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1 Sammanfattning 

Calluna AB har 2022 på uppdrag av Östergötlands golfförbund utfört en naturvärdesinventering 
(NVI) av Finspångs golfklubb. Bakgrunden till inventeringen är att ta fram ett underlag till 
kommande skötselplan och genomförande av skötselåtgärder.  

En NVI syftar till att beskriva och värdera naturområden av betydelse för biologisk mångfald 
inom ett avgränsat område.  

Uppdraget har utförts enligt SIS standard för naturvärdesinventeringar. NVI:n utfördes på 
fältnivå med detaljeringsgrad medel, samt med tilläggen naturvärdesklass 4 och värdeelement. 
Fältinventering utfördes 10 augusti 2022.  

Inventeringsområdet består främst av gräsytor, dels kortklippta spelytor men även ytor med 
högt gräs som klipps mer sällan. Inventeringsområdet innehåller också ett större och flera 
mindre trädklädda områden. Trädslagen varierar mellan triviallövbestånd, blandskog och 
barrskog. De flesta träden är yngre men i ett par naturvärdesobjekt finns lite äldre ek och vid 
klubbhuset finns tallskog med äldre träd.  

På golfbanan finns 13 småvatten och några diken samt brynmiljöer med en värdefull flora. I 
övrigt finns på golfbanan småvägar och stigar, byggnader samt parkeringar och andra 
hårdgjorda ytor. 

Vid inventeringen avgränsades totalt tolv områden med klassning som naturvärdesobjekt (se 
figur 3 och tabell 4). Dessa utgjorde totalt 2,79 ha av inventeringsområdets 92,5 ha. Av objekten 
fick två örtrika brynmiljöer och en bibädd med planterade näringsväxter i närheten klass 2 (högt 
naturvärde). Fyra objekt fick klass 3 (påtagligt naturvärde) och fem objekt fick klass 4 (visst 
naturvärde). Inget objekt nådde upp till klass 1 (högsta naturvärde).  

Totalt registrerades fyra värdeelement under inventeringen: två fristående, äldre lövträd, en 
faunadepå och en grov högstubbe av asp.  

Vid Callunas inventering noterades 24 naturvårdsarter, det vill säga arter som indikerar att 
området har naturvärde, att området har förutsättningar att vara artrikt eller att själva området 
har särskild betydelse för biologisk mångfald. Genom nedladdade fynduppgifter från 
Analysportalen (en tjänst som samlar svenska biodiversitetsdata) tillkom ytterligare sju 
naturvårdsarter. Totalt ger detta 31 konstaterade naturvårdsarter för inventeringsområdet 
(ytterligare naturvårdsarter än de som påträffats kan dock förekomma1). Bland de påträffade 
naturvårdsarterna finns bland annat guldsandbi, ett sällsynt vildbi, ett par arter knutna till 
gamla tallar (reliktbock och tallticka), flera skyddsvärda växter som främst påträffas i ängar och 
betesmarker, men som här har funnit en fristad i de hävdade brynen (krusfrö, slåtterfibbla och 
svinrot) samt flera skyddsvärda fågelarter. Dessutom sker förmodligen lek av större 
vattensalamander i åtminstone några av golfbanans småvatten.  

Callunas inventering och tidigare fynduppgifter från området visar på förekomst av nio 
skyddade arter enligt artskyddsförordningen (2007:845). Av dessa är åtta fågelarter 
prioriterade enligt Naturvårdsverkets rekommendation, till exempel enkelbeckasin, brun 
kärrhök, gröngöling, spillkråka och stare. Den nionde arten är större vattensalamander som 
troligen använder golfbanans småvatten för sin fortplantning.  

De identifierade naturvärdesobjekten med klass 2 (högt naturvärde) består av en bibädd med 
planterade näringsväxter samt två brynmiljöer med en artrik flora. Alla tre objekten är 
värdefulla för guldsandbi och andra ovanliga insekter som förekommer på Finspångs golfbana.   

 
1 I rapporten (bilaga 3) listas endast de naturvårdsarter som noterades vid Callunas inventering samt de tidigare fynduppgifter 

som framkommit vid uppdragets undersökning av tidigare känd kunskap. Det kan dock alltid förekomma ytterligare 
naturvårdsarter i ett område, vilka ännu inte har påträffats, identifierats eller rapporterats in av någon.  
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Objekten med klass 3 (påtagligt naturvärde) bestod av tallskog med gamla tallar, blandskog med 
bland annat gammal asp, betesmarksrester med artrik flora samt de 13 småvattnen. 

Klass 1 och 2 utgörs av objekt som har så höga naturvärden att de skulle kunna ingå i 
naturreservat med syfte att bevara biologisk mångfald.  

NVI-rapporten utgör ett stöd för bedömningar enligt miljöbalken 3 kap 3§. Hänsyn som tas till 
områden med positiv betydelse för biologisk mångfald bidrar till att uppfylla miljöbalkens krav, 
Sveriges internationella åtaganden samt de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen.  
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2 Inledning  

2.1 Uppdrag och syfte 

Miljökonsultföretaget Calluna AB har 2022 på uppdrag av Östergötlands Golfförbund utfört 
naturvärdesinventeringar (NVI) av 19 golfbanor i Östergötland. Denna rapport omfattar dock 
bara Finspångs golfbana. 

Bakgrunden till naturvärdesinventeringarna är att Östergötlands Golfförbund vill öka sina 
ansträngningar för att golfbanorna ska bli en allt viktigare del av naturvårdsarbetet i länet. I 
samarbete med Länsstyrelsen och många av länets kommuner kommer kunskapen om 
golfbanornas naturvärden att inventeras, skötselplaner tas fram och naturvårdsåtgärder 
genomföras. Detta dokument utgör den första av dessa dokument, naturvärdesinventeringen, 
som ligger till grund skötselplan och genomförande av naturvårdsåtgärder. 

Syftet med en naturvärdesinventering är att beskriva och värdera naturmiljöer av betydelse för 
biologisk mångfald inom ett avgränsat område. Bedömningen av naturvärdet görs utifrån de två 
bedömningsgrunderna biotop (typ av naturmiljö) och arter. En NVI resulterar i avgränsningar 
av områden, naturvärdesklassningar, objektbeskrivningar, artlistor med noterade 
naturvårdsarter och skyddade arter, samt en övergripande rapport. Observera att listan över 
noterade naturvårdsarter inte är en total lista över förekommande arter i området, för detta 
krävs en särskild artinventering.   

2.2 Inventeringsområdet 

Inventeringsområdet omfattar 92,5 ha (figur 1) och består av en golfbana. Förutom själva 
golfbanorna finns inom inventeringsområdet också flera mindre och ett större trädklädda 
områden, där det största mäter ca 4,6 ha. Trädslagen varierar mellan triviallövbestånd, 
blandskog och barrskog. De flesta träden är yngre men här och var finns lite äldre ek, upp till ca 
150 år, och vid klubbhuset finns tallskog med äldre träd. På markerna finns också ett par solitärt 
stående, lite äldre ek och lönn. I övrigt finns på golfbanan gräsmarker av olika 
klippningsintensitet, 13 småvatten, diken, småvägar och stigar, byggnader samt parkeringar och 
andra hårdgjorda ytor. 

Den huvudsakliga markanvändningen är som golfbana. 
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Figur 1. Kartan visar inventeringsområdets avgränsning och hur området är beläget i förhållande till 
handelsområdet Viberga i norr. Öster om golfbanan ligger Ölstadsjöns naturreservat. Kartan har levererats av 
Östergötlands golfförbund.  
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3 Metod och genomförande  

3.1 Metodbeskrivning 

Naturvärdesinventeringen har beställts enligt SIS standard2 med de tillägg enligt standarden 
som redovisas i tabell 1 nedan.  

Tabell 1. ”Ja” markerar de tillägg enligt NVI-standarden som har beställts och utförts inom ramen för Callunas 
uppdrag.  

Beställd? Möjliga tillägg till NVI Beställd? Möjliga tillägg till NVI 

Ja  Naturvärdesklass 4 Nej Kartering av Natura 2000-naturtyp 

Nej Generellt biotopskydd Nej Detaljerad redovisning av artförekomst 

Ja  Värdeelement Nej Fördjupad artinventering 

 

Naturvärdesinventering 

Naturvärdesinventeringen vid Finspångs golfbana har utförts enligt SIS standard (SIS, 2014) och 
metoden finns beskriven i sin helhet i standarden3. En kortfattad metodbeskrivning finns även i 
bilaga 1 till denna rapport. Calluna är ackrediterade4 för naturvärdesinventeringar, vilket 
innebär årliga kontroller där företaget får visa att metoder, rutiner och verktyg för att utföra NVI 
enligt standarden håller god kvalitet och att personalen har rätt kompetens.  

Uppdragets NVI har beställts och utförts på fältnivå med detaljeringsgrad medel. 
Detaljeringsgraden medel innebär att minsta obligatoriska karteringsenhet är 0,1 ha eller för 
linjeformade objekt 50 meter.  

En NVI på fältnivå inleds med förarbete där inventeringsområdet och det omkringliggande 
landskapet studeras genom tillgängliga underlag och informationskällor. Inventeringsområdet 
har avgränsats av beställaren till ett område som omfattar 92,5 (se kartan i figur 1). De källor 
som har granskats redovisas i avsnitt 3.3. Förarbetets resultat har sedan använts som stöd vid 
avgränsning och klassning av objekt under fältarbetet.  

Ett utsök av fynduppgifter om naturvårdsarter och skyddade arter har gjorts i Svenska 
LifeWatch Analysportal (Leidenberger et al., 2016). Detta utsök gjordes med hjälp av Callunas 
sökfilter som identifierar naturvårdsarter och skyddade arter. I fält har naturvårdsarter och 
skyddade arter eftersökts. Påträffade naturvårdsarter och skyddade arter från både nedladdade 
data och fältarbetet redovisas sedan enligt Callunas filtrering av artuppgifter.  

I artlistan i bilaga 3 framgår motiven till varför de påträffade naturvårdsarterna utgör 
naturvårdsarter samt vilka arter som inte finns på nationella listor men som Calluna själva 
definierar som naturvårdsarter. Under rubriken Naturvårdsarter i avsnitt 4.3 finns en faktaruta 
med förklaring av begreppet naturvårdsart.  

Arters benämningar följer så långt det är möjligt SLU:s taxonomiska databas Dyntaxa (SLU 
Artdatabanken, 2022). Alla hänvisningar till den svenska rödlistan gäller den senaste upplagan 
(SLU Artdatabanken, 2020).  

 
2 SS 199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och 

redovisning”. 

3 Standarden kan köpas från SIS förlag: https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk555/. 

4 Calluna AB är ackrediterade av SWEDAC sedan december 2017 för naturvärdesinventeringar i stränder och terrestra 

naturtyper enligt SIS-standarden för NVI. Calluna var det första företaget att ackrediteras för inventeringar enligt standarden. 

https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk555/
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Tillägg: Naturvärdesklass 4  

Naturvärdesinventeringen vid Finspångs golfbana har utförts med standardens tillägg 
Naturvärdesklass 4. Tillägget omfattar hela inventeringsområdet.  

Tillägg: Värdeelement 

Naturvärdesinventeringen vid Finspångs golfbana har utförts med standardens tillägg 
Värdeelement. Vad som särskilt efterfrågas är inventering av diken, stenmurar och odlingsrösen, 
strukturer som sammanfaller med sådana som omfattas av det generella biotopskyddet (om 
värdeelementen ligger i anslutning till jordbruksmark). Tillägget omfattar hela 
inventeringsområdet.  

3.2 Tidpunkt för arbetet och utförande personal  

NVI-uppdraget genomfördes under maj-september 2022. Datum för utsök av underlagsdata 
redovisas vid respektive källa i avsnitt 3.3 nedan. Fältinventeringen genomfördes 10 augusti 
2022.  

Förarbete i form av uttag av kända naturvärden och artförekomster GIS-specialist Andreas 
Souropetsis från Calluna AB. Fältinventering och naturvärdesbedömning utfördes av Håkan 
Andersson från Calluna AB.  

3.3 Informationskällor och referenslitteratur 

Vid naturvärdesinventeringen har ett antal informationskällor genomsökts efter upplysningar 
om platsens tidigare kända naturvärden och skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken.  

Inom golfbanans område eller i dess omedelbara närhet hittades ett sådant område.  Dessutom 
fanns naturvårdsarter och skyddade arter inrapporterade på Artportalen.  

Tabell 2. Redovisning av de relevanta informationskällor som gav några träffar i och i omedelbar anslutning till 
inventeringsområdet. Resultatet av informationssökningen redovisas i avsnittet Resultat.  

Informationskälla Utsök Kommentarer  Utfall 

Artobservationer:    

Naturvårdsarter och skyddade arter 

Fynduppgifter för inrapporterade 
observationer av arter. Data nedladdad från 
Svenska LifeWatch Analysportal 
(Leidenberger et al., 2016), där följande 
databaser användes vid utsök: Artportalen 
samt Analysportalens samtliga övriga 
databaser för artobservationer. 

Utsök gjordes 
2 maj 2022. 

Sökningen begränsad 
till tidsperioden 2000 - 
2022. / Sökområdet 
omfattade 
inventeringsområdet.  

Utsök av 
naturvårdsarter5 och 
skyddade arter enligt 
Callunas filter för utsök 
av naturvårdsarter.  

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.3.  

Jordbruksverket:    

Ängs- och betesmarker 

GIS-skikt med data från Svenska ängs- och 
betesmarksinventeringen (TUVA), 
innehållande både ängs- och 
betesmarksobjekt och naturtypsytor.  

Utsök gjordes 
2 maj 2022 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffert på 50 
m. 

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.2.  

 
5 Naturvårdsart – indikerar att området har naturvärde, att området har förutsättningar att vara artrikt eller att arten i sig själv är 

av särskild betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsart är ett begrepp inom SIS-standard för NVI, läs mer i bilaga 1. 
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Informationskälla Utsök Kommentarer  Utfall 

Naturvårdsverket:    

Natura 2000-områden 

GIS-skikt med skyddade områden enligt 7 
kap. 27 § MB. Naturtypskarta med kartering 
av Natura 2000-naturtyper för de naturtyper 
som ingår i EU:s Art- och habitatdirektiv, 
bilaga 1 (EEG 92/443) samt ett urval av 
andra naturtyper.  

Utsök gjordes 
2 maj 2022 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffert på 50 
m. 

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.2.  

Naturreservat 

GIS-skikt med skyddade områden enligt 
7 kap. MB med syfte att bevara biologisk 
mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer eller tillgodose behov av 
områden för friluftslivet.  

Utsök gjordes 
2 maj 2022 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffert på 50 
m. 

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.2.  

Våtmarksinventeringen 

GIS-skikt med våtmarker som pekats ut som 
värdefulla vid Naturvårdsverkets inventering. 
I norra Sverige har alla våtmarker >50 ha 
inventerats (med några undantag), i södra 
Sverige alla våtmarker som var >10 ha. 

Utsök gjordes 
2 maj 2022 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffert på 50 
m. 

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.2.  

3.4 GIS och fältdatafångst 

Fältdatafångst har utförts med hjälp av ESRI:s fältapplikation FieldMaps på en smartphone. 
Lägesnoggrannheten för denna enhet är vanligen 5–10 meter eller bättre, förutom i tät skog eller 
nära höga byggnader då det kan vara något sämre. 

Den geodatabas som Calluna använder i FieldMaps har de attribut som specificeras i SIS 
standard 199000 (SIS, 2014).  

GIS-skikt med naturvärdesobjekt samt biotopskyddsobjekt, värdeelement och artregistreringar 
från inventeringen har upprättats. Till GIS-skikten finns även tillhörande metadatablad med 
bland annat beskrivningar av attributdata.  
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4 Resultat  

4.1 Allmän beskrivning av inventeringsområdet  

Inventeringsområdet omfattar 92,5 ha och består främst av gräsytor, dels kortklippta spelytor, 
dels ytor med högt gräs som klipps mer sällan. Gräsytorna är näringspåverkade och med en i 
huvudsak trivial flora. Här och var i brynen mellan golfbanan och skogsområden finns en mer 
intressant flora mer hävdgynnade växter. 

Inventeringsområdet innehåller också ett större och flera mindre trädklädda områden, där det 
största mäter ca 4,6 ha. Trädslagen varierar mellan triviallövbestånd, blandskog och barrskog. 
De flesta träden är yngre men i ett par naturvärdesobjekt finns lite äldre ek, upp till ca 150 år, 
och vid klubbhuset finns tallskog med äldre träd, där de äldsta tallarna har en ålder i spannet 
150 – 200 år. På markerna finns också ett par solitärt stående lite äldre ek och lönn.  

På golfbanan finns 13 småvatten och några diken. Småvattnen är oftast väldigt små, det största 
mäter 0,19 ha. De flesta har klart vatten och rikligt med vegetation.  

I övrigt finns på golfbanan småvägar och stigar, byggnader samt parkeringar och andra 
hårdgjorda ytor. 

4.2 Skyddad natur och övrig känd kunskap om området  

Förarbetets informationssökning visar att det inom inventeringsområdet inte finns skyddad 
natur enligt 7 kap miljöbalken.  

På golfbanan kan det finns områden som omfattas av strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap 
miljöbalken 13 § (småvatten, diken). Det kan gälla både generellt strandskydd (100 m från 
strandlinje) och utökat strandskydd (300 m från strandlinje). Huruvida bestämmelser om 
strandskydd förekommer i området har inte utretts i denna NVI.  

I omedelbar närhet (inom 100 m) kring inventeringsområdet finns skyddad natur (enligt 7 kap 
miljöbalken) och sedan tidigare kända naturvärden. Dessa redovisas i tabellen nedan.  

Tabell 3. Övrig känd kunskap om området. Resultatet av informationssökningen redovisas i avsnittet Resultat.  

Informationskälla Resultat Kommentarer  Figur 

Naturvårdsarter 
och skyddade 
arter 

 

Fynd av främst 
fågelarter 

De relevanta fynden av naturvärdesintressanta 
arter på Analysportalen var björktrast, brun 
kärrhök, enkelbeckasin, stare, stenskvätta, 
tornseglare och vitkindad gås. 

2 

Ängs- och 
betesmarker 

Två objekt Två objekt, betesmarker runt Ölstadsjön (333-
VUX och 851-CZD), tangerar 
inventeringsområdet. 

2 

Natura 2000-
områden 

 

Ett objekt Ölstadsjön (SE0230272) är ett viktigt område 
för häckande och rastande fåglar. 55 
häckande fåglar har noterats runt sjön, och 
sammanlagt har 170 arter noterats i området. 
Bland arterna finns bl.a. brun kärrhök, kricka, 
rördrom, skedand, skrattmås, tofsvipa och 
större vattensalamander. 

2 

Naturreservat 

 

Ett objekt Ölstadsjöns naturreservat (se ovan) 2 

Våtmarksinventeri
ngen 

Ett objekt Ölstadsjön (E09G1A01). Högt naturvärde. 2 
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Figur 2. Kartan visar områdesskydd och övrig relevant kunskap om området. Ölstadsjön ligger öster om 
golfbanan. 

4.3 Naturvärdesinventeringens resultat 

4.3.1. Naturvärdesobjekt  

Vid inventeringen avgränsades totalt tolv områden med klassning som naturvärdesobjekt (se 
figur 3 och tabell 4). Dessa utgjorde totalt 2,79 ha av inventeringsområdets 92,5 ha. Av objekten 
fick två örtrika brynmiljöer och en bibädd med planterade näringsväxter i närheten klass 2 (högt 
naturvärde). Fyra objekt fick klass 3 (påtagligt naturvärde) och fem objekt fick klass 4 (visst 
naturvärde). Inget objekt nådde upp till klass 1 (högsta naturvärde).  

Samtliga naturvärdesklassade områden beskrivs var för sig i bilaga 2, med motiven till 
naturvärdesklassningen liksom representativa bilder till objekten.  
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Miljöer belägna utanför de klassade områdena benämns Övrigt område, vilket innefattar 
områden med lågt naturvärde alternativt områden med positiv betydelse för biologisk mångfald 
men mindre än uppdragets minsta karteringsenhet (d.v.s. ej inom ramen för inventeringens 
beställda detaljeringsgrad).  

Tabell 4. Fördelning av avgränsade naturvärdesobjekt. Inventeringsområdet omfattar totalt 92,5 hektar.  

Naturvärdesklass Antal objekt Sammanlagd yta (ha) % av inventeringsområdets yta 

1 högsta naturvärde 0 0 0 

2 högt naturvärde 3 0,13 ha 0,14 % 

3 påtagligt naturvärde 4 2,31 ha 2,5 % 

4 visst naturvärde 5 0,35 ha 0,38 % 

 

De identifierade naturvärdesobjekten med klass 2 (högt naturvärde) består av en bibädd med 
planterade näringsväxter samt två brynmiljöer med en artrik flora. Alla tre objekten är 
värdefulla för guldsandbi och andra ovanliga insekter som förekommer på Finspångs golfbana.   

Objekten med klass 3 (påtagligt naturvärde) bestod av tallskog med gamla tallar, blandskog med 
bland annat gammal asp, betesmarksrester med artrik flora samt de 13 småvattnen. 

Objekten med klass 4 (visst naturvärde) består av trädmiljöer och diken. 

Karaktären hos de områden som bedömts ha lågt naturvärde kan beskrivas som höggräsytor 
med trivial flora och trädklädda miljöer med ett ungt trädskikt.  
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Figur 3. Kartan visar inventeringsområdet med naturvärdesobjekt och deras naturvärdesklassning enligt Callunas 
naturvärdesinventering. Objekt i klass 1 återfanns ej vid inventeringen. Objekt 11 (småvatten) och objekt 12 
(diken) är markerade på kartan men utan nummer. En sammanvägd bedömning av småvattnen finns i bilaga 2.  

4.3.2. Arter 

Naturvårdsarter  

Vid Callunas inventering noterades6 24 relevanta naturvårdsarter (se faktaruta nedan med 
förklaring av begreppet naturvårdsart). I utsök från Analysportalens databaser återfanns 
ytterligare 7 relevanta naturvårdsarter.  

Relevanta naturvårdsarter redovisas i bilaga 3 tillsammans med motivering till varför de har 
utpekats som naturvårdsarter samt i de flesta fall en kortfattad beskrivning av varje arts ekologi.  

 
6 Observera att noterade naturvårdsarter vid inventeringen endast är de arter som påträffades vid inventeringen. Det kan finnas 

fler naturvårdsarter. 
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Bland naturvårdsarterna i området kan särskilt nämnas guldsandbi och småfibblebi, två vildbin 
som förekommer på golfbanan och som gynnats av anläggandet av en bibädd och plantering av 
näringsväxter. Tallarna vid klubbhuset hyser ett par arter starkt knutna till gamla tallar: tallticka 
och reliktbock. Brynmiljöerna och de små rester av slåtter- eller betsmarker som finns på 
golfbanan hyser flera minskande växtarter, bland annat krusfrö, slåtterfibbla och svinrot.  

Större vattensalamander har enligt Artportalen inte noterats på själva golfbanan men den finns 
alldeles i närheten. En riktad inventering av groddjur skulle förmodligen visa att arten även 
förekommer i någon av de 13 småvattnen, där några förefaller högst lovande för förekomst av 
denna art. 

Av relevanta naturvårdsarter var följande rödlistade: 

• Starkt hotad (EN): tornseglare. 

• Sårbar (VU): stare 

• Nära hotad (NT): björktrast, spillkråka, reliktbock, guldsandbi, krusfrö, slåtterfibbla, 
svinrot, tallticka. 

 

Utöver relevanta naturvårdsarter återfanns i utsökningen även några naturvårdsarter som 
rensades bort som irrelevanta naturvårdsarter7.  

    

Skyddade arter  

Vid Callunas inventering noterades två arter som omfattas av skydd enligt 
artskyddsförordningen (2007:845) och i utsök från SLU Artdatabankens databaser återfanns 
ytterligare sju arter. Dessa skyddade arter redovisas i bilaga 3 och utgörs av:  

 
7 Irrelevant naturvårdsart kan exempelvis vara att observationen är mycket gammal eller rör en art som är utgången i 

inventeringsområdet. Det kan även handla om arter som är rödlistade som vildväxande i Sydsverige men som frekvent 
förekommer som trädgårdsrymlingar i andra delar av landet, arter som har påträffats i trakten men där det saknas skäl att anta 
att den även förekommer i inventeringsområdet, fågelarter som säkert inte normalt är hemmahörande i området (som häckfågel 
eller knuten till en specifik rastplats), eller att fyndplatsen är så pass diffust rapporterad att det inte går att säga var arten hör 
hemma.  
   Även Skyddade arter kan vara irrelevanta för naturvärdesbedömning (om sådana förekommer i området redovisas dessa i en 
separat lista). 

NATURVÅRDSARTER 

Begreppet naturvårdsarter lanserades av SLU 
Artdatabanken som ett verktyg vid 
naturvärdesbedömning. Det är en samlingsterm 
för arter som är skyddsvärda genom att de 
indikerar att ett område har höga naturvärden, 
eller i sig själva är av särskild betydelse för 
biologisk mångfald (Hallingbäck, 2013).  

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för 
skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter i 
identifierade Natura 2000-naturtyper, 
ansvarsarter, signalarter etc. Arterna kan finnas i 
upprättade officiella listor (t.ex. Skogsstyrelsens 
signalarter) eller vara sådana som inventeraren 
själv bedömer uppfyller definitionen för en 
naturvårdsart.  

Calluna har upprättat ett eget verktyg med listor 
över naturvårdsarter och motiv till varför dessa 
anses vara naturvårdsarter. Verktyget används 
vid bl.a. naturvärdesinventeringar.  

RÖDLISTADE ARTER 

Rödlistningen visar risken att en art dör ut. 
Bedömningen görs bl.a. genom att jämföra 
artens populationsstorlek, 
populationsförändring, utbredning samt grad av 
habitatfragmentering mot en uppsättning 
kriterier.  

Som rödlistad benämns de arter som uppfyller 
kriterierna för någon av kategorierna:  

• Nationellt utdöd (RE) 

• Akut hotad (CR) 

• Starkt hotad (EN) 

• Sårbar (VU) 

• Nära hotad (NT)  

• Kunskapsbrist (DD) 
Som hotad benämns de rödlistade arter som 
kategoriseras som antingen CR, EN eller VU.  

Rödlistningsangivelser i denna utredning följer 
den senaste rödlistan från SLU Artdatabanken.  
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• Fågelarter (som är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen) prioriterade enligt 
Naturvårdsverket (se faktaruta): björktrast, brun kärrhök, enkelbeckasin, gröngöling, 
spillkråka, stare, tornseglare, vitkindad gås. 

• Ytterligare djurarter skyddade enligt 4 §: större vattensalamander (leker med viss 
sannolikhet i golfbanans småvatten). 

 

4.3.3. Värdeelement 

Värdeelement noterades i form av äldre, fristående lövträd, en faunadepå och en grov högstubbe 
av asp. Läget för värdeelementen framgår av kartan i figur 3.  

4.3.3.1. Fristående lövträd 

På golfbanan finns några fristående ädellövträd, de största är en ek i slänten sydväst om 
klubbhuset och en lönn öster om klubbhuset. 

Fristående ädellövträd har ett stort värde. Det viktigaste är att träden står solexponerade, vilket 
gynnar många insekter och kryptogamer. Fristående lövträd är exponerade för damm och den 
näring som finns i dammet gynnar många lavar. Dammet får dock inte förekomma för ymnigt. 
Det räcker troligen med den gräsklippning och körning av fordon på golfbanan som 
förekommer. 

Solexponerade stammar ger ett stort värde för insekter, och då främst sådana som lever i 
håligheter i stammar och grova grenar. Inne i håligheterna blir det en lite fuktig värme som 
gynnar en lång rad högt specialiserade småkryp. Ofta lever de av svampangripen ved eller i 
mulmen, det snusliknande materialet som finns i håligheterna. I den typen av livsmiljöer lever 
hundratals olika arter, från läderbaggen som kan mäta upp till 35 mm, till små skalbaggar är 
mindre än 1 mm långa. Naturligtvis finns det ännu mindre organismer, till exempel kvalster, 
svampar och bakterier. Dessa bildar tillsammans ett eget litet ekosystem inne i träden. 

Förutom naturvärdena är solitärt stående lövträd vackra att titta på. De ger en harmoni för ögat, 
både för golfspelare och andra personer som besöker golfbanan.  

De två trädens läge framgår av kartan i figur 3. 

4.3.3.2. Faunadepåer 

Faunadepåer är ett samlingsnamn för upplag av ved i faunastärkande syfte. Det kan göras 
mycket enkelt genom att helt enkelt lägga stammar på lämpliga platser. Man kan också utforma 
faunadepån på olika sätt, till exempel genom att gräva ner stående stockar. Det gemensamma 
syftet med faunadepåer är att gynna olika organismer knutna till död ved, till exempel olika 
insekter och andra småkryp, mossor, svampar och lavar. 

NATURVÅRDSVERKETS REKOMMENDATION GÄLLANDE PRIORITERING AV FÅGELARTER 

Alla vilt förekommande fågelarter är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen. Naturvårdsverkets 
handbok för artskyddsförordningen (Naturvårdsverket, 2009) säger dock att följande grupper bör prioriteras 
även om alla fågelarter omfattas:  

• Arter markerade med B i artskyddsförordningens bilaga 1 (betyder att de är upptagna i bilaga 1 till 
EU:s fågeldirektiv). 

• Rödlistade arter. 

• Arter vars populationer har minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005. 

Calluna väljer att endast redovisa enligt Naturvårdsverket prioriterade fågelarter. OBS: Enligt en dom i 
målen C-473/19 och C-474/19 på ett förhandsutlåtande från EU-domstolen kan Naturvårdsverkets 
prioritering dock behöva ses över. Även andra fåglar som inte omfattas av de tre ovanstående kriterierna 
kan komma att prövas. Mark- och miljööverdomstolen väntas inom kort komma med avgöranden som kan 
påverka vilken tillämpning Sverige kommer att ha gällande fridlysning av fåglar enligt 4§. 
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Faunadepåer har också en praktisk betydelse genom att det kan vara värdefullt att ha en 
bestämd plats där man lägger ved av träd som har varit nödvändiga att ta ner.  

Faunadepåns läge framgår av kartan i figur 3.   

 

Figur 4. Faunadepå med stockar av asp, björk och gran. Faunadepån finns i golfbanans sydöstra del. 

4.3.3.3. Grova högstubbar 

Värdet av grova högstubbar liknar det som för faunadepåer, men det finns några skillnader. 
Eftersom stubben står upp torkar den i solen och får en speciell torrhet som attraherar vissa 
insekter, främst olika skalbaggar vars larver lever i veden.  

Stubbar som står upp fungerar också som boträd för hackspettar. De flesta hackspettarna förmår 
inte hacka ut hål i helt friska träd, utan det behövs vedsvampar för att murkna upp veden lite 
och då är den här typen av stubbar perfekta. Hackspettar är olika stora från spillkråka till 
mindre hackspett. De gör naturligtvis olika stora hål och dessa attraherar olika fåglar som gärna 
bygger sina bon i hackspetthål. De blir lediga eftersom hackspettarna hackar ut nya bohål varje 
år. Till arter som gärna utnyttjar hackspetthål hör knipa, storskrake, flera arter ugglor, stare, 
många mesar, nötväcka ett par arter flugsnappare och rödstjärt. Dessutom kan arter som ekorre, 
mård och fladdermöss utnyttja hackspetthål i högstubbar.  

Högstubbens läge framgår av kartan i figur 3. 
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Figur 5. Högstubbe av asp i den sydöstra delen av golfbanan. 
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5 Slutsatser 

5.1 Viktiga naturvärden 

De viktigaste värdena på Finspångs golfbana kan sammanfattas under fem rubriker: gamla tallar, 
brynmiljöer, dammar och sandmiljöer. 

5.1.1. Gamla tallar 

Vid klubbhuset finns ett mindre skogsområde med gamla tallar (objekt 3). De växer på ett litet 
gravfält där det finns information i form av skyltar. Tallar är långlivande träd som i gynnsamma 
fall kan bli över 500 år gamla. Tallarna på Finspångs GK är yngre, kanske uppåt 200 år. Levande, 
gamla tallar har en artfattig men speciell flora och fauna kopplad till sig. Hit hör till exempel 
några insekter som lever i grov, solexponerad bark. Hit hör reliktbock och svart praktbagge, där 
gnagspår av den förstnämnda påträffades vid inventeringen. De här baggarna är mycket kräsna 
och lever bara i varma miljöer. Om träden beskuggas av uppväxande träd försvinner arterna. 

Även några svampar är typiska för gamla tallar. Hit hör tallticka, som påträffades vid 
inventeringen, men också grovticka och blomkålssvamp, där den sistnämnda är en eftertraktad 
matsvamp. 

Om tallbeståndet tillåts åldras så att det tillkommer död ved i form av torrträd, högstubbar och 
lågor kommer antalet naturvärdesintressanta arter att öka starkt, främst i form av olika 
vedlevande insekter och svampar. 

5.1.2. Brynmiljöer 

Brynmiljöer finns kring de flesta skogsområdena på golfbanan men är tydligast i objekten 9 och 
10. Brynmiljöer är värdefulla på flera sätt:  

Brynen är övergångszoner mellan olika naturtyper, här skog och den öppna golfbanan. Skötseln 
av golfbanan kan liknas vid bete, det vill säga att gräset hålls kort genom klippning i stället för 
betesdrift. När brynen röjs regelbundet och kan detta liknas vid kreatursbete som håller 
gräsvegetation nere men lämnar träd och buskar. På så sätt får man en miljö med många små 
rum där skogen ger lä och solinstrålningen ger ett varmt mikroklimat. Ett varmt klimat gynnar 
många insekter vilket ger förutsättningar för fåglar och fladdermöss. Exempel på fåglar som 
gärna håller till i brynmiljöer är svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, gulsparv och törnskata.  

Brynen fungerar som spridningsstråk för en lång rad olika organismer. Många djur tycker att 
den öppna miljön är för riskabel att röra sig över och rör sig hellre längs brynen. Hit hör till 
exempel många små däggdjur, som smågnagare och fladdermöss, men också fåglar, fjärilar och 
reptiler. 

Brynen är blomrika miljöer och utgör viktiga platser för näringssökande insekter av olika slag, 
till exempel dagfjärilar, bin, humlor, blomflugor och vissa skalbaggar. Det är till exempel inga 
problem för ett bi att flyga mellan den iordninggjorda sandmarken (objekt 5) och olika blomrika 
bryn, bland annat för att hitta sina favoritväxter. 

5.1.3. Småvatten 

De 13 dammarna utgör livsmiljöer för djur och växter som inte finns på andra platser på 
golfbanan. Hit hör till exempel vattenväxter, iglar och mollusker, vilka fungerar som föda för de 
fågelarter som häckar i småvattnen. Bland fågelarter som brukar kunna förekomma i dammar på 
golfbanor hör gräsand, knipa och rörhöna. Dammarna på Finspångs golfklubb har goda 
förutsättningar att få besök av många intressanta arter, främst för närheten till den ornitologiskt 
intressanta Ölstadsjön som ligger alldeles intill. 
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Många djur utvecklas i vatten men lever som fullbildade på land. Hit hör groddjuren som lägger 
sin rom i vatten. Larverna lever sedan på olika vattendjur och kryper under sommaren upp på 
land som fullbildade grodor och salamandrar. Större vattensalamander är noterad strax utanför 
golfbanan och förutsättningarna för att denna art även leker i någon av golfbanans småvatten får 
anses vara goda. 

Många insekter har sin larvutveckling i vatten. Efter förpuppningen flyger de och kan då sprida 
sig till andra småvatten. Det är då mycket värdefullt att det finns många olika småvatten inom 
ett begränsat område, vilket är fallet på Finspångs golfklubb. Exempel på insekter vars larver 
lever i vatten men som sedan kan flyga iväg när de är fullbildade är dagsländor, nattsländor, 
trollsländor samt många myggor och flugor. Andra insekter lever både som larver och 
fullbildade i vatten. Hit hör dykarbaggar och många skinnbaggar, till exempel ryggsimmare och 
buksimmare. Ett specialfall är skräddare (en sorts skinnbaggar) som lever på vattenytan.  

Kanterna kring dammarna är en speciell miljö, en övergångszon mellan vattnet och golfbanan. 
Här finns en speciell flora med arter som växer fuktigt eller blött men inte klarar att växa helt i 
vatten. Här är miljön konstant fuktig och beskuggad och hyser en speciell fauna, till exempel 
vissa mollusker. Nyligen fullbildade groddjur trivs här liksom många myggor och flugor som 
aldrig rör sig långt från vatten. Trollsländornas hanar har revir kring vattnet och uppvaktar 
varje hona som dyker upp men jagar bort konkurrerande hanar. Ett riktigt skådespel! 

5.1.4. Sandmiljöer 

Vildbin är en av de mest hotade insektsgrupperna. Omkring 30 % av arterna i Sverige är 
rödlistade, det vill säga att de i större eller mindre grad hotas av utrotning. Det främsta hotet är 
igenväxning av blomrika marker som då blir mer och mer enahanda och kommer då att bestå av 
näringsgynnade växter och grövre gräs, på bekostnad av en artrik flora. Andra hot är till exempel 
brist på boplatser. Många vildbin lever i marken och är då beroende av öppen sand eller grus 
med ett glest växttäcke. Om vegetationen sluter sig blir det för svalt i markskiktet och bina trivs 
inte längre. 

Av den anledningen är det värdefullt att skapa nya miljöer för marklevande bin, vilket har gjorts 
i objekt 5. Här har matjorden på en yta banats av och man har sått in värdefulla näringsväxter, 
som till exempel ängsvädd. På den bara sanden har även andra arter etablerat sig, som annars 
har svårt att etablera sig i en tät grässvål. Den bara sanden fungerar också som boplatser, och 
detta har också förstärkts genom att en bibädd, en hög med sand, lagts ut inom samma område. 
Detta tillsammans, en värdefull flora och solexponerade, sandiga boplatser, ger mycket goda 
förutsättningar för marklevande bin, både vanliga och sällsynta arter. 

De nyanlagda sandmiljöerna på Finspångs GK verkar vara mycket artrika. Den mest speciella 
arten är guldsandbi som noterades bobyggande i bibädden, vilket visar att den här typen av 
naturvårdsåtgärder verkligen fungerar. Guldsandbi är starkt knutet till ängsvädd, artens 
viktigaste näringsväxt. Ängsvädd har planterats in vid bibädden men finns även i flera av brynen 
på golfbanan. Ett annat mindre vanligt bi som noterades var småfibblebi, en art som är starkt 
knuten till olika fibblor där honorna samlar nektar och pollen. Dessutom påträffades en lång rad 
vanliga arter. 

5.2 Behov av ytterligare inventeringar  

Ytterligare inventeringar är egentligen inte nödvändiga, men det kan vara värdefullt att klargöra 
om något av golfbanans vattensamlingar fungerar som lekvatten för groddjur.   
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning NVI (SIS standard, 2014) 

Denna bilaga innehåller en kort sammanfattande metodbeskrivning för SIS standard SS 
199000:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald 
(NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning8.  

 

Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse för 
biologisk mångfald i ett avgränsat område. NVI:n resulterar i avgränsning av områden, 
naturvärdesklassning, objektbeskrivningar, artlista med naturvårdsarter samt en övergripande 
rapport. Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna biotop och arter (figur 1).  

Bedömningsgrund biotop 

Denna bedömningsgrund omfattar två aspekter: biotopkvalitet och sällsynthet/hot. En 
helhetsbedömning av biotopvärdet görs utifrån bedömningar av båda aspekterna. Biotopvärdet 
bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt), se figur 1.  

Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, t.ex. grad av naturlighet (påverkan), 
ekologiska processer, strukturer, element, naturgivna förutsättningar etc.  

Sällsynta biotoper avser biotoper som är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område.  

Bedömningsgrund arter 

Denna bedömningsgrund omfattar två aspekter: naturvårdsarter och artrikedom. Artvärdet 
bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt), se figur 1.  

Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde, att området har förutsättningar att 
vara artrikt eller att naturvårdsarten i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. 
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bl.a. skyddade arter enligt artskyddsförordningen, 
rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter (ex. framtagna artlistor från 
Skogsstyrelsen och Jordbruksverket). Bedömningen för naturvårdsarter ska grunda sig på 
faktiska fynd av arter från inventeringen, Artportalen eller annat kunskapsunderlag och värdet 
bedöms utifrån både antalet olika naturvårdsarter, arternas livskraft och hur goda indikatorer 
de är för naturvärde. 

Artrikedom ska bedömas utifrån artantal eller artdiversitet och är en viktig bedömningsgrund 
framförallt i naturtyper där kunskapen om naturvårdsarter är bristfällig.  

Naturvärdesklasser 

En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för 
bedömningsgrunderna biotop och arter. I standarden finns en matris som ger inventeraren 
vägledning till vilken klass som ska sättas utifrån områdets biotopvärde och artvärde (figur 1). 
Om inventeraren inte kan ge ett säkert resultat för naturvärdesklass ska det anges att 
bedömningen är preliminär.  

 
8 Version publicerad 2014. Standarden i sin helhet kan köpas från SIS förlag.  
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Figur 1. Bedömningsgrunderna för NVI. Matrisen visar hur utfall av bedömningsgrunderna art respektive biotop 
leder till en viss naturvärdesklass. Figur hämtad ur standarden (SIS, 2014).  

Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt. I standarden finns följande 
naturvärdesklasser:  

• 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 
(Naturvärdesklass 4 är ett tillägg och ingår inte i beställning enligt grundutförande) 

Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av 
landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden (se figur 2). Dessa kan 
avgränsas när landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan 
karaktär än de ingående naturvärdesobjektens betydelse.  

Lågt naturvärde är de områden som inte uppfyller kriteriet för att utgöra naturvärdesobjekt och 
dessa märks inte ut på kartor. Områdenas karaktär ska dock beskrivas i rapporten tillsammans 
med den allmänna beskrivningen av hela inventeringsområdets natur.  

Övrigt område kallas den yta som ingår i inventeringsområdet men som inte avgränsas som 
naturvärdesobjekt. Området kan då antingen utgöras av lågt naturvärde (se ovan) eller av 
naturvärde men att objektet är mindre än den minsta karteringsenheten i beställd 
detaljeringsgrad (se nedan).   
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Figur 2. Schematisk bild av ett inventeringsområde med naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. Figur hämtad ur 
standarden (SIS, 2014).  

Nivå och detaljeringsgrad 

En NVI kan beställas och utföras på olika nivåer och med olika detaljeringsgrad. Det finns dels 
förstudienivå (där fältinventering inte ingår) och dels fältnivå (där både förstudiearbete och 
fältinventering ingår).  

Vid NVI på förstudienivå identifieras naturvärdesobjekt utifrån studier av kartor och flygbilder 
samt tillgängligt kunskapsunderlag. Vid denna nivå är det tillåtet att låta bli att klassa områdena 
till naturvärdesklass, det räcker att ange ”potentiellt naturvärde”. Naturvärdesbedömning på 
förstudienivå har alltid statusen preliminär bedömning.  

Vid NVI på fältnivå identifieras områden med naturvärdesklass 1, 2 och 3 och kan göras med 
olika detaljeringsgrad (se tabell 1 nedan). Identifiering av naturvärdesobjekt med 
naturvärdesklass 4 är ett tillägg (se nedan) och ingår inte i ordinarie NVI på fältnivå. 

Tabell 1. Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras för NVI fältnivå med olika detaljeringsgrader.  

Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt 

Fält – översikt 
En yta av >1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >100 meter och en 
bredd på >2 meter. 

Fält – medel 
En yta av >0,1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >50 meter och en 
bredd på >0,5 meter. 

Fält – detalj 
En yta av >10 m2 alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >10 meter och en 
bredd på >0,5 meter. 

 

Tillägg 

NVI på förstudienivå och NVI på fältnivå kan kompletteras med ett eller flera av nedanstående 
tillägg. Dessa tillägg kan avse hela eller delar av inventeringsområdet.  

Naturvärdesklass 4 

Tillägget Naturvärdesklass 4 innebär att även naturvärdesobjekt av denna klass avgränsas. 
Tillägget kan göras på både förstudie- och fältnivå.  
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Generellt biotopskydd 

Tillägget Generellt biotopskydd innebär att alla områden som omfattas av det generella 
biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om områdesskydd ska identifieras 
och kartläggas, oavsett storlek.  

Värdeelement 

Tillägget Värdeelement innebär att element som är särskilt viktiga för inventeringsområdets 
naturvärde ska eftersökas, kartläggas och redovisas. Detta för att det ska vara möjligt att kunna 
se var värdeelementen i området förekommer, oavsett om de ligger inom ett naturvärdesobjekt 
eller inte. Tillägget ska göras i fält.  

Kartering av Natura 2000-naturtyp 

Tillägget Kartering av Natura 2000-naturtyp innebär att eventuella Natura 2000-naturtyper 
inom inventeringsområdet ska identifieras och avgränsas, samt att dess status ska bedömas. 
Detta görs enligt Naturvårdsverkets manualer för inventering av olika Natura 2000-naturtyper. 
Tillägget ska göras i fält.  

Detaljerad redovisning av artförekomst 

Tillägget Detaljerad redovisning av artförekomst innebär att förekomster av naturvårdsarter ska 
redovisas på karta eller med koordinater med en noggrannhet på 10–25 meter (beroende på 
satellitmottagning). Tillägget innebär inte att arterna eftersöks noggrannare, men att varje 
påträffad förekomst redovisas med större noggrannhet. Tillägget ska göras i fält.  

Fördjupad artinventering 

Tillägget Fördjupad artinventering innebär att specifika arter eller artgrupper inventeras. 
Metodik och tidpunkt anpassas efter de arter/artgrupper som eftersöks samt efter syftet med 
naturvärdesinventeringen. Inventeringen ska utföras under den säsong då arten/artgruppen är 
möjlig att identifiera och lämplig att inventera. Tillägget ska göras i fält.  

Genomförande 

Standarden beskriver hur en NVI ska genomföras med avseende på förarbete, utförande samt 
vad en rapport och redovisning måste innehålla. Där finns även anvisningar för hur ett 
naturvärdesobjekt ska avgränsas, det vill säga vad som får ingå i samma naturvärdesobjekt.  

I standarden finns definitioner och beskrivningar av naturtypsindelning. I den tekniska 
rapporten finns även en vägledning vid naturvärdesbedömning för varje naturtyp.  

Fynd av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för 
artobservationer i samband med redovisningen.  
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Bilaga 2 – Objektförteckning NVI  

Naturvärdesobjekt nr 1 – Brynmiljö i norr   

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Klass 4, Visst 
naturvärde 

Äng och 
betesmark 

Lövträdsrik brynmiljö Visst Obetydligt  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Biotopvärde: Solexponerad, blomrik miljö, blommande träd och 
buskar (hagtorn, lönn, nypon, rönn, sälg). 

Signalarter för äng och bete: gulmåra, 
ängshavre  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Delvis trädbevuxen kulle med solexponerat bryn mot söder. I 
trädskiktet ek, lönn, tall, björk, rönn och sälg. Ekarna ca 100 år, 
övriga trädslag yngre. I buskskiktet främst nypon och lövsly, men 
även lite hagtorn. I fältskiktet bl.a. fyrkantig johannesört, gulvial, 
rödklöver och röllika. 

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker  0,066 ha 

Inventerare 

Håkan Andersson 

Inventeringsdatum 

10 augusti 2022 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 2 – Blandskog i norr  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Klass 4, Visst 
naturvärde 

Skog och träd Blandskog Visst Obetydligt  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Biotopvärde: Liten förekomst av ek som börjar bli gammal (100 - 
150 år), enstaka hålträd av asp, lite död ved. 

Signalart för äng och bete: stor blåklocka 

Callunas nv-art: gökärt  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Blandskog på flack kulle. I trädskiktet asp, ek, tall och björk. 
Enstaka tall i spannet 100 - 150 år, medelålders asp. Enstaka 
hålträd av asp. Liten förekomst av död ved: döda toppar av asp 
och tall samt klenved. Buskskiktet mycket tätt av lövsly, vide, 
nypon och hagtorn. I fältskiktet brännässla, fibbla-arter, fyrkantig 
johannesört, gulvial, liljekonvalj, lingon, nejlikrot, rotfibbla, 
skogsnäva och stenbär. 

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker  0,21 ha 

Inventerare 

Håkan Andersson 

Inventeringsdatum 

10 augusti 2022 

Bild  Övriga kommentarer  

Bild saknas  
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Naturvärdesobjekt nr 3 - Tallskog kring klubbhuset 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Klass 3, Påtagligt 
naturvärde 

Skog och träd Tallskog Visst Påtagligt  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Biotopvärde: Äldre tallskog (150 - 200 år), solexponerade träd. 

Artvärde: Flera arter knutna till äldre tallskog (spillkråka, 
reliktbock, tallticka). Arter knutna till tidigare brukad skog (gökärt, 
svinrot). 

Fågeldirektivet: spillkråka 

Rödlistade arter: spillkråka (NT), reliktbock 
(NT), svinrot (NT), tallticka (NT) 

Skogliga signalarter: reliktbock, tallticka 

Signalarter för äng och bete: gulmåra, 
svinrot 

Callunas nv-art: svartmes, gökärt  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Tallskog på kulle i anslutning till klubbhuset. Ett gravfält ingår i 
objektet. I trädskiktet tall och asp, där tallarna har en ålder i 
spannet 150 - 200 år. Några av asparna börjar få grov bark. I 
trädskiktet även ung ek, sälg och björk. Det finns ett litet inslag av 
död ved (stubbe och låga av sälg). I buskskiktet växer lövsly och 
häggmispel. I fältskiktet återfinns blåbär, fårsvingel, hallon, 
kruståtel, kråkvicker, liljekonvalj, rödklöver, skogsnäva, smultron, 
smörblomma, stenbär, stensöta, ängskovall och örnbräken. 

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker  0,63 ha 

Inventerare 

Håkan Andersson 

Inventeringsdatum 

10 augusti 2022 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 4 – Blandskog söder om klubbhuset  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Klass 3, Påtagligt 
naturvärde 

Skog och träd Blandskog Påtagligt Obetydligt  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Biotopvärde: Gamla aspar med rötskador och håligheter. Callunas nv-art: gröngöling  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Blandskog på och intill en flack höjd. I de övre delarna tall, på de 
lägre delarna asp, båda trädslagen med äldre träd. Även lite 
rönn, gran och björk. Död ved förekommer i form av enstaka 
lågor av asp. Vedblottor och rötskadade partier av asp samt 
hackspetthål i asp förekommer sparsamt. I buskskiktet måttligt 
tätt av lövsly och druvfläder. I fältskiktet bl.a. blåbär, fårsvingel, 
gökärt, kruståtel, lingon, smultron, stenbär och någon viol-art. 

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker  0,43 ha 

Inventerare 

Håkan Andersson 

Inventeringsdatum 

10 augusti 2022 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 5 – Anlagd bibädd och blomsterplantering söder om klubbhuset  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Klass 2, Högt 
naturvärde 

Sandmiljö Övrig sandmiljö Påtagligt Påtagligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Biotopvärde: Utlagd sand i lämplig kornstorlek, plantering av 
näringsväxter specifikt anpassade till guldsandbi.  

Artvärde: Artrik stekelfauna med många vanliga arter knutna till 
bar sand, men även mer exklusiva arter, i synnerhet guldsandbi, 
men även småfibblebi. 

Rödlistade arter: guldsandbi (NT), 
slåtterfibbla (NT) 

Signalarter för äng och bete: gulmåra, liten 
blåklocka, ängsvädd  

Callunas nv-art. haghumla, småfibblebi 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Bibädd i form av hög av utlagd sand, samt yta med planterade 
växter. Träd- och buskskikt saknas. I fältskiktet bl.a. baldersbrå, 
fibbla-arter, groblad, gråbo, kanadensiskt gullris, kungsljus, 
morot, röllika, vitklöver och åkertistel. 

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker  0,021 ha 

Inventerare 

Håkan Andersson 

Inventeringsdatum 

10 augusti 2022 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 6 – Liten aspskog i söder  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Klass 4, Visst 
naturvärde 

Skog och träd Aspskog Visst Obetydligt  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Biotopvärde: Ett par gamla, solexponerade aspar som börjar visa 
tecken på ålder (grov bark). 

Signalart för äng och bete: gulmåra 

Callunas nv-art: rödklint  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Liten kulle med åtta solexponerade aspar, varav ett par börjar 
visa ålderstecken i form av vedblottor, grov bark och mindre 
håligheter. I fältskiktet fibbla-arter, gråbo, liljekonvalj och röllika. 

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker  0,015 ha 

Inventerare 

Håkan Andersson 

Inventeringsdatum 

10 augusti 2022 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 7 – Gamla tallar i sydost  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Klass 4, Visst 
naturvärde 

Skog och träd Tallskog Visst Obetydligt  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Biotopvärde: Gamla, solexponerade tallar i spannet 100 - 150 år. Inga naturvärdesarter noterades  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Liten del av skogsdunge med några äldre tallar i spannet 100 - 
150 år. I övrigt mager mark med fårsvingel. 

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker  0,058 ha 

Inventerare 

Håkan Andersson 

Inventeringsdatum 

10 augusti 2022 

Bild  Övriga kommentarer  

Infoga – om bild från objektet saknas ska det motiveras varför.   
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Naturvärdesobjekt nr 8 – Gammal betesmark i söder 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Klass 3, Påtagligt 
naturvärde 

Äng och 
betesmark 

Trädklädd 
betesmark 

Visst Påtagligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Biotopvärde: Rester av gammal slåtteräng, artrik flora. 

Artvärde: Flera arter knutna till slåtter, bl.a. svinrot och 
ängsskallra.  

Rödlistad art: svinrot (NT) 

Signalarter för äng och bete: gulmåra, 
svinrot, ängshavre, ängsskallra 

Callunas nv-art: gökärt, liten blåklocka, 
rödklint  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Liten yta med trädbärande betesmark som dock inte hävdas 
längre. Tidigare slåtteräng, men den typiska floran är mycket 
fragmenterad. I trädskiktet asp, björk och sälg. En del aspar 
börjar visa ålderstecken i form av grov bark. I buskskiktet en, 
lövsly och smågranar. I fältskiktet bl.a. blåbär, fibbla-arter, 
kråkvicker, käringtand, ljung, rödklöver, röllika, viol-art och 
örnbräken. 

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker  0,19 ha 

Inventerare 

Håkan Andersson 

Inventeringsdatum 

10 augusti 2022 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 9 – Brynmiljö i söder 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Klass 2, Högt 
naturvärde 

Äng och 
betesmark 

Brynmiljö Påtagligt Påtagligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Biotopvärde: Blomrik brynmiljö 

Artvärde: Rik förekomst av ängsvädd, den viktigaste 
näringsväxten för guldsandbi som förekommer på golfbanan. 
Även rik förekomst av andra örter. 

Rödlistade arter: krusfrö (NT), svinrot (NT) 

Signalarter för äng och bete: bockrot, 
svinrot, ängsvädd  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Ostvänt bryn mellan blandskog och golfbana. I trädskiktet 
liteunga lövträd, i buskskiktet lövsly. I fältskiktet bl.a. blåbär, 
fibbla-arter, fyrkantig johannesört, fårsvingel, gullris, käringtand, 
ljung, rödklöver, rödven och röllika, 

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker  0,051 ha 

Inventerare 

Håkan Andersson 

Inventeringsdatum 

10 augusti 2022 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesinventering (NVI) – Vid Finspångs Golfklubb, Finspångs kommun, 2022 

Naturvärdesobjekt nr 10 – Brynmiljö i sydväst 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Klass 2, Högt 
naturvärde 

Skog och träd Brynmiljö Påtagligt Påtagligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Biotopvärde: Solexponerat bryn med artrik flora. 

Artvärde: Artrik flora med flera naturvärdesarter, främst ängsvädd 
(viktig näringsväxt för guldsandbi som förekommer på golfbanan) 
och svinrot. Potentiellt viktig lokal för insekter (dagfjärilar och bin). 

Rödlistad art: krusfrö (NT), svinrot (NT) 

Signalarter för äng och bete: gulmåra, 
jungfrulin, prästkrage, svinrot, ängsvädd  

Callunas nv-arter: gökärt, liten blåklocka, 
rödklint, vårbrodd 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Västvänt bryn mellan tallskog och golfbana. En del markblottor 
förekommer. I buskskiktet lite lövsly. I fältskiktet bl.a. brunört, 
fibbla-arter, gullris, ljung, renfana, rödklöver, smultron, stenbär 
och ärenpris. 

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker  0,058 ha 

Inventerare 

Håkan Andersson 

Inventeringsdatum 

10 augusti 2022 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesinventering (NVI) – Vid Finspångs Golfklubb, Finspångs kommun, 2022 

Naturvärdesobjekt nr 11 – Småvatten 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Klass 3, Påtagligt 
naturvärde 

Småvatten Antropogena 
småvatten 

Påtagligt Ej bedömt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Biotopvärde: Solexponerade småvatten, de flesta vattenfyllda 
året runt, många småvatten ger värden för spridning, även 
vattenmiljöer utanför golfbanan. 

Artvärde: Många arter trollsländor. Potentiellt värdefulla vatten för 
bl.a. groddjur. Större vattensalamander känd från vatten utanför 
golfbanan. Även förutsättningar för en artrik insektsfauna. 

Inga naturvärdesarter noterades  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

På golfbanan finns sammanlagt 13 småvatten med en 
sammanlagd yta på ca 1,06 ha. De flesta är näringsrika, med 
mycket vegetation men med klart vatten, medan några är 
övergödda och grumliga, med ansamlingar av trådformiga 
grönalger. Runt en del vatten växer ung klibbal och videbuskar. 
Växter som återfinns i och i anslutning till vattnet är 
bredkaveldun, dunört-art, gäddnate, kråkklöver, kärrtistel, 
sjöfräken, svalting, säv, videört och vit näckros. Stora mängder 
trollsländor av olika arter noterades vid de flesta småvattnen.  

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Preliminär Sammanlagt 1,06 
ha 

Inventerare 

Håkan Andersson 

Inventeringsdatum 

10 augusti 2022 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesinventering (NVI) – Vid Finspångs Golfklubb, Finspångs kommun, 2022 

Naturvärdesobjekt nr 12 – Diken  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

Klass 4, Visst 
naturvärde 

Vattendrag Öppna diken och 
uträtade vattendrag 

Visst Obetydligt  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Biotopvärde: Konstant fuktiga miljöer, viktiga miljöer för spridning 
av olika organismer. 

Inga naturvärdesarter noterades  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Några av småvattnen förenas med diken, varav några i norr 
förefaller avvattna Viberga köpcentrum på dagvatten. Dikena är 
generellt sett ganska igenvuxna med t.ex. videbuskar, bladvass, 
fackelblomster, starr-arter och älggräs, och där det finns lite mer 
vatten någon lånke-art och svalting. 

Nej 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Längd (m) 

Säker  Sammanlagd längd 
ca 700 m 

Inventerare 

Håkan Andersson 

Inventeringsdatum 

10 augusti 2022 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesinventering (NVI) – Bilaga 3 

Bilaga 3 – Naturvårdsarter  

I tabellerna nedan redovisas naturvårdsarter från Callunas fältinventering och från Callunas utsök av arter i Analysportalen och övriga källor. 
Arterna presenteras med information om sällsynthet, signalvärde och ekologi.  

De arter som listas är relevanta för denna NVI och kan knytas till inventeringsområdet. Naturvårdsarter som knyts till något av 
naturvärdesobjekten listas även i bilagan för naturvärdesobjekt, så där kan alltså utläsas i vilket naturvärdesobjekt arten hittats. 

 

Callunas fältinventering 

Förklaringar till tabellrubrikernas förkortningar:  
RL 20 = rödlistan från år 2020 FD = fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv 
RL 15 = rödlistan från år 2015 ASF = skyddad art enligt Artskyddsförordningen 
ÅGP = åtgärdsprogram för hotade arter 50% = negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005 
Tu = Tuva signalarter, 2017 (ängs- och betesmarksinventering) PFS = prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen 
Si = signalarter Skogsstyrelsen Ca = Callunas naturvårdsart 
N2 = typiska arter Natura 2000 (funna i Natura 2000-habitat) Sk = skyddsklass (fynduppgifter) 
AD = arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s Art- och habitatdirektiv  
 

Art RL 20 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

FÅGLAR 

Gröngöling 

Picus viridis 

       § 4 X X   Objekt 4 

Häckar i lövskog, parker och lövblandad 
barrskog, ofta i anslutning till odlad mark. 

Spillkråka 

Dryocopus 
martius 

NT    9010  X § 4  X   Objekt 3 

Häckar främst i blandskog med grövre träd, men 
är i övrigt inte särskilt kräsen vad gäller skogens 
kvalitet. Det måste dock finnas grövre träd, t.ex. 
asp eller tall, för att hacka ut bon i. Revir mycket 
stora och golfbanan utgör därför bara en liten del 
av reviret. 
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Naturvärdesinventering (NVI) – Bilaga 3 

Svartmes 

Periparus ater 

          X  Objekt 3 

Motivering nv-art: Påträffas främst i äldre, flerskiktade 
bland- och barrskogar, helst med inslag av äldre granar. 
Den typen av miljöer hyser ofta flera andra krävande 
arter, fåglar såväl som insekter och kryptogamer.  

Häckar ibland- och barrskog men favoritmiljön är äldre, 
flerskiktade granbestånd. 

SKALBAGGAR 

Reliktbock 

Notorhina 
muricata 

NT   X         Objekt 3 

Larvutvecklingen sker i barken på solexponerade, gamla 
tallar. 

STEKLAR 

Blanksvart 
trämyra 

Lasius 
fuliginosus 

          X  Noterades på en gammal lönn öster om klubbhuset. 

Motivering nv-art: En mindre vanlig art som anlägger sina 
samhällen i befintliga håligheter, oftast i gamla lövträd. I 
bona lever ofta flera ovanliga och högt specialiserade 
insekter, främst olika skalbaggar. 

Guldsandbi 

Andrena 
marginata 

NT X           Objekt 5 

Förekommer på ängar, örtrika hedar och öppen, 
vägkanter, grustäkter och militära övningsfält. Bon 
anläggs i sandig mark. Näringssöker främst på ängsvädd, 
men även fältvädd och åkervädd. 

Haghumla 

Bombus 
sylvarum 

          X  Objekt 5 

Motivering nv-art: En mindre vanlig humla som främst 
besöker olika ärtväxter. 

Småfibblebi 

Panurgus 
calcaratus 

          X  Objekt 5 

Motivering nv-art: En god signalart för insektsrika sand- 
och grusmarker, miljöer där det an finnas många andra 
rödlistade insekter. Bon anläggs i marken på ytor med 
varm, packad sand. Arten samlar bara näring på fibblor. 

VÄXTER 

Bockrot 

Pimpinella 
saxifraga 

  X          Objekt 9 

Växer på torr, öppen mark, t.ex. torrängar, 
naturbetesmarker och vägkanter. 



 

 40 

Naturvärdesinventering (NVI) – Bilaga 3 

Gulmåra 

Galium verum 

  X          Objekt 1, 3, 5, 6, 8, 10 

Förekommer på torr, varm, solöppen mark, t.ex. 
torrängar, hedar, hällar, naturbetesmarker och renar. 

Gökärt 

Lathyrus 
linifolius 

          X  Objekt 2, 3, 8, 10 

Motivering nv-art: Värdefull näringsväxt i bl.a. skogsbryn, 
för bin och humlor. 

Förekommer på mager mark, t.ex. ekskogar, 
betesmarker, bryn, gläntor och renar. 

Jungfrulin 

Polygala 
vulgaris 

  X          Objekt 10 

Växer på torr-fuktig, kalkfattig mark, t.ex. ängar, hedar, 
fuktängar och stigar. 

Krusfrö 

Selinum 
carviflora 

NT            Objekt 9, 10 

Förekommer på frisk, ganska öppen, näringsrik mark, 
t.ex. strand- och skogsängar, fuktängar, lövbryn och 
dikesrenar. 

Liten blåklocka 

Campanula 
rotundifolia 

            Objekt 5, 8, 10 

Förekommer på öppen, torr-frisk sand- elelr lerjord, t.ex. 
betesmarker, hedar, dyner, hällar, renar, slänter och 
hyggen. 

Prästkrage 

Leucanthemu
m vulgare 

  X          Objekt 10 

Förekommer på öppen, torr-frisk mark, t.ex. betesmarker, 
vägkanter, bangårdar, renar, gräsmattor och bryn. 

Rödklint 

Centaurea 
jacea 

          X  Objekt 6, 8, 10 

Motivering nv-art: Värdefull näringsväxt på öppen mark, 
för bin och humlor. 

Förekommer på torr-frisk, mullrik jord, t.ex. renar, bryn, 
betesmarker, bangårdar, grustag och ruderatmark. 

Slåtterfibbla 

Hypochaeris 
maculata 

NT  X          Objekt 5 

Växer på öppen, torr mark, t.ex. naturbetesmarker, hedar, 
glesa skogar, bryn och slåtterängar. 

Stor blåklocka 

Campanula 
persicifolia 

  X          Objekt 2 

Vanlig på frisk, näringsrik mark, t.ex. ängar, glesa skogar, 
lundar och bryn. Viktig näringsväxt för några 
specialiserade vildbin. 
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Naturvärdesinventering (NVI) – Bilaga 3 

Svinrot 

Scorzonera 
humilis 

NT  X          Objekt 3, 8, 9, 10 

Förekommer på frisk, humusrik mark, t.ex, skogsbryn, 
vägrenar, naturbetesmarker och slåtterängar. 

Vårbrodd 

Anthoxanthum 
odoratum 

          X  Objekt 10 

Motiv till nv-art: Förekommer ofta i gamla slåtterängar, 
men är länge kvarstående. 

Vanlig på allehanda gräsmarker, t.ex. ängar, skogar och 
bryn. 

Änghavre 

Avenula 
pratensis 

  X          Objekt 1, 8 

Växer på öppen, sandig mark, t.ex. torrbackar, sandfält, 
gräshedar och vägrenar. 

Ängsskallra 

Rhinanthus 
minor 

  X          Objekt 8 

Förekommer på öppen, torr-fuktig mark, t.ex. ängar, 
gräshedar, vägkanter, glesa skogar och ruderatmarker. 

Ängsvädd 

Succisa 
pratensis 

  X          Objekt 5, 9, 10 

Förekommer på ganska öppen, frisk-fuktig, kvävefattig 
mark, t.ex. fuktängar, kalkkärr, gläntor, naturbetesmarker, 
fukthedar och bryn. 

SVAMPAR 

Tallticka 

Porodaedalia 
pini 

NT   X         Objekt 3 

Växer på stammen på gamla tallar som oftast är minst 
100 år gamla, oftast över 150 år. 
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Naturvärdesinventering (NVI) – Bilaga 3 

Analysportalen och övriga källor 

Utsök av arter i Analysportalen har gjorts med hjälp av Callunas filter för utsök av potentiella naturvårdsarter. Sökningen begränsades till 
tidsperioden 1990 - 2022. Sökområdet omfattade inventeringsområdet.  

Förklaringar till tabellrubrikernas förkortningar:  
RL 20 = rödlistan från år 2020 FD = fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv 
RL 15 = rödlistan från år 2015 ASF = skyddad art enligt Artskyddsförordningen 
ÅGP = åtgärdsprogram för hotade arter 50% = negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005 
Tu = Tuva signalarter, 2017 (ängs- och betesmarksinventering) PFS = prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen 
Si = signalarter Skogsstyrelsen Ca = Callunas naturvårdsart 
N2 = typiska arter Natura 2000 (funna i Natura 2000-habitat) Sk = skyddsklass (fynduppgifter) 
AD = arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s Art- och habitatdirektiv  

Art RL 20 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

FÅGLAR 

Björktrast 

Turdus pilaris 

NT       § 4     Noterad födosökande på golfbanan, även i lämpliga 
häckningsbiotoper. 

Häckar oftast i anslutning till jordbrukslandskap, gärna i 
bryn och mindre dungar. 

Brun kärrhök 

Circus 
aeruginosus 

      X § 4     Noterad födosökande på golfbanan, häckar i den 
närbelägna Ölstadsjön. 

Häckar oftast i vassar, oftast större men ibland i mindre 
vassområden. Även i kärr med videbuskar. Födosöker 
över öppen mark, t.ex. åkrar. 

Enkelbeckasin 

Gallinago 
gallinago 

       § 4 X    Uppskrämd från lämpliga rastplatser på golfbanan 
(dammar). 

Häckar vid sankmarker och på fuktiga hyggen. 

Stare 

Sturnus vulgaris 

VU       § 4 X    Noterad födosökande på golfbanan, även i lämpliga 
häckningsbiotoper. 

Förekommer i löv- och blandskog, främst i anslutning till 
jordbruksmark, men även i städer och samhällen. 

Stenskvätta 

Oenanthe 
oenanthe 

          X  Motivering nv-art: Knuten till bl.a. jordbrukslandskap och 
visar på insektsrika miljöer, vilket betyder att 
jordbrukslandskapet innehåller värdefulla strukturer och 
bara i liten omfattning belastas med bekämpningsmedel. 

Noterad födosökande på golfbanan, även i lämpliga 
häckningsbiotoper. 



 

 43 

Naturvärdesinventering (NVI) – Bilaga 3 

Art RL 20 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Tornseglare 

Apus apus 

EN       4 §  X   Noterad födosökande över golfbanan. 

Häckar i södra Sverige främst i byggnader, t.ex. under 
takpannor eller i mindre nischer. Födosöker över enorma 
områden i jakt på insekter i lufthavet. 

Vitkindad gås 

Branta leucopsis 

      X § 4     Noterad födosökande på golfbanan. 

Häckar i anslutning till vatten, främst längs kusterna men 
även på enstaka platser i inlandet. Kan rasta i stora antal 
på lämpliga platser. 

GRODDJUR 

Större vatten-
salamander 

Triturus cristatus 

     2, 

 4 

 § 4,  

§ 5 

    Noterad i Ölstadsjön och skulle med ganska stor 
sannolikhet kunna leka även i några av golfbanans 
småvatten. 

Som lekvatten används permanenta, mindre, fiskfria 
småvatten. Landfasen tillbringas i löv- och blandskog och 
i hagmarker.  

VÄXTER 

Gullklöver 

Trifolium 
aureum 

NT            Noterad i stugbyn. 

Förekommer på öppen, torr mineraljord, t.ex. torrängar, 
vägrenar, grustag och ruderatmark. 
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Naturvärdesinventering (NVI) – Bilaga 4 
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