläget i västra delen av tätorten Katrineholm, Luvsjöområdet, och
angränsar till bebyggelsen på Stenblocksvägen i öster och Hjortstigen i söder. Huvuddelen av
området breder ut sig öster om väg 557 men ett par mindre lövskogspartier och en brukad
åker finns på vägens västra sida. En kraftledningsgata löper genom områdets södra del.
Delområde 1:
En lövskogsklädd, delvis blockrik, höjd på torr- frisk mark. Skogen gallrades hårt för några år
sedan och domineras nu av tre meter högt lövsly – asp, vårtbjörk, lönn, hägg, ask m fl
trädslag. Glest stående, medelålders och något äldre träd, främst asp, vårtbjörk och tall reser
sig över det mycket täta slyskiktet. Här och var finns inslag av ung – medelålders ask, lönn,
fågelbär, sälg, rönn, lind, ek, klibbal och oxel. Inga riktigt gamla träd noterades under
inventeringen. Områdets grövsta ek mäter knappt 300 cm i omkrets och växer tillsammans
med mycket hassel nära väg 557 i sydost. Det hotade trädet ask (EN) förekommer här och
var över hela området men bara med skott och unga träd. Buskskiktet är artrikt med rönn,
brakved, skogstry, krusbär, berberis, måbär, hassel och spärroxbär samt unga exemplar av
alla i området förekommande lövträd (sly). Fältskiktets kärlväxtflora är tämligen artrik med
partiellt dominerande arter som liljekonvalj, lundgröe, blåbär och örnbräken. I öppna
sydvända partier förekommer torrbacksväxter varav flera hävdgynnade arter – fårsvingel,
gökärt, gråfibbla, bockrot, backsmörblomma, pillerstarr och svinrot. Några arter som
etablerat sig i den tidigare mer stabila och bitvis lundartade miljön med tät krontäckning och
betydligt glesare buskskikt än i dag tycks nu klamra sig fast i små restpopulationer där de
ännu inte trängts undan av lövslyet. Skogsviol och signalarterna ormbär och trolldruva är
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några sådana exempel. Död ved förekommer rikligt som klenved (< 10 cm diameter). Enstaka
lågor och torrträd i grövre dimensioner förekommer också liksom talrika stubbar efter
avverkningarna. Parallellt med kraftledningen löper en mycket blockrik rygg, som här och var
övergår i hällmark med lodytor. Den östra delen av området är något mindre slyrikt. Här ökar
också inslaget av barrträd. En relativt grov tall med uthackat bohål noterades vid fältbesöket.
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde
 Relativt stort inslag av naturvårdsarter – Ask (EN), backsmörblomma (NT), lind (S),
trolldruva (S), ormbär (S), blåsippa (S), myskbock (S).
 Artrikt träd- och buskskikt.
 Blockrikt parti – ändmoränliknande.
 Hävdgynnad och kväveskyende flora i sydvänt bryn – gökärt, svinrot, gråfibbla,
pillerstarr, bockrot, fårsvingel och vårbrodd.

Delområde 2:
Naturvärdesklass 5 - Lågt naturvärde
Öppen gräsmark på åker – vall. Vegetationen är kvävepåverkad och utgörs av kvävegynnade
arter som ogräsmaskrosor, ängskavle, timotej, vanlig smörblomma, kråkvicker, hundkex m fl.
De nämnda arterna är mycket snabbväxande och konkurrenskraftiga på näringsrik mark och
konkurrerar därför ut mer långsamtväxande betesmarks- och slåtterängsarter. Endast
enstaka av betesmarkernas signalarter har vandrat ut i den gamla åkern – t ex blåsuga.

Delområde 3:
Brukad åker.

Naturvärdesklass 5 - Lågt naturvärde

Delområde 4:
Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde
Hassellund med i huvudsak mycket tätt växande ung hassel. Från vägen som leder till
Krämbol sluttar området svagt mot åkern i söder. Träd och buskskiktet är artrikt men ungt.
Endast enstaka träd reser sig över hasselnivån – asp, tall och ett par granar. Många
ädellövträd finns representerade – ek, lönn, fågelbär och unga exemplar av signalarten lind. I
fältskiktet dominerar vitsippa, liljekonvalj, blåbär och örnbräken men även häckvicker,
ekorrbär, vispstarr och signalarterna blåsippa och ormbär är vanligt förekommande. Död ved
i form av enstaka lågor och tämligen talrika stubbar finns spritt i området. Hävdgynnad flora
uppträder vägkanten och i synnerhet i den solexponerade slänten mot söder – gökärt,
vårbrodd, gråfibbla, fårsvingel och ängsviol t ex.
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde
 Relativt stort inslag av naturvårdsarter – Ask (EN), lind (S), ormbär (S), blåsippa (S).
 Artrikt träd- och buskskikt.
 Blockrikt parti – ändmoränliknande.
 Hävdgynnad och kväveskyende flora i sydvänt bryn – ängsviol, gökärt, gråfibbla,
bockrot, fårsvingel och vårbrodd.
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Delområde 5:
Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde
Slyrikt område som till en del innefattar kraftledningsgatan på väster sida om väg 557. Ett
tämligen artrikt men mycket ungt träd- och buskskikt karakteriserar området. Asp, vårtbjörk,
lind, hägg, lönn, ek, olvon och hallon. Kvävepåverkan är bitvis stor vilket märks i fältskiktets
flora med lupin, ogräsmaskros, gråbo, brännässla, hundäxing och hundkex. Några undantag
finns dock. Liten blåklocka, gråfibbla och fårsvingel är alla kväveskyende och hävdgynnade
arter. Området sluttar mot söder och vegetationen utanför kraftledningsgatan är mycket
svårgenomtränglig. Död ved saknas.

Diskussion/Slutsatser
De nyligen genomförda skogliga insatserna som resulterat i kraftig slybildning och få
kvarvarande äldre träd har inverkat negativt på områdets naturvärden (delområde 1, 4 och
5). De kvarvarande naturvårdsarterna tillsammans med enstaka naturvärdeselement som
träd med bohål, död ved och blockighet gör ändå bedömningen ”påtagligt naturvärde” rimlig
för delområde 1 och 4. På sikt har områdena naturvärdespotential som ädellövskog
(delområde 4) och hassellund (delområde 1).
Delområde 5 bedöms ha vissa naturvärden. Trots stor mänsklig påverkan finns en relativt
artrik flora med inslag av hävdgynnade arter. Signalarten lind finns också representerad.
Den öppna gräsmarken och åkern hyser låga naturvärden sett ur ett strikt biologiskt
mångfaldsperspektiv. Som en del i ett öppet landskap spelar däremot den här typen av
marker en viktig roll. Brynzoner mellan den öppna marken och angränsande skogspartier är
ofta viktiga för betande vilt – älg, kronhjort, dovhjort och rådjur. Viltbetet tillsamman med
den högre solinstrålningen i brynzoner ger förutsättningar för en artrik flora med inslag av
hävdgynnade arter.

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

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. I inventeringsområdet
växer många unga skott och enstaka unga träd i de beskogade
delarna – delområde 1.
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Lind (S)

Linden är värmeälskande och lever i inlandet ofta en undanskymd
tillvaro vid sydvända bergskanter. Endast några få unga träd och
skott påträffades i inventeringsområdet – delområde 1 och 4.

Trolldruva (S)

En vacker signalart för mullrika förhållanden. Enstaka exemplar
hittades i den slytäta lövskogen i delområde 1.

Blåsippa (S, F)

Välkänd fridlyst vårblomma som dessutom är signalart för
lundartade förhållanden eller örtrika granskogar – ofta på kalk.
Tämligen talrik förekomst i delområde 1 och enstaka fynd i
delområde 4.

Ormbär (S)

En allmän art i friska till fuktiga marker – både i lövskog och i örtrik
barrskog. Den har begränsat signalvärde. Här är arten tämligen
allmän i delområde 1 och 4.

Insekter
Myskbock (S)

Signalart. Vackert grönskimrande skalbagge vars larver lever
huvudsakligen i sälg. Spår efter arten funna i sälg i delområde 1.

Bilagor:
1. Karta

Karakteristisk bild från delområde 1 – västra delen.
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Bilaga 1

1

Bilaga 1
Värdeelement och naturvårdsarter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Hålasp
Grov gran, ung lind
Ung lind
Ormbär, blåsippa, lind
Medelålders lind, block med lodyta, småblockigt, blåsippa
Ung – medelålders lind
Unga askskott
Trolldruva
Unga askskott, trolldruva
Unga askskott
Tydligt markerat blockrikt parti, trolldruva, askskott
Trolldruva
Områdets grövsta ek ca 300 cm i omkrets
Ung lind och ask
Sälg med spår av myskbock
Tall > 200 cm, uthackat bohål
Törskatetall
Ung ask
Ung ask
Sälg med spår av myskbock
Lind och trolldruva

Påtagligt naturvärde

Visst naturvärde

Lågt naturvärde
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Trolldruva – en vanlig signalart i delområde 1
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