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1 INLEDNING 
WSP har fått i uppdrag att genomföra en naturvärdesinventering av ett 

föreslaget nytt planprogram för områden öster om Vårgårda tätort. Beställare 

är Vårgårda kommun. 

Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de 

geografiska områden i landskapet som är av betydelse för biologisk 

mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. Identifierade 

områden redovisas i rapporten liksom en bedömning av eventuell påverkan 

vid en exploatering. Rapportens mål är att belysa naturvärdena och ge 

rekommendationer inför arbetet med att utforma detaljplanen. 

1.1 UTREDNINGSOMRÅDE  

Inventeringen har omfattat föreslaget nytt planprogram Fagrabo enligt de 

gränser som visas på kartbilden i Figur 1. Området är ca 195 ha stort till 

ytan.  

 

Figur 1. Karta som visar inventeringsområdet med blå linje, vilket motsvarar föreslaget nytt 
planprogram på del av Fagrabo. Kartunderlag, topokarta, fri visning © Lantmäteriet. 
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1.2 OMFATTNING 

Naturvärdesinventeringen (NVI) genomfördes enligt Svensk Standard SIS 

199000:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – 

Genomförande, Naturvärdesbedömning och redovisning. Arbetet omfattar: 

 Vid en naturvärdesinventering börjar man med att definiera lämplig 
detaljnivå för inventeringen, se Tabell 1. I detta projekt har detaljnivå 
Fält översikt använts. En naturvärdesinventering inleds sen alltid 
med en förstudie.  

 Förstudien omfattade en inventering av befintlig information rörande 
riksintressen, Natura 2000-områden, områdets eventuella 
skyddsvärda biotoper, rödlistade arter, naturreservat, 
nyckelbiotoper, m.m. Denna information har bland annat hämtats in 
från Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Artdatabanken, Trädportalen 
och Skogsstyrelsen. 

 En naturvärdesinventering i fält som genomfördes den 3 och 21 
november 2017. Efter det utfördes systematisk naturvärdes-
bedömning samt klassificering med avseende på naturvärde av 
intressanta områden som identifierats vid fältbesöket.  

Tabell 1. Naturvärdesinventering. Översikt detaljeringsnivåer, minsta karteringsenhet och 
exempel på användningsområde. 

Nivå Minsta 

karteringsenhet 

Exempel på 

användningsområde 

1. Förstudie (ej 

fältinventering) 

1 ha eller 200*2 m  översiktlig planering  

 naturvårdsprogram  

 förstudier 

2. Fält översikt 1 ha eller 100*2 m  större områden 

 skogslandskap 

 val av 
lokaliseringsalternativ 

 vindkraftsetablering 

3. Fält medel 0,1 ha eller 50*0,5 m  mindre områden 

 väg och järnvägsplaner  

 vindkraftsetablering 

4. Fält detalj 10 m2 eller 10*0,5 m  väg- och järnvägsplaner - 
mer detaljer  

 detaljplaner  

 skötselplaner 

2 METODIK 
Undersökningen omfattar dels allmän inventering av bakgrundsinformation 

och en systematisk bedömning av naturvärden enligt standardiserad metod 

(SIS). I den allmänna inventeringen av bakgrundsinformation ingår 

inventering av befintliga data som beskriver området, bakgrundsmaterial 

ifrån berörda myndigheter, kontakter med myndigheter och informationssök i 

öppna databaser. Befintligt underlag redovisas under rubriken 2.4 

Underlagsdata. 

Aktuellt område har inventeras i fält med avseende på förkommande 

naturtyper, arter och markanvändning. Den systematiska 

naturvärdesbedömningen syftar till att uppskatta förutsättningarna för 

biologisk mångfald. Rödlistade arter, signalarter eller andra värdearter 

noteras. Naturvärdesbedömningen baseras på att mäta de egenskaper i 

naturen – strukturer, åldersfördelning, avdöende, topografi, bördighet, 
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kulturpåverkan, m.m. – som är av betydelse för mängden kärlväxter, mossor, 

lavar, vedlevande svampar, fåglar, insekter och övriga djur d.v.s. biologisk 

mångfald. 

 
Figur 2. Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive 

bedömningsgrund biotop leder till en viss naturvärdesklass. Figuren är från SIS Standard 

Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. 

Naturvärdesbedömning innebär att ett geografiskt områdes betydelse för 

biologisk mångfald bedöms med hjälp av bedömningsgrunderna art och 

biotop. Naturvärdesbedömning avser den biologiska mångfaldens nuvarande 

tillstånd. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa utan ska sättas i relation 

till vad som kan förväntas i den aktuella biotopen och regionen. 

2.1 NATURVÄRDESKLASSER 

Inom området förekommande objekt av olika naturtyp klassas på en 

gemensam skala utifrån naturvärde. Ett naturvärdesobjekts betydelse för 

biologisk mångfald, d.v.s. graden av naturvärde bedöms enligt en fastställd 

skala i olika naturvärdesklasser, där klasserna är: 
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2.2 NATURVÅRDSARTER 

Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, 

rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Dessa kan 

indikera att ett område har högt naturvärde eller så kan förekomsten av en 

art i sig själv vara av särskild betydelse för biologisk mångfald. 

Naturvårdsarter har lanserats av ArtDatabanken som ett verktyg vid 

naturvärdesbedömning.  

Artportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av arter. Portalen 

finansieras av Artdatabanken och Naturvårdsverket. Alla kan rapportera fynd 

av arter och det är den enskilde rapportören som själv bestämmer vad som 

skall rapporteras. Alla fynd publiceras först och kvalitetsgranskas i efterhand. 

Huvuddelen av fynduppgifterna i Artportalen ligger öppet för fri visning, dock 

har ett fåtal arter bedömts vara så känsliga att de exakta lokaluppgifterna 

inte visas fritt på nätet. Det gäller t.ex. häckningsplatser för rovfåglar och 

växtplats för sällsynta orkidéer.  

Högsta naturvärde – (naturvärdesklass 1) störst positiv betydelse för biologisk mångfald. 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för 

att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Högt naturvärde – (naturvärdesklass 2) stor positiv betydelse för biologisk mångfald. Varje 

enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upp-

rätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. Naturvärdesklass 2 motsvarar 

ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- och 

betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–

3, ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, 

våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckel-

biotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i naturreservat samt fullgoda Natura 

2000-naturtyper. Detta förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde. 

Påtagligt naturvärde – (naturvärdesklass 3) påtaglig positiv betydelse för biologisk mång-

fald. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte 

vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 

global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa 

områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 

förbättras. Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens 

klass restaurerbar ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, 

lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 3, 

våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten. 

Visst naturvärde – (naturvärdesklass 4) viss positiv betydelse för biologisk mångfald. 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av 

betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men 

det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt 

att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Naturvärdesklass 4 motsvarar inte 

någon klass i de större nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4 motsvarar 

ungefär områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för 

högre naturvärdesklass. Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt 

påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss 

positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med flerskiktat 

trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas. 



  

  

 

Regeringen fridlyser växt- och djurarter genom artskyddsförordningen och 

dess bilagor. De växt- och djurarter som är markerade med ett N i bilaga 1 till 

artskyddsförordningen har fridlysts för att uppfylla kraven i EU:s 

habitatdirektiv. I bilaga 2 till artskyddsförordningen anges alla övriga arter 

som är fridlysta i hela landet, i ett län eller i en del av ett län. 

För att kunna få dispens från artskyddsförordningen måste 

verksamhetsutövaren visa att det inte finns någon annan lämplig lösning 

samt att dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 

bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. En 

arts bevarandestatus anses gynnsam när: 

1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten 
på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö,  

2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken 
minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig 
framtid, och  

3. det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt 
stor livsmiljö för att artens populationer ska bibehållas på lång sikt. 

2.3 GENERELLT BIOTOPSKYDD 

Alléer, pilevallar, åkerholmar, odlingsrösen, stenmurar, källor med 

omgivande våtmark samt småvatten i odlingslandskapet omfattas av det 

generella biotopskyddet enligt miljöbalken (7 kap. 11§). Det innebär att det 

inte är tillåtet att vidta åtgärder eller bedriva verksamheter som kan skada 

naturmiljön i dessa biotoper. Om det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen 

ge dispens från biotopskyddet. 

2.4 UNDERLAGSDATA 

En sökning i Artportalen samt Analysportalen efter kända förekomster av 

rödlistade och fridlysta arter i området har genomförts 2017-11-13. 

Sökkriterierna var inom 100 m från inventeringsområdet och perioden 1990-

2017. Sökningen resulterade i fyra träffar för kärlväxter (se Tabell 2 och Figur 

4) samt ett antal träffar för fåglar.  

Fåglar som var rapporterade som födosökande, spel/sång, lockläte är 

duvhök, gröngöling, buskskvätta, bivråk och sånglärka i området. Alla dessa 

klassade NT.  

Ljungögontröst finns noterad vid Tånga hed. Arten växer på torr till frisk, 

sandig mark. Den är extremt ljusberoende och konkurrenskänslig och 

föredrar kalkfria marker. Hot mot arten är ökad näringsbelastning och 

igenväxning. Slåttergubbe växer på mager näringsfattig mark, framförallt i 

gamla ogödslade, välhävdade naturbetesmarker och i slåttermarker. Hot mot 

arten är precis som för ljungögontröst, ökad näringsbelastning och 

igenväxning. 

Ask är kraftigt drabbad av askskottsjukan och minskar i Sverige. Arten är 

dock fortfarande vanligt förekommande. Backtimjan finns noterad vid Tånga 

hed. Arten växer i torra, ogödslade och lågväxta gräs-, häll- och sandmarker 

eller i glesa, gärna betade skogar samt på alvarmark, gamla sandtäkter och i 

vägkanter. Det största hotet mot arten är ökad näringsbelastning. 
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Tabell 2. Kända förekomster av rödlistade och fridlysta arter inom 100 m från 
inventeringsområdet under perioden 1990-2017. 

Art År 
Inom/ utom 
planprogram 

Slåttergubbe (VU) Arnica montana 1994 Inom och utom (ca 80 m) 

Ljungögonröst (VU) Euphrasia micrantha 1994 Utom (ca 80 m) 

Ask (EN) Fraxinus excelsior 1994 Utom (ca 80 m) 

Backtimjan (NT) Thymus serpyllum 1994 Utom (ca 80 m) 

 

 
Figur 4. Karta med rödlistade kärlväxter inom 100 m från detaljplanen, rapporterade till 
Artportalen 1990-2017. 
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2.5 VÄRDEFULLA TRÄD 

Inga biologiskt värdefulla träd finns inrapporterade i Trädportalen för det 

aktuella området. Sökningen gjordes 2017-11-13.  

2.6 SKYDDADE OMRÅDEN 

En del av planområdet ingår i område av riksintresse för naturvård, NRO 

14125 Siene-Landa, se Figur 5. Värdeomdömet beskrivs som följer: 

Representativ naturbetesmark vid Tånga hed, med lång kontinuitet. 

Växtsamhällena är bitvis art- och individrika, med arter som klockgentiana, 

mosippa, slåttergubbe och ljungögontröst. 

Planområdet gränsar till Tånga hed som är naturreservatet och natura 2000-

område enligt Art- och habitatdirektivet.  

 

 
Figur 5. En del av planområdet ingår i område av riksintresse för naturvård, NRO 14125 Siene-
Landa 
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3 RESULTAT 
Utredningsområdet utgörs dels av odlingslandskap och dels av kuperade 

skogsklädda områden. Den underliggande berggrunden utgörs av gnejs och 

granit som ligger ytligt i centrala och sydliga delar av området. Jordarterna 

består främst av isälvssediment, sandig morän, postglacial sand samt mindre 

ytor torv i sänkorna. Markanvändningen har styrts av jordmånen, där odling 

troligtvis går tillbaka lång tid i de norra delarna kring Fagrabo där 

isälvssediment dominerar.  

Vid sekelskiftet verkar de kuperade delarna med morän ha utgjorts av utmark 

(Figur 6) medan delar där urberg ligger ytligt utgjorts av barrskog (Figur 6). 

Flygfoto från 1960-tal (Figur 7) indikerar att en del av utmarken börjat övergå 

till skogsmark, sannolikt pågick redan här en generell igenväxning av 

betesmarker som låg längre från gårdarna. Idag är landskapet ganska 

polariserat till antingen intensivt utnyttjat odlingslandskap eller barr och 

blandskogar med aktivt skogsbruk.  

Resultatet av inventeringen visar generellt på låga naturvärden inom 

planområdet. Naturvärden av betydelse utgörs av blandskogar med en lite 

högre täthet av äldre träd och lite mer död ved, både stående och liggande, 

än i övriga landskapet. I dessa skogar är också den fridlysta arten revlummer 

vanlig.  

 
Figur 6. Utsnitt från Häradsekonomiska kartan från 1890-97 med plangränsen i blått. Området 
var odlingslandskap där merparten av höjderna var utmark. Delar av området anges som 

barrskog (symbol ) eller ängsmark.  
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Figur 7. Flygfoto från 1960-tal som visar utredningsområdets markanvändning. Jämfört med 
idag så fanns det på 1960-talet mer betesmark i anslutning till åkermarken, betesmarker som 
idag är igenvuxna med träd. © Lantmäteriet, Historiska ortofoton, Lantmäteriets öppna data.  

 
Figur 8. Resultatet av naturvärdesinventeringen med identifierade naturvärdesobjekt. 

I kartan i Figur 8 redovisas resultatet av inventeringen. Odlingslandskapet i 

norr bedömdes generellt ha låga naturvärden. Jordbruket är intensivt med 

rationell djurhållning och många ytor är kvävepåverkade eller på annat sätt 

negativt påverkade.  
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Inga betesmarker har några utmärkande naturvärden och få naturvårdsarter 

hittades. Djuren betar idag främst på tidigare åkermark och vall, och de 

historiska betesytorna har sedan länge övergått till skogsmark. Enstaka äldre 

lövträd eller döda enar vittnar om denna omvandling av landskapet.  

Nedan beskrivs identifierade naturvärdesobjekt lite närmare, uppdelat på 

ytobjekt, linjeobjekt och punktobjekt. Resultatet av inventeringen med 

förekommande naturvärdesobjekt finns sammanfattat i Figur 8 och i Bilaga 1.  

3.1 YTOBJEKT 

Inventeringen avgränsade totalt 16 ytobjekt varav tre har bedömts som 

naturvärdesklass 3 och 13 har bedömts som naturvärdesklass 4. En 

majoritet av dessa utgörs av mindre områden <0,5 ha i storlek. Nedan 

presenteras områden med identifierade naturvärden.  

Naturvärdesobjekt FAGR_YT_01, FAGR_YT_02 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Biotopvärden: Betade åkerholmar, generellt biotopskydd.   

Beskrivning: Två betade åkerholmar där berg ligger ytligt. Kvävepåverkad flora 

som domineras av gräs. På den östra åkerholmen finns tre lite äldre träd. 

Åkerholmarna omfattas av det generella biotopskyddet.  

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

 
Figur 9. Vy från nordost mot naturvårdsobjekt FAGR_YT_02. 

Naturvärdesobjekt FAGR_YT_03 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Biotopvärden: Åkerholme, generellt biotopskydd.   

Beskrivning: Åkerholme med gallrad ung tallskog i östra delen och 

produktionsgranskog i västra delen. Artfattig markflora med mycket våtarv. 

Åkerholmen omfattas av det generella biotopskyddet.  

Naturvårdsarter: Inga noterade. 
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Naturvärdesobjekt FAGR_YT_04 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Biotopvärden: Åkerholme, generellt biotopskydd.   

Beskrivning: Åkerholme med en hel del större stenblock. Träd i form av två 

medelålders tallar samt en ek ca 35 cm i diameter står inom ytan. I övrigt ung gran 

och björk. Åkerholmen omfattas av det generella biotopskyddet.  

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

 

Figur 10. Vy från ost mot naturvårdsobjekt FAGR_YT_04. 

Naturvärdesobjekt FAGR_YT_05 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Biotopvärden: Åkerholme, generellt biotopskydd.   

Beskrivning: Stökig yta utan direkta naturvärden. Lite buskar och en del sten. 

Åkerholmen omfattas av det generella biotopskyddet.  

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

 

Naturvärdesobjekt FAGR_YT_06 

Naturvärdesklass 3 – Påtagliga naturvärden 

Biotopvärden: Äldre träd, tidigare betesmark 

Beskrivning: Område med olikåldrigt bestånd med lövträd och ganska gott om 

död ved. Lövträden består av sälg, björk, hassel, ek och alm. Gott om sälg med 

tickor, bland annat sälgticka. Även äldre granar förekommer. I östra delen är det 

stor granföryngring. Stenrikt och blött i sänkan. I området finns en förekomst av 

revlummer som täcker ca 10 x 20 m. Lopplummer växte i mossan på en sten. 

Mycket fågelsång vid platsbesöket, flertal olika arter. Klotpyrola har en förekomst. 

Området är betydligt artrikare än omgivningen.  

Naturvårdsarter: Revlummer, lopplummer, sälgticka 
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Figur 11. Vy över naturvärdesobjekt FAGR_YT_06. 

Naturvärdesobjekt FAGR_YT_07 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Biotopvärden: Betad gräsmark  

Beskrivning: Öppen gräsmark med kvävepåverkad flora. Fuktigt med en del 

tuvtåtel och tågväxter. 

Naturvårdsarter: Inga noterades  

 

Naturvärdesobjekt FAGR_YT_08 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Biotopvärden: Grövre träd, betad gräsmark 

Beskrivning: Tidigare betad restyta, grov tall och gran. Kvävepåverkad flora med 

dominans av våtarv. Två myrstackar. 

Naturvårdsarter: Inga noterades  

Potential: De större tallarna står mot vägen och skulle kunna sparas i framtida 

detaljplanering. Gamla tallar i solbelysta lägen kan hysa en stor mångfald av bland 

annat insekter.  

 

Naturvärdesobjekt FAGR_YT_09 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Biotopvärden: Betad gräsmark  

Beskrivning: Betesmark, troligen relativt ogödslad. Marken är ganska stenbunden 

och kuperad. En del örter finns i fältskiktet, bland annat smörblommor. 

Naturvårdsarter: Ärenpris  
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Naturvärdesobjekt FAGR_YT_10 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Biotopvärden: Betad gräsmark  

Beskrivning: Lika som objekt FAGR_YT_09. Dessutom flera gamla björkar med 

rikligt med mossa. 

Naturvårdsarter: Ärenpris  

 

Naturvärdesobjekt FAGR_YT_11 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Biotopvärden: Utvecklad brynzon, äldre sälgar  

Beskrivning: En mindre våtmark belägen inne i skogen. Domineras av 

bredbladiga gräs och älggräs i södra delen. I norra tillkommer strätta. Fina lövrika 

brynzoner runt om med Salix-arter, björk och sälg. I östra kanten finns flera gamla 

flerstammiga sälgar med bland annat sälgticka.  

Naturvårdsarter: Sälgticka  

Potential: Våtmarken ligger i en lågpunkt som kan vara lämplig för lokalt 

omhändertagande av dagvatten. Våtmarken kan, om den sparas inom området, 

hjälpa till att fördröja dagvatten. Om våtmarken får en öppen vattenyta kan den bli 

en biotop för till exempel groddjur. Det förutsätter att en del av brynzonen tas bort 

så att våtmarken blir solbelyst. För att vara ekologiskt intressant bör en våtmark 

utformas med flacka släntluntningar. Våtmarker har ofta rekreativa värden och 

uppskattas ofta av närboende.  

 
Figur 12. Foton över FAGR_YT_11 som visar öppna våtmarken, brynzonen samt sälgticka på 
sälg. 

Naturvärdesobjekt FAGR_YT_12 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Biotopvärden: Fuktig skogsmark, rörligt markvatten  

Beskrivning: Fuktig skogsmark, dock inga gamla träd utan de björkar och granar 

som förekommer är relativt unga. Enstaka Salix-arter i kanten. 

Naturvårdsarter: Inga noterade  
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Naturvärdesobjekt FAGR_YT_13 

Naturvärdesklass 3 – Påtagliga naturvärden 

Biotopvärden: Äldre träd, död ved, hålträd, stenmurar. 

Beskrivning: Blandskog med grova tallar och granar samt stort lövinslag av främst 

asp. Bok, björk, ek samt sälg är övriga lövträd. En del död ved förekommer, 

torrakor, lågor och döende träd. Revlummer förekommer mycket rikligt. 

Döda/döende enar inom ytan vittnar om en tidigare betad öppnare skog. Trevliga 

friluftsvärden med flera stigar. Stenmurar förekommer, främst i västra delen. Hörde 

och såg två korpar. 

Naturvårdsarter: Revlummer 

Potential: Området kan om det lämnas utan skogsbruksåtgärder inom relativt kort 

tidsperiod utveckla högre naturvärden. Skogen har redan idag rekreativa värden 

med många stigar genom området. Naturvärden och friluftsvärden går ofta bra att 

kombinera så länge inte stående eller liggande död ved tas bort pga. att besökare 

uppfattar det som ”ostädat”. Detta kan åtgärdas genom informationsskyltar som 

berättar om värdet av död ved i skogar.  

 
Figur 13. Naturvärdesobjekt FAGR_YT_13 är en blandskog med stort lövinslag samt rikligt med 
revlummer.  

Naturvärdesobjekt FAGR_YT_14 

Naturvärdesklass 3 – Påtagliga naturvärden 

Biotopvärden: Äldre träd, särskilt skyddsvärda träd, hålträd, död ved, brant 

norrsida mot Kyllingaån som skapar fuktigt lokalklimat. 

Beskrivning: Blandskog i sluttning mot järnväg. Bitvis ganska brant. Stort inslag 

av asp, ca 30-50 cm diameter. I övrigt mycket tall, där flertalet tallar är mycket 

gamla med en diameter mellan 60-70 cm. Gran börjar komma upp under övriga 

träd. Övriga lövträd består av enstaka ek, bok och gammal sälg. Död ved 

förekommer i ganska stor mängd, främst i brantare delar. Bohål förekommer. 

Naturvårdsarter som noterades på flera platser är revlummer, större hackspett och 

sälgticka. Tallticka noterades i områdets västligaste del. 

Naturvårdsarter: Sälgticka, tallticka (NT), revlummer, större hackspett 



 
 

 

 
10236469 •  Fagrabo, program  | 19   

Potential: Området kan om det lämnas utan skogsbruksåtgärder inom relativt kort 

tidsperiod utveckla högre naturvärden. Skogen är inte så lättillgänglig för 

allmänheten då den ligger längs en brant.  

 
Figur 14. Foton på biotopkvalitéer inom naturvärdesobjekt FAGR_YT_14. Vänstra bilden visar 
en gammal tall med bohål högt upp. Högra bilden visar en död gammal tall, död ved, både 
stående och liggande, förekom till viss del inom ytan. 

Naturvärdesobjekt FAGR_YT_15 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Biotopvärden: Blöt skogsmark, videsnår  

Beskrivning: Bäckdråg med mycket björk och viden. Träden är mestadels klena.  

Naturvårdsarter: Inga noterades  

Potential: Området har idag inga höga naturvärden. Blöt skogsmark blir dock ofta 

naturvärdesmässigt intressant ganska snabbt. En utvidgning av området till en 

våtmark hade stärkt naturvärdena. De träd som dör i samband med en ökad 

vattennivå lämnas kvar.  

 
Figur 15. Naturvärdesobjekt FAGR_YT_15 är fuktigt till blött område med Salix-arter och björk.   
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Naturvärdesobjekt FAGR_YT_17 

Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde 

Preliminär bedömning: Ja 

Biotopvärden: Naturligt vattendrag, svämplan, meandring.  

Beskrivning: Naturvärdesobjektet utgörs av Kyllingsån med brett svämplan. 

Naturvärdesobjektet fortsätter utanför plangränsen längs Kyllingsån. Vid fältbesök 

var vattenståndet mycket högt vilket gjorde det svårt att bedöma naturvärden. 

Artsammansättningen i kantzonen kunde inte bedömas. Inga eftersök efter 

naturvårdsarter kunde göras. Tidigare biotopkarteringar längre uppströms i 

vattendraget under 2012 har påvisat på mycket hög potential för laxfisk. 

Vattendragssträckan har bedömts ha vissa naturvärden i en biotopkartering från 

2012 (Ingvarsson, 2013). Svämplanet bedömdes vid fältbesöket kunna ha 

ornitologiska värden, därför ges ytan en sammanvägd bedömning som påtagligt 

naturvärde.  

Naturvårdsarter: Ej undersökt, men bedömningen är att flera arter kan 

förekomma. Troligtvis fiskförande vatten med artrik bottenfauna.  

1.3 LINJEOBJEKT 

Ett antal linjeobjekt med naturvärden hittades under inventeringen. Objekten 

presenteras nedan, samt i Figur 16.  

 

Figur 16. Resultatet av naturvärdesinventeringen med identifierade objekt som omfattas av det 
generella biotopskyddet. Inventeringen är inte heltäckande utan ytterligare objekt kan 
förekomma. Alla objekt i figuren har bedömts ha vissa naturvärden.  
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Naturvärdesobjekt FAGR_LINJ_01 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Biotopvärden: Stenrad (skydd + värme för fauna) 

Beskrivning: Stenmur utan egentliga naturvärden. Biotopskydd.  

Naturvårdsarter: Inga naturvårdsarter noterades. 

 
Figur 17. Rad med sten i västra gränsen av föreslaget planprogram. Objektet har ID 
FAGR_LINJ_01.  

Naturvärdesobjekt FAGR_LINJ_02 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Biotopvärden: Stenrad (skydd + värme för fauna), gamla träd, sydvänd brynzon 

Beskrivning: Stenmur i kanten mot kultiverad betesmark och åker. Vid muren 

växer äldre oxel samt en del enar. Tillsammans skapar de en fin brynzon i sydvänt 

läge, sannolikt en bra miljö för en del insekter. En oxel är riktigt gammal, sannolikt 

större än 50 cm i diameter.  

Naturvårdsarter: Inga naturvårdsarter noterades. 

Potential: Området är som ett odlingslandskap i miniatyr och skulle göra sig bra 

som en allmän yta i ett bostadsområde. De gamla oxlarna skulle gynnas av att 

frihuggas och kan bli fina solitärträd.  
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Figur 18. Naturvärdesobjekt FAGR_LINJ_02 utgörs av en fin brynzon i sydvänt läge med en rad 
med sten i kant mot gräsmark, samt flera gamla oxlar och enbuskar. 

Naturvärdesobjekt FAGR_LINJ_03 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Biotopvärden: Stenrad (skydd + värme för fauna) 

Beskrivning: Stenmur utan egentliga naturvärden.  

Naturvårdsarter: Inga naturvårdsarter noterades. 

 

 

Figur 19. Foto på stenmur FAGR_LINJ_03. 
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Naturvärdesobjekt FAGR_LINJ_04 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Biotopvärden: Stenrad (skydd + värme för fauna), gammal oxel. 

Beskrivning: Stenmur i öppet och soligt läge. Mitt i stenmuren står en gammal 

oxel, minst 50 cm i diameter. På trädet växer dussinet tickor, dock ingen 

naturvårdsart. 

Naturvårdsarter: Inga naturvårdsarter noterades. 

Potential: Stenmuren med oxeln skulle kunna bevaras i ett bostadsområde, t.ex. 

längs en lokalgata. Oxeln fungerar bra som solitärt träd.  

 
Figur 20. Naturvärdesobjekt FAGR_LINJ_04 utgörs av en stenmur i solbelyst läge med en 
gammal oxel. 

Naturvärdesobjekt FAGR_LINJ_05 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Biotopvärden: Stenrad (skydd + värme för fauna) 

Beskrivning: Trolig fägata genom området. Det är svårt att avgöra skick och 

utbredning då den är väldigt övervuxen. Avbrott i stenmuren finns dock. Fägatan 

har en tydlig historik och struktur som kan vara bevarandevärt ur fler aspekter än 

naturmiljö.  

Naturvårdsarter: Inga naturvårdsarter noterades. 

Potential: Fägatan kan ha både naturmässiga och kulturella värden som kan vara 

värda att bevara inom det framtida området. Kanske ihop med en lokalgata eller 

cykel- och gångstråk.  
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Figur 21. Naturvärdesobjekt FAGR_LINJ_05 utgörs av en trolig fägata genom området. 
Stenraderna är övervuxna vilket gör det svårt att avgöra hur intakt den är och om stenmuren 
finns på båda sidor hela sträckan. 

Naturvärdesobjekt FAGR_LINJ_06 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Biotopvärden: Stenrad (skydd + värme för fauna) 

Beskrivning: Låg stenmur/stenröse i gräsmark.  

Naturvårdsarter: Inga naturvårdsarter noterades. 

 

Naturvärdesobjekt FAGR_LINJ_07 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Biotopvärden: Stenrad (skydd + värme för fauna) 

Beskrivning: Stenmur/stenröse längs kanten mellan åker och skogbeklädd 

sluttning.  

Naturvårdsarter: Inga naturvårdsarter noterades. 

 

Naturvärdesobjekt FAGR_LINJ_08 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Biotopvärden: Stenrad (skydd + värme för fauna) 

Beskrivning: Stenmur/stenröse med ganska stora stenar. Mestadels i skugga från 

tall och gran.  

Naturvårdsarter: Inga naturvårdsarter noterades. 
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Figur 22. Vy över stenraden med ID-nr FAGR_LINJ_08. 

3.2 PUNKTOBJEKT 

Ett antal punktobjekt ned naturvärden har pekats ut under inventeringen. 

Dessa utgörs av grova eller gamla träd samt flera förekomster av fridlysta 

arter, främst revlummer (se Bilaga 1 och Bilaga 2).  

Förekomsterna av revlummer i nordöstra delarna, inom yta FAGR_YT_13, är 

mycket stora. Några förekomster är täckande inom ytor om upptar över 2500 

m2. De äldre träd som hittats finns främst i nordöst, där det finns både äldre 

tall men också en del äldre bok nära bostäderna. Enstaka äldre tall och oxel 

finns sen på några platser centralt i området.  

Äldre träd får gärna sparas inom framtida detaljplanering. Alla utpekade 

grova träd passar bra både i bestånd och som solitärer. Träden får gärna stå 

solbelyst.  

4 FRIDLYSTA ARTER 
Under inventeringen noterades arter som är fridlysta enligt 

Artskyddsförordningen (2007:845), se avsnitt 2.2. Revlummer (Lycopodium 

annotinum) var mycket allmän inom skogarna i östra delarna av området, 

från Kessberget till Torrbacken i nordost. Lopplummer (Huperzia selago) 

hittades bara på en plats centralt inom området. Idegran (Taxus baccata) 

hittades på en plats nära bebyggelsen i planområdets västra del. Ingen av 

arterna är upptagna på rödlistan från 2015 och får anses ha en gynnsam 

bevarandestatus i Sverige och inom boreal region. Lummerarterna har 

missgynnats av det allt intensivare skogsbruket i Sverige, men är också 

fridlysta i syfte att förbjuda kommersiell plockning.  

Båda arterna lummer är fridlysta enligt 9 § i Artskyddsförordningen 

(2007:845). Det betyder att det är förbjudet att gräva eller dra upp exemplar 

av växter med rötterna, samt plocka eller på annat sätt samla in exemplar av 

växter för försäljning eller andra kommersiella ändamål. Idegran är fridlyst 
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enligt 8 § i Artskyddsförordningen (2007:845) i Västra Götaland. Det betyder 

att det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada 

exemplar av växterna, och ta bort eller skada frön eller andra delar. Om 

framtida detaljplaner kommer göra intrång där de fridlysta arterna finns kan 

det ibland krävas en dispens. Myndigheterna brukar dock inte kräva en 

dispens om det är uppenbart att inte bevarandestatusen för arterna påverkas 

negativt på någon skala.  

5 BEDÖMNINGAR OCH 
REKOMMENDATIONER 

Det inventerade området består av till största del av vardaglig natur som är 

negativt påverkat av rationellt jord- och skogsbruk. Naturvärdena är överlag 

ganska begränsade förutom en del blandskogar med naturvärden i områdets 

östra delar, från Kessberget och dess förlängning norrut mot Torrbacken. 

Åldern på dessa skogar är inte särskilt hög, men förekomster av enstaka 

äldre träd ihop med en del död ved, enstaka naturvårdsarter och stora 

förekomster av revlummer gör att dessa skogar bedöms ha en potential att 

utveckla höga naturvärden inom ganska snar framtid. Idag är dessa ytor 

utpekade i Vårgårda tätorts fördjupade översiktsplan för friluftsliv. 

Bedömningen är att friluftsintresset går bra ihop med naturvårdsintresset i 

området. Det förutsätter att inte stående eller liggande död ved tas bort pga. 

att besökare uppfattar det som ”ostädat”. Detta kan förebyggas genom att 

informera allmänheten om värdet av död ved i skogar, till exempel genom 

informations-skyltar. Förutom delar där revlummer är dominerande så är 

områdets skogar är inte särskilt känsliga för markslitage.  

Övriga naturvärden inom området består främst av enskilda träd, mindre 

förekomster av arter eller mindre ytor med vissa naturvärden. Dessa 

naturvärden är värdefulla främst i ett lokalt perspektiv. Det finns en potential 

att förstärka naturvärdena för förekommande öppna gräsmiljöer, våtmarker 

och grova träd om de inkluderas i framtida detaljplanering. De grova träd av 

tall, ek, bok och oxel som förekommer är väl lämpade att står i bostads-

områden, både i grupp och som solitärer. Dessa träd gynnas av att stå i 

solbelysta lägen, särskilt deras insektsfauna gynnas. Våtmarker kan nyttjas 

för lokalt omhändertagande av dagvatten. De ligger redan i naturliga 

lågpunkter, och har redan flera lämpliga arter för t.ex. rening av kväve och 

partiklar. Med enkla åtgärder kan dessa våtmarker berika både biologisk 

mångfald och närmiljön för boende i området. Befintliga gräsmiljöer kan 

behålla eller förstärka sina naturvärden om de sparas som allmänningar och 

restytor, särskilt om de får en extensiv skötsel. Öppna miljöer får gärna 

kompletteras med brynzoner i solbelysta lägen, gärna med blom- och bärrika 

buskar.  

De fridlysta arterna som hittades under inventeringarna är för regionen 

ganska allmänt förekommande arter. Arterna har en gynnsam 

bevarandestatus nationellt och i regionen. Möjligheterna till dispens, om så 

krävs, bedöms därför som goda.  

Sammanfattningsvis finns det en del naturvärden inom området, dock 

koncentrerat till skogsområdena i östra delarna av planområdet. Dessa 

naturvärden bör man ta hänsyn till i fortsatt planarbete. 
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5.1 SAMLAD BEDÖMNING 

5.2 GENERELLA REKOMMENDATIONER 

Rekommendationer för enskilda objekt finns angivna som potentialer i 

respektive tabell under avsnitt 3.1-3.2 samt i texten under 3.3. De generella 

rekommendationerna för området är: 

 Spara gärna tallar i sydvända exponerade lägen. Tallar gör sig bra 

både som solitärer och i grupp i bebyggelse. 

 Befintliga större lövträd av arterna oxel, bok, ek, får gärna bevaras 

som solitärer. För dessa träd är det gynnsamt om de står i 

solbelysta lägen. Om träden stått inträngt i skogen kan de behöva 

frihuggas successivt.  

 Stenmurar, speciellt högre och väl uppbyggda, samt fägator får 

gärna sparas. I solbelysta lägen är stenmurar potentiell viloplats 

och spridningsväg för flera insekter, groddjur och kräldjur.  

 Befintliga sänkor, våtmarker och vattenmiljöer i området har inga 

högre naturvärden och kan med fördel nyttjas för lokalt 

omhändertagande av dagvatten. Med enkla ekologiska 

anpassningar kan den biologiska mångfalden stärkas i dessa 

miljöer jämfört med nuläget. 

 Blandskogarna med naturvärden i östra delen av området kan 

med fördel bevaras som friluftsområden. Dessa intressen går ofta 

bra ihop.  
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Inom området för planprogrammet förekommer inga höga naturvärden. En del 

skogar med naturvärden finns i områdets östra delar, från Kessberget och i 

dess förlängning norrut mot Torrbacken. Bland annat finns stora förekomster 

av revlummer inom dessa skogar, vilket är en fridlyst art. I övrigt finns enstaka 

förekomster av gamla eller grova träd inom området samt spridda mindre 

förekomster av revlummer. Om intentionerna i den fördjupade översiktsplanen 

för Vårgårda tätort fortsätter att gälla och östra delarna sparas för friluftslivet 

bedöms inga naturvärden stå i direkt strid med planprogrammets intentioner. 



 

 
 

 
28 | 10236469  • Fagrabo, program 

 
 

 

 

VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Stab 
   
121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700 

medarbetare. www.wsp.com 

 

 

  



!O

FAGR_YT_13

FAGR_YT_14

FAGR_YT_16

FAGR_YT_06

FAGR_YT_03

FAGR_YT_12

FAGR_YT_15

FAGR_YT_11

FAGR_YT_02

FAGR_YT_07

FAGR_YT_01

FAGR_YT_08

FAGR_YT_09
FAGR_YT_10

FAGR_YT_04

FAGR_YT_05

Teckenförklaring
Gräns för planprogram

Naturvärdesklass
Högsta naturvärde
Högt naturvärde
Påtagligt naturvärde
Visst naturvärde

Punktobjekt med naturvärden
Fridlysta arter
Grovt träd
Särskilt skyddsvärt träd

Generellt biotopskydd 7 kap 11 § MB
Åkerholme
Stenmur

!O Stenröse

0 100 200 300 400 50050
meter

±

Ritningsunderlag
© Geodatasamverkan, licens för Vårgårda kommun

1:8 000 A3
BETNUMMERSKALA

ANSVARIGDATUM

UPPDRAG NR HANDLÄGGARERITAD/KONSTRUERAD AV

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

WSP Environmental
MKB/Tillstånd, Mark & Vatten
Box 714
251 07 Helsingborg
Tel:  010-722 54 00

10236469 Mathias Öster

Johanna Almgren2017-12-14

Bilaga 1

Naturvärdesinventering
Planprogram Fargrabo

Mathias Öster



BILAGA 2 till Naturvärdesinventering av planprogram Fargrabo
Punktobjekt 
Objektid Nvklass Motiv V_element Artnamn Storlek

FAGR_PKT_01 4 Ev Gammal täkt.    

FAGR_PKT_02 4 Oxel skyddsvärt träd ca 50 cm diameter. Grovt träd Oxel 50 cm

FAGR_PKT_03 3 Skyddsvärt träd, gammal oxel ca över 50 cm diameter. 10-12 tickor, ev eldticka. Grovt träd Oxel 50 cm

FAGR_PKT_04 4 Stenröse Stenröse   

FAGR_PKT_05 4 Äldre tall med tallticka. Grovt träd Tall med Tallticka 50 cm

FAGR_PKT_06 4 Revlummer Fridlysta arter Revlummer 8 m2

FAGR_PKT_07 4 Lopplummer, växer uppe på en sten Fridlysta arter Lopplummer 0,1 m2

FAGR_PKT_08 4 Revlummer 5x 5 m Fridlysta arter Revlummer 25 m2

FAGR_PKT_09 4 Tall grenad ca 50 cm diameter. Grovt träd Tall 50 cm

FAGR_PKT_10 4 Grov björk ca 50 cm diameter Grovt träd Björk 50 cm

FAGR_PKT_11 4 Grov björk ca 50 cm diameter Grovt träd Björk 50 cm

FAGR_PKT_12 3 Skyddsvärd bok, mer än 1 m diameter. Hålträd. Spår av insektsgnag. Särskilt skyddsvärt träd Bok >100 cm

FAGR_PKT_13 4 Grov bok 50 cm -1 m Grovt träd Bok >50 cm

FAGR_PKT_14 4 Grov bok 50 cm -  1 m Grovt träd Bok >50 cm

FAGR_PKT_15 4 Grov ek 50 cm Grovt träd Ek 50 cm

FAGR_PKT_16 3 Sälg 1 m diameter ev på tomtmark. Särskilt skyddsvärt träd Sälg 100 cm

FAGR_PKT_17 3 Sälg 1 m diameter ev på tomtmark. Särskilt skyddsvärt träd Sälg 100 cm

FAGR_PKT_18 4 Större hackspett, en individ. På torraka av tall. Naturvårdsart Större hackspett 1 individ

FAGR_PKT_19 3 Solitär ek, ca 65 cm i diameter. Något nedsatt vitalitet, har stått inträngd men är nu frihuggen. Sälgticka växer på stammen i mindre mängd. Grovt träd Ek 65 cm

FAGR_PKT_20 4 Revlummer, fridlyst art. Täcker ca 30 m2 Fridlysta arter Revlummer 30 m2

FAGR_PKT_21 4 Revlummer, fridlyst art. Täcker ca8 m2 Fridlysta arter Revlummer 8 m2

FAGR_PKT_22 4 Revlummer, fridlyst art. Täcker stora ytor, minst 30 m2. Fridlysta arter Revlummer >30 m2

FAGR_PKT_23 4 Revlummer, fridlyst art. Täcker stora ytor, minst 100 m2. Fridlysta arter Revlummer >100 m2

FAGR_PKT_24 4 Revlummer, fridlyst art. Täcker stora ytor, minst 60 m2. Fridlysta arter Revlummer >60 m2 

FAGR_PKT_25 4 Revlummer, fridlyst art. Täcker mycket stora ytor, minst 700 m2. Fridlysta arter Revlummer >700 m2

FAGR_PKT_26 4 Revlummer, fridlyst art. Täcker mycket stora ytor, minst 2500 m2. Fridlysta arter Revlummer >2500 m2

FAGR_PKT_27 4 Revlummer, fridlyst art. Täcker ca8 m2 Fridlysta arter Revlummer 8 m2

FAGR_PKT_28 3 Gammal tall, ca 60 cm diameter. Två bohål för fågel. Särskilt skyddsvärt träd Tall 60 cm

FAGR_PKT_29 4 Revlummer, fridlyst art. Täcker ca 20 m2 Fridlysta arter Revlummer 20 m2

FAGR_PKT_30 4 Gammal tall, ca 60 cm diameter. Grovt träd Tall 60 cm

FAGR_PKT_31 4 Gammal asp ca 50 cm diameter. Aspen står i en dunge med asp i varierande ålder, alla dock mycket yngre. Grovt träd Asp 50 cm

FAGR_PKT_32 4 Idegran Fridlysta arter Idegran Liten

FAGR_PKT_33 4 Tall ca 50 cm diameter Grovt träd Tall 50 cm

FAGR_PKT_34 4 Tall ca 50 cm diameter Grovt träd Tall 50 cm

FAGR_PKT_35 4 Tall ca 50 cm diameter Grovt träd Tall 50 cm

FAGR_PKT_36 4 Tall ca 50 cm diameter Grovt träd Tall 50 cm

FAGR_PKT_37 4 Tall ca 50 cm diameter Grovt träd Tall 50 cm

FAGR_PKT_38 4 Tall ca 50 cm diameter Grovt träd Tall 50 cm

FAGR_PKT_39 4 Tall ca 50 cm diameter Grovt träd Tall 50 cm

FAGR_PKT_40 4 Tall ca 50 cm diameter Grovt träd Tall 50 cm

FAGR_PKT_41 4 Tall ca 50 cm d Grovt träd Tall 50 cm

FAGR_PKT_42 4 Tall ca 50 cm d Grovt träd Tall 50 cm

FAGR_PKT_43 4 Tall ca 50 cm d Grovt träd Tall 50 cm

FAGR_PKT_44 4 Tall ca 50 cm d Grovt träd Tall 50 cm

FAGR_PKT_45 3 Tall ca 70 cm d Särskilt skyddsvärt träd Tall 70 cm

FAGR_PKT_46 4 Gryt, grävling eller rödräv.   

FAGR_PKT_47 3 Tall ca 70 cm d Särskilt skyddsvärt träd Tall 70 cm

FAGR_PKT_48 4 Revummer ca 10 x 10 m Fridlysta arter Revlummer 100 m2


