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Naturvärdesinventering inför

1 Sammanfattning
I samband med en naturvärdesinventering (NVI) utförd av Pro Natura i
november 2019 har framkommit att inom ett detaljplanelagt område i Lekeryd
finns mindre delar med högre naturvärde. Naturtyp av särskilt intresse är bryn
och gräsmark. I delar med låga eller obefintliga naturvärden dominerar
åkermark och lövskog med stort inslag av trädgårdskomposter. Inga rödlistade
arter påträffades men däremot ett urval torrängsarter samt signalarten sotlav
på ett naturvärdesträd i område 3. Delområden om 0,3 ha som föreslås sparas
som parkmark är område 1, 2, 4 och 7. I anslutning till stenmur finns mark
som är lämplig att hysa slåttergubbe men ingen förekomst kunde konstateras.
Arten kan vara utgången men den sena årstiden kan inte uteslutas som orsak.
Som kompensationsåtgärd för att biotopskyddade diken kulverteras föreslås
att en större våtmark anläggs i anslutning till inventeringsområdet.
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2 Uppdraget
2.1 Bakgrund
I samband med en planerad utbyggnad av villabebyggelse i Lekeryd har en ny
detaljplan tagits fram. I samband med samrådet kring beslutsprocessen har
det framkommit ett behov av en naturvärdesinventering (NVI).

2.2 Syftet med NVI:n
Genomförd NVI syftar till att kartlägga och naturvärdesbedöma förekommande
naturvärden inom det område som redovisas på karta i bilaga 1. Att döma av
kommunens senaste naturvårdsprogram (NVP) finns inga tidigare
dokumenterade naturvärden i området.

2.3 Omfattning
Inventeringen följer den nationella standarden för naturvärdesinventering SS
199000:2014, med tillägget ”klass 4”. Detta innebär att också
naturvärdesobjekt motsvarande klass 4 (se nedan) har inkluderats.
Inventeringen har genomförts med detaljeringsgraden som i ovan nämnda
standard benämns ”Fältnivå detalj”. Detta innebär att naturvärdesobjekt med
en yta om 10 kvadratmeter eller mer ska kunna identifieras samt linjeformade
objekt med en längd om minst 10 meter samt en bredd om minst 0,5 meter.
Tilläggsbeställning har också gjorts av fördjupad artinventering gällande
förekomst av slåttergubbe och nattviol.
Inventeringsområdet är ca 3 ha stort.
Det ska framhållas att detta, enligt standarden för naturvärdesinventering
(NVI), är en sammanställning och bedömning av värden utifrån aspekten
biologisk mångfald. Någon bedömning av områdets eventuella geologiska,
geomorfologiska eller hydrologiska värden ej har gjorts.
I detta arbete ingår heller ingen bedömning av den kulturhistoriska miljön. Inte
heller innehåller detta arbete någon bedömning av områdets sociala värden
eller värden för friluftslivet.
Slutligen innehåller arbetet heller inga bedömningar av konsekvenser för
biologisk mångfald vid en eventuell exploatering av något slag.
Fältarbetet genomfördes under november månad 2019.
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3 Metodik
Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt standarden för
naturvärdesinventeringar (NVI) SS 199000:2014. För detaljer i denna så
hänvisas till standarddokumenten Svensk Standard SS 199000:2014 och
Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014.
Grunden i denna standard är att på ett transparent, upprepbart och
väldefinierat sätt genomföra naturvärdesbedömningar vad gäller biologisk
mångfald. Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och
avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av positiv betydelse för
biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. Ett
områdes naturvärde redovisas genom att det tilldelas en naturvärdesklass.
Naturvärdesinventeringar kan genomföras med olika ambitionsnivåer
beroende på syftet med inventeringen. Detta gäller huruvida fältarbete ska
genomföras eller ej, vilken detaljeringsgrad inventeringen ska ha (vilken som
är minsta karteringsenhet) och om inventeringen ska ha några tillägg (t.ex.
identifiering av objekt med generellt biotopskydd, inventering av särskilda
arter, identifiering och avgränsning av områden som har naturvärdesklass 4).
En viktig princip i arbetet med naturvärdesinventering enligt standarden är att
naturvärdesbedömningen ska utgå från två olika bedömningsgrunder –
bedömningsgrund art och bedömningsgrund biotop. Den första avser i vilken
grad arter och arters förekomst bidrar till naturvärdet. Den andra är en
bedömning av hur biotopen bidrar till den biologiska mångfalden. De båda
bedömningsgrunderna hänger samman. Högre värde från biotopsynpunkt
leder normalt till att området också har värden i form av artförekomster.
Ett viktigt begrepp vid användningen av arter som bedömningsgrund är
begreppet naturvårdsart. Enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI)
så är naturvårdsart en art som indikerar att ett område har naturvärde eller
som i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Detta ansluter
till ArtDatabankens definition av begreppet (ArtDatabanken 2013). Enligt
ArtDatabanken är naturvårdsarter ett samlingsbegrepp för skyddade arter,
rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. I
standarden hanteras dock nyckelarter separat och ingår därmed inte i
begreppet naturvårdsart. Signalarter markeras i listorna över naturvårdsarter
med ”S”.Signalarter indikerar förhöjda naturvärden i trädbärande miljöer
framtagna av Skogsstyrelsen. Rödlistade arter omfattar en nationell lista över
hotade eller nära hotade arter som ArtDatabanken tar fram och reviderar
regelbundet utifrån aktuell hotbild. Fridlysta arter, kan gälla såväl förbud mot
plockning, uppgrävning och försäljning av kärlväxter som insamling av grodoch kräldjur. Dessa regleras av Artskyddsförordningen § 4-9. Skyddade arter
inom EU utgör ett urval arter som framgår av Artskyddsförordningens bilaga 1.
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I denna inventering anges en rad kärlväxter som är knutna till naturliga
gräsmarker och som är att beteckna som naturvårdsarter. Uppgifter om
förekomster av en fridlyst art och en annan som är rödlistad har bidragit till att
denna inventering kommit att utföras. Den rödlistade arten ingår även i
Artskyddsförordningen.
Viktiga faktorer vid bedömning av ett områdes biotopkvalitet är:









Naturlighet
Processer och störningsregimer
Strukturer
Element
Kontinuitet
Naturgivna förutsättningar
Förekomst av nyckelarter
Läge, storlek och form

Strukturer och element är av särskild betydelse vid bedömningen eftersom de
är företeelser som kan uppfattas i fält. De används därför i många fall för att
indirekt bedöma förekomst av andra biotopkvaliteter, som t.ex. naturlighet,
processer och störningsregimer, kontinuitet, naturgivna förutsättningar och
vissa nyckelarter.
Biotopens värde beror också på hur sällsynt och hotad den är.
I standarden finns också angivet hur olika naturtyper ska benämnas. En
naturtyp är en sammanfattande benämning på en grupp biotoper med
gemensamma kännetecken. I naturvärdesinventeringen grupperas biotoperna
i följande naturtyper: Infrastruktur och bebyggd mark, täkt och upplag, park
och trädgård, åkermark, äng och betesmark, igenväxningsmark, skog och
träd, myr, fjäll, berg och sten, sandmiljö, grund marin mjukbotten, grund
marin hårdbotten, djup marin mjukbotten, djup marin hårdbotten, biogent rev
och bubbelrev, antropogen marin miljö, grund sjö, djup sjö, småvatten,
vattendrag, antropogen limnisk miljö, havsstrand samt limnisk strand.
Begreppet naturtyp används ibland, både i vanligt tal och i biologiska
sammanhang, med något annorlunda betydelse. Ett exempel är Natura 2000
som använder naturtyp i en annan betydelse.
Ett viktigt resultat av en naturvärdesinventering är att naturvärdesobjekt
identifieras, avgränsas, bedöms och beskrivs. Ett naturvärdesobjekt i en
naturvärdesinventering är ett avgränsat geografiskt område med naturvärde,
som utgörs av en dominerande naturtyp och som kan bedömas till en och
samma naturvärdesklass. I standarden ska ett naturvärdesobjekt vara ett
sammanhängande geografiskt område.
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De naturvärdesklasser som används i naturvärdesinventeringen är:





Naturvärdesklass
Naturvärdesklass
Naturvärdesklass
Naturvärdesklass

1
2
3
4

- högsta naturvärde
- högt naturvärde
- påtagligt naturvärde
– visst naturvärde

Enligt uppdragsbeskrivningen ska naturvärdesinventeringen i det aktuella
inventeringsområdet i Lekeryd utföras som fältinventering med
detaljeringsgrad detalj. Detta innebär att minsta objekt som ska identifieras är
en yta av 10 kvadratmeter eller mer eller ett linjeformat objekt med en längd
av 10 m eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer. De områden om redovisas
i denna inventering är de som uppnått naturvärdesklass 4 eller högre.
Beställningen gäller inte biotopskyddsobjekt som utgör linjeformade element.
Stenmurars förekomst framgår av karta till Länsstyrelsens beslut att upphäva
biotopskydd för dessa. Vidare har fördjupad artinventering av vissa
naturvärdesarter efterfrågats. Då dessa ej påträffades, finns inga sådana att
redovisa. Naturvärdesträd som däremot påträffats redovisas som punktobjekt.
Det område som inventerats framgår av bilaga 1 medan delområdesindelning
och naturvärdesklassning redovisas på karta i bilaga 2.
Följande moment har utförts i NVI:n:
Förarbete
1. Sammanställning av tidigare dokumentation om naturen i
inventeringsområdet.
2. Fältkartor för arbetet där naturvärdesobjekt markerats har tagits fram.
Fältkartorna har innehållit en bakgrund med ortofoto – och har skalan 1: 2500.
Fältarbete
Inventering har genomförts i hela det område som redovisas i bilaga 1. I detta
område har naturvärdesobjekt urskilts som tillhör naturtyperna Skog och träd,
Äng och betesmark samt igenväxningsmark. Åkermark som legat oplöjd länge
och utvecklat våtmarksvegetation har förts till Äng och bete. Övrig åkermark,
liksom grusplaner och gräsmattor, har ej kartlagts då dessa har låga
naturvärden. Namnskicket för att benämna olika biotoper följer där så är
möjligt Handbok för inventering av nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen 2014) samt
Vegetationstyper i Norden (Nordiska ministerrådet 1984).
Rapportering
Rapporteringen följer standarden och för detaljer hänvisas till
standarddokumenten. Om inga kommentarer anger annat så är redovisade
naturvårdsarter noterade under denna naturvärdesinventering.
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4 Allmänt om naturförhållandena
4.1 Geografi och bebyggelse
Lekeryd ligger en mil öster om Huskvarna i anslutning till länsvägen mot
Aneby. Denna del av Jönköping kommun ingår i Östra Vätterbranterna, ett
biosfärområde utnämnt av Unesco. Biosfärområdet sträcker sig vidare norrut
till länsgränsen och omfattar också delar av Vättern samt Visingsö.
I Lekeryd består huvudsak bebyggelsen av villor. I tätorten finns också en
kyrka och grund- och förskola.

4.2 Naturförhållanden
Inventeringsområdet utgörs av odlingsmark och skogsmark i nära anslutning
till befintlig bebyggelse. Odlingsmarken dominerar naturen kring tätorten.
Huskvarnaån rinner strax utanför samhället söderut mot Stensjön och omges
av åkermark.
Terrängförhållanden är överlag flacka i denna del av biosfärområdet. Öster om
Lekeryd vidtar lite högre partier som är skogsklädda. Hällmarker är ofta
framträdande i både betesmarker och skogsmarker.
Berggrunden domineras av granit. Sydost Lekeryd finns en liten förekomst av
Visingsösandsten, en betydligt yngre, sedimentär bergart. Morän är
dominerande jordart. I låglänta partier finns grunt torvlager.
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4.3 Uppgifter om naturförhållanden från befintligt underlag
Ingen del av det aktuella inventeringsområdet är beläget inom område som
klassats som riksintresse. Inom aktuellt inventeringsområde saknas särskilda
områdesbestämmelser för Natura-2000, naturreservat, biotopskyddsområde
eller liknande. Ingen del av det aktuella inventeringsområdet har omfattats av
de tematiska inventeringar som utförts på nationell nivå, såsom
våtmarksinventeringen, ängs och betesmarksinventeringen,
nyckelbiotopsinventeringen, sumpskogsinventeringen eller inventering av
skyddsvärda träd. Inom inventeringsområdet finns inte heller några fynd
rapporterade från Artportalen.
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5 Beskrivningar av
naturvärdesobjekt
Objektbeskrivningar
Objekt-ID

Naturvärdesklass

Inventeringsdatum

Inventerare

2019-11-05
Biotoper
Torräng av ängshavre-typ

Tomas Fasth, Pro Natura
Areal
0,12 ha

Naturtyper

Natura 2000 naturtyper

Lekeryd_1

Äng och betesmark

3

–

Beskrivning
Mellan villabebyggelsen och åkermarken finns ett smalt bryn som till stor del
är trädfri. Enebuskar står närmast tomtgränser och delområde 2. En gles
trädridå mot intilliggande delområde ger ingen beskuggning när solen står i
sydväst. Kring ett dike som skiljer brynet från åkermarken finns övervägande
trivial högvuxen gräsvegetation. Dominerande arter är hundäxing och timotej
men här finns bitvis även gott om lupin, flockfibbla och rölleka. Närmast
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tomtgränser är marken torrare och magrare med rikare artinnehåll.
Värdeelement
En grov björklåga vilande i torrängen är bottendelen av en stam som lämnats
kvar efter att tomtväxande träd fällts.
Värdestrukturer
Bedömningsgrund art
Ängshavre – riklig förekomst. Indikatorart för kalkrika torrängar.
Tjärblomster – riklig förekomst. Indikatorart torrängar.
Bockrot – måttlig förekomst. Magra, torra gräsmarker.
Äkta johannesört – Torrängsart
Prästkrage – Naturlig gräsmarksart
Ljung – sparsam förekomst. Mager och sur naturlig gräsmark.
Liten blåklocka – magra gräsmarker.
Bedömningsgrund biotop
Det solexponerade läget är gynnsamt för blombesökande bin och fjärilar. I den
magra marken med rikast flora finns gynnsamma slänter där det vore möjligt
för vildbin att bygga bo. Till negativa inslag hör förekomsten av lupin på fetare
mark som visserligen är gynnsam en kort tid på året för bl a humlor då den
blommar men riskerar också att tränga ut andra värdefullare och mer
småväxta arter. Uppväxande lövsly bör också bekämpas framöver. Markfloran
innehåller med största sannolikhet fler arter av intresse men p g a årstiden
inte synbara vid besöket. Den magra marken har trots lång tids ohävd lyckats
bevara rik flora. Naturvärdesobjektet bedöms ha påtagligt naturvärde – klass
3, tack vare de delar som har rik flora. Med största sannolikhet är detta
inventeringsområdets mest värdefulla biotop för biologisk mångfald.
Områdesdokumentation
Ingen tidigare områdesdokumentation.
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Objekt-ID

Naturvärdesklass

Lekeryd_2

3

Inventeringsdatum

Inventerare

Naturtyper

Natura 2000 naturtyper

Skog och träd

–

2019-11-05
Biotoper
Lövskog

Tomas Fasth, Pro Natura
Areal
0,1 ha

Beskrivning
Höjdlägeskrön och södersluttning närmast villor i norr klädd med medelålders
lövskog. Trädskiktet är överlag glest. Mot den öppna marken i väster står
träden i en tätare ridå. Trädskiktet är överlag jämnårigt med mestadels björk
och asp. Därutöver finns rönn, sälg, tall och gran.
Värdeelement
Enstaka torrträd och hålträd förekommer i trädridån. Nyligen fallna aspvältor
förekommer i övrigt.
Värdestrukturer
Bedömningsgrund art
Prästkrage – naturlig gräsmarksart
Stor blåklocka – Naturlig gräsmarksart
Gökärt – Naturlig gräsmarksart
Floran är rikast på gräsmarksarter i sluttningen mot söder. Hålträd kan vara tillhåll för häckande
tättingar.
Bedömningsgrund biotop
Tillsammans med den artrika torrängen som den gränsar till utgör de en
värdefull enhet som tidigare hållits i hävd av betande djur. Området har lång
kontinuitet av hävd vilken dock uteblivit under senare decennier. Tack vare
glest härskande trädskikt och tillbakahållande av uppväxande lövträd finns
gräsmarksflora kvar trots ohävd. Lövskogen saknar längre kontinuitet men
lövträden utvecklar på lite sikt håligheter i ökande grad och även död ved
börjar bildas med ökad ålder.
Naturvärdesobjektet bedöms ha påtagligt naturvärde – klass 3.
Områdesdokumentation
Ingen tidigare områdesdokumentation.
Objekt-ID

Naturvärdesklass
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Lekeryd_3

4

Inventeringsdatum

Inventerare

2019-11-05
Biotoper
Lövskog

Tomas Fasth, Pro Natura
Areal
0,6 ha

Naturtyper

Natura 2000 naturtyper

Skog och träd

–
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Beskrivning
Största delområdet ligger i den trädklädda, centralt belägna sänkan som
sträcker sig genom hela inventeringsområdet. Genom hela området löper ett
dike som avvattnar västerut. Mot söder och väster gränsar åkermark.
Åtskilliga stentippar härrör från åkermarken. Ännu större yta av området täcks
av trädgårdstippar. Ibland ingår även annat än komposterbart material,
exempelvis asfalt. Trädskiktet som är övervägande ungt-medelålders
domineras av lövträd, mest asp och björk. Det är ofta luckigt där det gränsar
mot andra markslag. På fuktig mark tillkommer hägg, druvfläder och viden.
Kring trädgårdstippar växer parkslide. På en liten höjd i öster växer mest
barrträd, både tall och gran, vilka bildar ett jämnårigt ganska tätt bestånd.
Värdeelement
Kring gamla stenrösen står äldre björk, rönn, tall och gran, en ganska grov
björk även med håligheter. I öster finns delområdets, och även hela
inventeringsområdets, andra naturvärdesträd, en toppbruten 8 m hög
björkhögstubbe med håligheter.
Värdestrukturer
Bedömningsgrund art
Sotlav – Cyphelium inquinans (skoglig signalart)
Sotlaven växer på den ihåliga björken i ett stenröse som har lämplig grov
barkstruktur. Arten är en medelgod signalart på äldre lövträd men växer även
på solexponerad död ved, bl a stängselstolpar. Signalarten är därför oftare
påträffad i odlingslandskapets biotoper än i ren skogsmark. Hålträden är
lämpliga för häckande hålbyggande tättingar.

Bedömningsgrund biotop
Lövskogen har vuxit upp i en tidigare öppen odlingsmark och saknar
trädkontinuitet. Inslaget av äldre lövträd och ett par naturvärdesträd ger ändå
visst naturvärde. Fler kommer utvecklas med tiden. Trädgårdskomposterna
både förfular och sprider oönskade arter i området vilka kväver känsliga arter.
Naturvärdesobjektet bedöms ha visst naturvärde – klass 4.
Områdesdokumentation
Ingen tidigare områdesdokumentation.
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Objekt-ID

Naturvärdesklass

Lekeryd_4

3

Inventeringsdatum

Inventerare

Naturtyper

Natura 2000 naturtyper

Äng och betesmark

–

2019-11-05
Biotoper
Rödvenäng

Tomas Fasth, Pro Natura
Areal
0,12 ha

Beskrivning
Öppen eller glest trädklädd gräsmark som nära villabebyggelse hålls i hävd
med slåtter. Trädskiktet består av ung björk. Längs en stenmur växer en och
viden. En remsa av allmän mark närmast tomterna har blivit skötta som
gräsmattor och ingår ej i delområdet.
Värdeelement
En vällagd stenmur finns i kanten mot åkermarken i väster.
Värdestrukturer
Bedömningsgrund art
Liten blåklocka – Campanula rotundifolia. Magra gräsmarker.
Svinrot – Scorzonera humilis. Slåttergynnad art som indikerar långvarig
ängsmarksskötsel
Gökärt – Lathyrus linifolius
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Slåtterängens flora låter sig bättre beskrivas en sommardag, före slåttern.
Uppgift som lämnats till kommunen gör gällande att här ska växa nattviol och
slåttergubbe. Bägge gynnas av slåtter, om så sker under senare delen av
sommaren. De fåtaliga fynden av arter som novemberbesöket uppdagade gör
inte området full rättvisa. Dock tyder förekomsten av kvävegynnade arter som
hundkäx och smörblomma i den slagna delen på ogynnsamma förhållanden
för de eftersökta arterna. Utanför den slagna ytan är markförhållanden
magrare och mer gynnsam för naturliga gräsmarksarter i brynet mot
åkermark nära stenmur. Inga bladrosetter som de sökta arterna brukar
uppvisa kunde dock upptäckas. Stenmuren är låg men intakt och vällgad.
Ingående stenar har heltäckande lavklädsel vilket tyder på att muren funnits
en längre tid, säkert betydligt mer än ett halvt sekel.
Bedömningsgrund biotop
Som gräsmark delvis den enda med årlig hävd idag. En utvärdering av
skötseln låter sig hellre göras innan slåttern är utförd.
Naturvärdesbedömningen blir därför preliminär. Stenmur välskött och det
enda biotopskyddade objektet i området med högt biologiskt bevarandevärde.
Naturvärdesobjektet bedöms ha påtagligt naturvärde – klass 3
Områdesdokumentation
Uppgifter om floravärden som framkommit i samband med utställning och
samråd av detaljplan. För övrigt ingen tidigare områdesdokumentation.
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Objekt-ID

Naturvärdesklass

Lekeryd_ 5

4

Inventeringsdatum

Inventerare

Naturtyper

Natura 2000 naturtyper

Igenväxningsmark

–

2019-11-05
Biotoper
Bryn

Tomas Fasth, Pro Natura
Areal
0,3 ha

Beskrivning
Längst söderut i området dominerar igenväxningsvegetation fram till
åkermarken. I norr finns främst kulturflyktingar som kanadensiskt gullris,
praktlysing och bergklint. Större delen söderut domineras helt av örnbräken.
Uppväxande lövsly röjs ner för att utsikten från villabebyggelsen inte ska
försämras. Trädskiktet är mycket glest och består av unga eller medelålders
träd.
Värdeelement
Värdestrukturer
Bedömningsgrund art
-
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Bedömningsgrund biotop
Igenväxningsmarken saknar helt värden knutna till träd- och buskskikt.
Trädgårdsflyktingar har viss betydelse som pollenkälla för blombesökande
insekter. Örnbräkenbestånden har inget av intresse för artmångfalden men än
kan finnas små partier med annan flora inom detta täta ormbunk-bestånd.
Naturvärdesobjektet bedöms preliminärt ha visst naturvärde – klass 4.
Områdesdokumentation
Ingen tidigare områdesdokumentation
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Objekt-ID

Naturvärdesklass

Lekeryd_6

4

Inventeringsdatum

Inventerare

Naturtyper

Natura 2000 naturtyper

Skog och träd

–

2019-11-05
Biotoper
Lövskog

Tomas Fasth, Pro Natura
Areal
0,11 ha

Beskrivning
En utskjutande udde i höjer sig påtagligt över omgivande odlingsmark.
Tallskogen som tidigare klädde udden avverkades kring sekelskiftet. Idag har
den ersatts av en tät slyskog av asp. I slänter tillkommer arter som en,
druvfläder, måbär, rönn och viden. Stentippar från åkern förekommer.
Värdeelement
Stentippar innehåller mest maskindumpade block.
Värdestrukturer
-
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Bedömningsgrund art
Ängshavre – Torrängsväxt. Indikerar kalkrika markförhållanden.
Bockrot – Magra och torra marker föredras.
Gökärt – Vanlig gräsmarksart på friska marker.
Gräsmarksfloran finns i en sydvänd slänt nära åkermarken. För övrigt finns
inga floravärden, åtminstone inga som gick att uppdaga en novemberdag.
Bedömningsgrund biotop
Kontinuitetsbrott genom kalavverkning ger trädskiktet låga naturvärden.
Naturvärdesobjektet bedöms ändå ha visst naturvärde – klass 4, tack vare
brynvegetation med en del blommande buskar av intresse för insekter samt
ett litet torrängsparti.
Om detta område blir oexploaterat kan skötseln lämpligen vara att hålla
torrängen fri från uppväxande asp. Även brynvegetationen skulle på lite sikt
kunna ges negativ beskuggning av uppväxande löv. Sträva att hålla en buskrik
men trädfri zon närmast åkermarken.
Områdesdokumentation
Ingen tidigare områdesdokumentation.
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Objekt-ID

Naturvärdesklass

Lekeryd_7

4

Inventeringsdatum

Inventerare

2019-11-05

Tomas Fasth, Pro Natura

Biotoper

Areal

Naturtyper

Natura 2000 naturtyper

Odlingsrösen
Åkerholme

0,02 ha
–

Beskrivning
Helt omsluten av brukad åkermark ligger en liten åkerholme som domineras
av odlingsrösen och senare tippade block brutna ur åkermarken.
Karaktärsdanande är också några högresta enar av hög ålder. Annan högre
växtlighet består av rönn och druvfläder.
Värdeelement
Odlingsröse
Värdestrukturer
Bedömningsgrund art
Bedömningsgrund biotop
Odlingsrösen och åkerholmar utgör småbiotoper i odlingslandskapet som är
värdefulla refugier för flora och fauna. Denna är väl solexponerad och erbjuder
även värdefulla enar som utgör lämpliga häckplatser för vissa tättingar.
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Naturvärdesobjektet bedöms ha visst naturvärde – klass 4.
Områdesdokumentation
Ingen tidigare områdesdokumentation.
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Objekt-ID

Naturvärdesklass

Lekeryd_8

4

Inventeringsdatum

Inventerare

2019-11-05

Tomas Fasth, Pro Natura

Biotoper

Areal

Naturtyper

Natura 2000 naturtyper

kultiverad slåttermark
Äng och betesmark

0,03 ha
–

I bakgrunden den oplöjda åkermarken som vilar på torvgrund med
brunfärgad vegetation av det kvarliggande avslagna halvgräset.

Beskrivning
Åkermarken inom inventeringsområdet odlas traditionellt med plöjning och
sådd. I detta hörn är underlaget sankare på torvjord som inte plöjts på många
år. Torvdikena har inte underhållits och marken har sjunkit sedan torvjorden
odlats bort under de många år den varit i bruk. Sedan en tid slås enbart
vegetationen som alltmer återgår till det stadium som föregick uppodlingen
någon gång för drygt 100 år sedan.
Värdeelement
Öppet dike i kanten mot skogen.
Värdestrukturer
24 (28)
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Bedömningsgrund art
Artinnehållet i vegetationen kunde ej bedömas då denna var avslagen men
här ingår även våtmarksväxter såsom halvgräs (Carex ssp).
Bedömningsgrund biotop
Sanka åkrar som alltmer övergår i våtmarksvegetation får ett ökat naturvärde
med tiden, både för djur och växter. Grodor, fåglar och även kärrväxter kan
etableras.
Naturvärdesbedömningen blir preliminär med tanke på sena årstiden för
besöket men objektet bedöms som lägst ha visst naturvärde – klass 4.
Områdesdokumentation
Ingen tidigare områdesdokumentation.

25 (28)

Naturvärdesinventering inför

6. Sammanfattning av naturvärden
i området och hänsyn till dessa
Det inventerade områdets starkaste naturvärden är bryn mot åkermarken. Av
de trädbärande delarna som dominerar inventeringsområdet uppnår endast
mindre delar högre naturvärde (klass 3). Ett par naturvärdesträd påträffades
som uppfyller den nationella norm som Naturvårdsverket tagit fram. Uppgivna
förekomster av nattviol och slåttergubbe eftersöktes utan positivt resultat. En
yta som slås årligen ligger mellan tomterna 8:158 och 8:159 och en stenmur.
(delar av område 4). Floran föreföll ensartad med dominans av höga örter
men intill finns även delar som hyser intressantare partier. Länsstyrelsen har
beslutat upphäva biotopskyddad stenmur. I dispensen från Miljöbalken anges
att andra stenmurar på angränsande fastighet ska röjas från sly som
kompensationsåtgärd för borttagande av den aktuella muren. Åkerholmen
inom planlagt område utgör den ett biotopskydd som Länsstyrelsen upphävt
genom dispens från miljöbalken (7 augusti 2019). Behovet av bostäder anses
högre prioriterat av Länsstyrelsen. En stor del av området utgörs av åkermark
utan särskilda naturvärden. Ett litet hörn av åkermarken med torvjord utgör
här ett undantag. Vegetationen har börjat anta våtmarksflora varför detta
hörn klassades som gräsmark istället för åkermark.
De områden som i första hand bör undantas från exploatering och istället bli
en naturlig del av parkmarken inom det blivande bostadsområdet, är
delområde 1, 2, 4 och 7, omfattande drygt 0,3 ha. Stenmuren kan med rätt
planering vid anläggning av vägar och tomter sparas och införlivas med park.
Som kompensationsåtgärd för kulvertering av diken i området föreslås att en
större våtmark anläggs i anslutning till område 8. Framgångsrikt anläggande
av våtmark har nyligen utförts inte långt härifrån, vid Tovrida, där en del
odlingsmark istället blivit våtmark och öppen vattenyta.
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