BILAGA 1 - Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering

Planerad 130 kV kraftledning
mellan Björstorp och Perstorp
Specialty Chemicals, Perstorps
kommun, Skåne län
September 2020

ADRESS

COWI AB
Skärgårdsgatan 1
Box 12076
402 41 Göteborg

TEL

010 850 10 00

FAX

010 850 10 10

WWW

Naturvärdesinventering

Planerad 130 kV luftledning
mellan Björstorp och Perstorp
Specialty Chemicals, Perstorps
kommun, Skåne län
September 2020

PROJEKTNR.

A212080

DOKUMENTNR.
VERSION

1.0

UTGIVNINGSDATUM 2020-10-06
UTARBETAD

Erik Heyman

GRANSKAD

Daniel Rasmusson

GODKÄND

Daniel Rasmusson

cowi.se

NATURVÄRDESINVENTERING, E.ON – PERSTORP

INNEHÅLL
1

Sammanfattning

7

2

Bakgrund och syfte

8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Metodik
Syftet med naturvärdesinventering
Område för fältinventering
Skrivbordsstudie
Metodik fältinventering
Bedömningsgrunder
Naturvärdesklassning
Objekt som lyder under generellt biotopskydd
Detaljeringsgrad
Registrering av fynd av naturvårdsarter

9
9
9
10
10
10
11
11
11
12

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Resultat
Allmän beskrivning av det inventerade området
Naturvärdesobjekt
Objektkatalog naturvärdesobjekt
Biotopskyddsobjekt
Artfynd och fridlysta arter
Skrivbordsstudie avseende fåglar

13
13
17
18
20
22
24

5

Samlad bedömning och diskussion

25

6

Referenser

26

7

Kontaktuppgifter

27

5

NATURVÄRDESINVENTERING, E.ON – PERSTORP

1

7

Sammanfattning

Föreliggande naturvärdesinventering på fältnivå har tagits fram av COWI AB i Göteborg på
uppdrag av EON Energidistribution AB (hädanefter benämnt E.ON Energidistribution). Uppdragets syfte var att inventera och beskriva naturvärden längs tre alternativa sträckningar för
en planerad dubbel 130 kV kraftledning i Perstorp kommun, Skåne län. De alternativ som undersöktes var två olika sträckningar för luftledning samt en alternativ sträckning för markkabel.
Naturvärdesinventeringen visade att naturvärdena längs de inventerade sträckningarna för
luftledning är relativt begränsade. Längs den inventerade sträckningen för markkabel förekom
inga naturvärdesintressanta områden. Skogsområdena längs de föreslagna luftledningarna utgörs till stor del av ung eller medelålders skog på mark som varit brukad innan den växte
igen. Det finns enstaka äldre ädellövträd och en allé som omfattas av generellt biotopskydd.
Rödlistade och fridlysta arter noterades i litet antal. Förekommande vattendrag är överlag
kraftigt påverkade av dikning.
Sammanfattningsvis hittades två naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde. Dessa utgjordes av en våtmark med öppen vattenyta och en blandädellövskog. Ett biotopskyddsobjekt hittades inom det inventerade området, en allé med tio björkar. För påverkan
på denna krävs dispens av länsstyrelsen. Skrivbordsstudien av fågelförekomster visade inte på
att skyddsvärda fågelarter eller fågelarter som kan vara särskilt utsatta för kollisioner med
kraftledningar häckar inom det område som kan påverkas av den planerade ledningen. Den
huvudsakliga fågellokalen i närområdet, baserat på antalet registrerade observationer, förefaller vara de dammar som tillhör Perstorps reningsverk, vilka är belägna cirka 700 meter norr
om riksväg 21.
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Bakgrund och syfte

COWI AB har på uppdrag av EON Energidistribution utfört en naturvärdesinventering (NVI)
inför ansökan om koncession för en planerad dubbel 130 kV kraftledning. Den planerade ledningen ska utgå från en befintlig 130 kV luftledning och ansluta till en planerad mottagningsstation vid Perstorp Specialty Chemicals. Det inventerade området är beläget väster om Perstorp Specialty Chemicals verksamhetsområde i Perstorps kommun, Skåne län. En översiktskarta visas i figur 1.
Naturvärdesinventeringen utfördes inom två alternativa stråk för luftledning samt ett alternativ för markkabel. Alternativen för luftledning benämns LL 1 respektive LL 2. De inventerade
stråken visas i figur 2. Syftet med naturvärdesinventeringen var att eftersöka naturområden
med värden för biologisk mångfald. Naturvärdesinventeringen kommer utgöra underlag för
den miljökonsekvensbeskrivning som utgör en del av koncessionsansökan enligt ellagen.
Naturvärdesinventeringen är utförd enligt SIS standard SS199000: 2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning” (SIS, 2014). Arbetet genomfördes enligt standardens detaljeringsgrad "medel" och
med stöd av teknisk rapport SIS-TR 199001:2014 (SIS, 2014).
Arbetet omfattade även följande tillägg: kartering av objekt med generellt biotopskydd samt
detaljerad redovisning av artförekomst. Arbetet innefattade även en skrivbordsstudie avseende
rapporterade fågelförekomster i området samt en bedömning, i samband med inventeringen i
fält, av förutsättningarna för fåglar att rasta eller häcka inom området.
Fältundersökningar, rapportskrivning och GIS-arbete har utförts av Erik Heyman, biolog på
COWI AB i Göteborg. Naturvärdesinventeringen genomfördes den 21 september 2020. Innan
fältinventeringen inhämtades information från tidigare inventeringar från ett flertal olika informationskällor, vilka redovisas under referenser.

Figur 1. Översiktskarta. Det inventerade området är markerat med rött och är beläget cirka 1
kilometer sydväst om Perstorps tätort i norra Skåne.
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Metodik

3.1

Syftet med naturvärdesinventering

9

Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden (objekt) som
har en positiv betydelse för den biologiska mångfalden. Inventeringen resulterar i avgränsning
av naturområden, naturvärdesklassning, objektbeskrivningar av avgränsade objekt, samt en
övergripande rapport.

3.2

Område för fältinventering

Det inventerade området är beläget cirka 1 kilometer sydväst om Perstorps tätort i Skåne län.
Området som inventerades utgjordes av två alternativa korridorer för luftledning (LL1 och
LL2) samt en alternativ korridor för markkabel (MK1). Den norra korridoren LL2 är cirka 1,6
kilometer lång och den södra korridoren LL1 är cirka 2 kilometer lång. Båda inventerades på
en bredd av 100 meter. Alternativet för markkabel är 2 kilometer långt och följer till största
delen befintliga vägar. För markkabeln inventerades de närmsta 5–10 meterna från vägkanten
på båda sidor av vägen. De inventerade stråken visas i figur 2. De naturvärdesobjekt som hade
en utsträckning utanför inventeringsområdet inventerades även utanför detta område inom ett
område som bedömdes som relevant för respektive naturvärdesobjekt. Detta gjordes för att ge
en fördjupad bild av respektive naturvärdesobjekt samt bättre kunna bedöma konsekvenserna
av det aktuella projektet.

Figur 2. De två alternativen för luftledning visas med röd heldragen linje och alternativet för
markkabel visas med blå prickad linje.
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3.3

Skrivbordsstudie

Inventeringen i fält föregicks av en förstudie med genomgång av befintlig dokumentation av
områdets naturvärden. Förutom de tidigare genomförda naturvärdesinventeringarna söktes information i GIS-databaser från Länsstyrelsen i Skåne län, Skogsstyrelsen, Artdatabanken och
Jordbruksverket. Genom ett avtal med ArtDatabanken erhölls ett uttag med skyddsklassade
artfynd inom utredningsområdet plus en buffert på 1 kilometer i varje riktning. Skyddsklassade fynd utgörs av till exempel häckande rovfåglar och vissa rödlistade eller fridlysta arter,
som inte är publikt tillgängliga via Artportalen. Hanteringen av skyddsklassade fynd omfattas
av sekretessregler vilket gör att de inte nämns med specifik art eller plats i denna rapport.

3.4

Metodik fältinventering

Vid fältinventeringen genomströvades det aktuella inventeringsområdet. Noteringar gjordes
om vegetationens ålder och artsammansättning i träd-, busk- och fältskikt, naturvärdeselement
(till exempel stående och liggande död ved, naturvärdesintressanta träd och terrängformationer) samt eventuella observationer av naturvårdsarter, skyddsvärda träd eller biotopskyddsobjekt.

3.5

Bedömningsgrunder

Nedan följer en sammanfattande genomgång av de bedömningsgrunder som används för att
naturvärdesklassa objekt enligt standarden. För övrig information och fördjupningar hänvisas
till standarden. Övergripande görs naturvärdesbedömningen utifrån två bedömningsgrunder;
biotop och art.
Bedömningsgrunden biotop omfattar två underliggande aspekter; biotopkvalitet samt sällsynthet. I aspekten sällsynthet vägs även eventuella hot mot biotopen in. Biotopvärdet bedöms på
en fyrgradig skala för biotopvärde (obetydligt, visst, påtagligt och högt). Biotopkvalitet är
olika faktorer som formar biotopen, till exempel grad av naturlighet (påverkan), ekologiska
processer, strukturer, element, naturgivna förutsättningar etcetera Med sällsynta biotoper avses biotoper som är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område. Om den inventerade biotopen utgör en Natura 2000-naturtyp, ger det vägledning om att den är nationellt eller internationellt sällsynt. Även andra kunskapsunderlag för bedömning av sällsynthet och hot kan
användas.
I bedömningsgrunden art ingår fyra aspekter; naturvårdsarter, rödlistade arter, hotade arter
och artrikedom. Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde, eller att området i sig
själv är av särskild betydelse för den biologiska mångfalden. Artvärdet bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt). Bedömningen för naturvårdsarter ska grunda
sig på faktiska fynd av arter.
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter vilka är skyddade enligt artskyddsförordningen (2007:845), rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter. Artvärdet bedöms utifrån antalet olika naturvårdsarter, men också arternas livskraft, frekvens, samt hur
goda indikatorer de är för naturvärde.
Förekomst av rödlistade arter enligt 2020 års rödlista utgör en av grunderna för bedömningen
av artvärde. Arter i följande hotkategorier är av relevans för bedömning av artvärde: NT (nära
hotad), VU (sårbar), EN (starkt hotad) och CR (akut hotad). Här anger SIS-standarden att förekomst automatiskt genererar ett högt artvärde. Bland de hotade arterna finns några arter som
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rödlistats på grund av att de minskat snabbt i landet, men som fortfarande är relativt vanligt
förekommande. Vid föreliggande inventering gjordes bedömningen att förekomster av arterna
skogsalm och ask inte automatiskt genererar högt artvärde.

3.6

Naturvärdesklassning

Utifrån bedömningsgrunderna art och biotop görs en samlad bedömning av det inventerade
objektets naturvärdesklass. I standarden finns en matris som ger vägledning till inventeraren
om vilken klass som ska sättas. Följande naturvärdesklasser används:
Naturvärdesklass 1 - Högsta naturvärde. Störst positiv betydelse för biologisk mångfald. I
denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk
mångfald på nationell eller global nivå.
Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde. Stor positiv betydelse för biologisk mångfald. I
denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk
mångfald på regional eller nationell nivå.
Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde. Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald. I denna klass bedöms inte varje objekt behöva vara av betydelse för biologisk mångfald
på varken regional, nationell, eller global nivå, men bedöms vara av särskild betydelse för att
den totala arealen av dessa områden ska kunna bibehållas.
Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde. Viss positiv betydelse för biologisk mångfald.
Klass 4 är ett tillägg som inte användes vid denna inventering.
Övrig mark. Detta är ingen naturvärdesklass utan avser de ytor som har låga värden för biologisk mångfald. Exempel på sådana områden är skogsområden som saknar viktiga strukturer,
såsom skoglig kontinuitet, död ved och gamla träd.

3.7

Objekt som lyder under generellt biotopskydd

Vid inventeringen registrerades objekt som lyder under det så kallade generella biotopskyddet. Generellt biotopskydd enligt miljöbalken (7 kap 11 §), är en skyddsform som används för
små mark- och vattenområden, som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för många djur- eller växtarter. Biotoperna är skyddade som biotopskyddsområden i
hela landet. Biotoperna finns i de flesta fall i jordbrukslandskapet och har minskat starkt till
följd av rationaliserad markanvändning. Följande biotoper lyder under detta skydd: odlingsröse och stenmur i jordbruksmark, åkerholme, källa med omgivande våtmark i jordbruksmark,
våtmark och småvatten i jordbruksmark (inklusive öppna diken), pilevall samt allé (enkel eller
dubbel om minst 5 lövträd).

3.8

Detaljeringsgrad

Detaljeringsgraden på naturvärdesinventeringen styr storleken på de naturvärdesobjekt som
ska kunna identifieras. Vid föreliggande inventering användes detaljeringsgraden "medel",
vilket innebär att minsta obligatoriska karteringsenhet för naturvärdesobjekt är en yta av 0,1
hektar eller mer, alternativt ett linjeformat objekt med en längd minst 50 meter och en bredd
på minst 0,5 meter.
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3.9

Registrering av fynd av naturvårdsarter

Tillägget "Detaljerad redovisning av artförekomst" innebär att naturvårdsarter redovisas med
största möjliga noggrannhet (utifrån inmätning med GPS). Naturvårdsarter definieras enligt
Svensk standard för naturvärdesinventering SS 199000:2014 (SIS, 2014) som ett samlingsbegrepp för skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter och signalarter.
Rödlistning är ett system som utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN)
och rödlistningen utgör en prognos över risken för enskilda arter att dö ut i Sverige. Rödlistan
är ett hjälpmedel för att göra naturvårdsprioriteringar, men har ingen juridisk status. Rödlistade arter klassas utifrån bedömd risk för utdöende. Arter i följande hotkategorier räknas som
naturvårdsarter: NT (nära hotad), VU (sårbar), EN (starkt hotad) och CR (akut hotad). För
mer utförlig beskrivning av begreppet naturvårdsarter hänvisas till rapporten "Naturvårdsarter" (Hallingbäck, 2013).
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4

Resultat

4.1

Allmän beskrivning av det inventerade området
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Naturmiljön inom de inventerade korridorerna för luftledning utgörs till största delen av ung
eller medelålders skog. Trädslagen varierar, från rena granbestånd till blandskog och
ädellövskog med bok och ek. Skogen är till stor del skött för att producera skogsråvara, så
kallad produktionsskog. Det finns ett flertal diken i området, vilka troligen anlagts för att dränera fuktig skogsmark och på så sätt öka skogens produktionsförmåga.
Stora delar av området visar spår av att ha varit brukat som betesmark innan det växte igen
med skog. Det finns gott om stenmurar i skogen som visar på att det tidigare varit hägnad betesmark. Detta indikerar att den skogliga kontinuiteten i området inte är särskilt lång. Eftersom höga naturvärden i skogsmiljö tar lång tid att utveckla är områden med kort skoglig
kontinuitet ofta mindre intressanta ur naturvärdessynpunkt.
Förutom skogsområdena finns ett område med öppen myr, flera kalhyggen och en våtmark
med öppen vattenyta. Naturmiljön längs alternativet för markkabel är starkt präglat av närheten till befintliga vägar och husbebyggelse och saknar nämnvärda naturvärden. I figurerna
3–8 visas bilder från några representativa delar av det undersökta området.
Landskapet utanför det inventerade området utgörs av skogsmark, husbebyggelse, väg och
järnväg samt ett industriområde. Det närmaste skyddade naturområdet är naturreservatet och
Natura 2000-området Uggleskogen, som ligger drygt 2 kilometer åt nordost.

Figur 3. Produktionsskog med gran i den norra korridoren för luftledning (LL2)
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Figur 4. Ett av många diken i området, detta inom den norra korridoren för luftledning LL2

Figur 5. Tallmosse av ristyp i den södra korridoren för luftledning LL1.

NATURVÄRDESINVENTERING, E.ON – PERSTORP

Figur 6. Bokdominerad skog på före detta betesmark i södra korridoren för luftledning LL1.

Figur 7. Alternativet för markkabel följer befintlig väg (Vårvägen), som här löper parallellt
med väg 21/108. På den södra sidan av Vårvägen finns främst ungskog och tomtmark.

15
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Figur 8. Den invasiva arten parkslide observerades på flera platser, det här beståndet växte i
den norra korridoren för luftledning LL2.
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4.2
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Naturvärdesobjekt

Vid naturvärdesinventeringen identifierades två naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet
(se tabell 1), båda dessa tilldelades naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). Naturvärdesobjekten beskrivs mer detaljerat i objektkatalogen, och redovisas på ortofoto i figur 9 samt i
GIS-skikt.
Tabell 1. Sammanfattning naturvärdesobjekt
Objektid

Nvklass

Naturtyp

Biotop

NVI_EON_01

3

Skog och träd

Uppvuxen löv- och barrblandskog

NVI_EON_02

3

Småvatten

Våtmark med öppen vattenyta

Figur 9. De två naturvärdesobjekten avgränsade med ljusgrön linje.
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4.3

Objektkatalog naturvärdesobjekt

ID: NVI_EON_01
Area: 0,91 hektar
Naturtyp: Skog och träd
Biotop: Uppvuxen löv- och barrblandskog
Beskrivning: Flerskiktad blandskog med bok, ek, tall, gran, glasbjörk och lönn som dominerande trädslag. De högsta naturvärdena finns i den södra delen där det växer ett par grövre
ädellövträd, bland annat en ek med diameter i brösthöjd på 108 centimeter. Där finns även en
lönn med diameter på 86 centimeter. På eken hittades signalarten guldlockmossa. I buskskiktet finns bland annat hallon, björnbär, hassel, rönn, bok och ung gran. I fältskiktet finns bland
annat blåbär, lingon, örnbräken, träjon och bredbladiga gräs. Viss förekomst av stående död
ved.
Naturvärdesklass med motivering: 3 - Påtagligt naturvärde, motiveras av viss förekomst av
naturvårdsarter och vissa biotopkvaliteter i form av grövre ädellövträd och flerskiktad
ädellövskog.
Naturvårdsarter: Guldlockmossa (signalart Skogsstyrelsen)
Tidigare inventeringar: Ej kända

Figur 9. Den grova eken, fotograferad söderifrån.

.
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ID: NVI_EON_02
Area: 0,86 hektar
Naturtyp: Småvatten
Biotop: Våtmark med öppen vattenyta
Beskrivning: Våtmark med öppen vattenyta på cirka 0,12 hektar. Klibbal, vårtbjörk, vide,
pors och brakved dominerar i strandlinjen. Rikligt med missne (signalart) och nate i vattnet.
Riklig förekomst av veketåg och kaveldun tyder på näringsrika förhållanden. Trolig leklokal
för groddjur men inventerades utanför lekperioden för groddjur. Goda förutsättningar som fågellokal. Objektet är till största delen beläget utanför korridoren för det norra luftledningsalternativet, på dess södra sida.
Naturvärdesklass med motivering: 3 - påtagligt naturvärde, motiveras av förekomst av naturvårdsart och påtagliga biotopkvaliteter i form av småvatten med relativt hög grad av naturlighet och goda förutsättningar för groddjur och fåglar.
Naturvårdsarter: Missne (signalart Skogsstyrelsen)
Tidigare inventeringar: Ej kända

Figur 10. Våtmarken fotograferad västerifrån.
.

20

NATURVÄRDESINVENTERING, E.ON - PERSTORP

4.4

Biotopskyddsobjekt

Ett objekt som omfattas av generellt biotopskydd enligt miljöbalken hittades i det inventerade
området. Objektet utgjordes av en allé med tio vårtbjörkar och beskrivs på nästföljande sida
samt visas på ortofoto i figur 10.

Figur 10. Den biotopskyddade allén markerad med röd linje.
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ID: NVI_EON_BS_01
Objektstyp: Allé
Beskrivning: Tio vårtbjörkar, de flesta med en diameter i brösthöjd på runt 45 cm. Träden
står i en rad på den östra sidan av grusvägen. Träden har rikligt med epifyter, både mossor och
lavar, men inga signalarter hittades.

Figur 11. Allén fotograferad söderut.
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4.5

Artfynd och fridlysta arter

De naturvårdsarter som hittades har utgjort underlag för naturvärdesklassningen av naturvärdesobjekten. Fynd av naturvårdsarter finns noterade under respektive naturvärdesobjekt i avsnitt 4.3.
En fridlyst art observerades, revlummer, vilken växte i en granskog i den norra korridoren för
luftledning (LL2). Fridlysningen av revlummer innebär 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 (Naturvårdsverket, 2016). Revlummer är inte rödlistad och förekommer i hela Sverige, dock mer sparsamt i södra Sverige. Arten
visas på bild i figur 12 och fyndplatsen visas på ortofoto i figur 13.
Den enda rödlistade arten som observerades var spillkråka, den hördes vid flera tillfällen i den
östra delen av det inventerade området. Arten är rödlistad i kategori NT (nära hotad) vilket är
den lägsta av rödlistans hotkategorier. Flygbilden i figur 13 visar platser där spillkråka observerades.
Historiska fynd på Artportalen och uttaget med skyddsklassade fynd från ArtDatabanken visade inte heller på att fridlysta arter har observerats inom området som kommer påverkas av
ledningen.
En art som observerades på flera platser var den invasiva arten parkslide (Reynoutria japonica), se bild i figur 8. Fyndplatserna är markerade på flygbilden i figur 13. Parkslide omfattas
idag inte av lagstiftning som rör invasiva främmande arter (EU-förordning nr (1143/2014))
men eftersom den är mycket invasiv rekommenderar Naturvårdsverket att man avstår från att
plantera den och försöker förhindra att den sprider sig om man har den på sin mark (Naturvårdsverket, 2019).

Figur 12. Den fridlysta arten revlummer (Lycopodium annotinum) observerades i den norra
korridoren för luftledning LL2.
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Figur 13. Artfynd av naturvårdsarter och invasiva arter vid fältinventeringen.
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4.6

Skrivbordsstudie avseende fåglar

Utdraget med skyddsklassade artfynd inom utredningsområdet plus en buffert på 1 kilometer i
varje riktning analyserades med hjälp av GIS-program. Dessa fynd utgörs av till exempel
häckande rovfåglar och vissa rödlistade eller fridlysta arter och är inte publikt tillgängliga via
Artportalen. Det finns inga dokumenterade häckningar av större rovfåglar eller andra fågelarter som är särskilt utsatta för störningar eller som kan anses ha en förhöjd risk för kollisioner
med kraftledningar inom det berörda området. Det finns en fågellokal med många registrerade
observationer, Reningsverksdammarna, cirka 700 meter norr om väg 21. Fågelförekomsterna
vid denna lokal bedöms inte påverkas av det aktuella projektet.
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Samlad bedömning och diskussion

Fältinventeringen visade att naturvärdena längs de föreslagna sträckningarna för luftledning är
relativt begränsade. Längs den föreslagna sträckningen för markkabel saknades helt naturvärdesintressanta områden. Skogsområdena längs de föreslagna luftledningarna utgörs till stor
del av ung eller medelålders skog på mark som varit brukad innan den växte igen med skog.
Rödlistade och fridlysta arter noterades i begränsad omfattning. De vattendrag som finns inom
området har en liten grad av naturlighet då de till största delen är kraftigt påverkade av dikesgrävning och uträtning.
De fynd som gjordes vid naturvärdesinventeringen föranleder inga stora skyddsåtgärder. Området med blandädellövskog i öster, och i synnerhet de grövre ädellövträden, bör i möjligaste
mån undvikas vid uppförande av ledningen. Även den biotopskyddade allén med björkar bör
undvikas om möjligt. Våtmarken i väster kommer troligen inte att påverkas alls, inga skyddsåtgärder behövs där.
Naturvärdesinventeringen gjordes i slutet av september, vilket är inom ramen för rekommenderad säsong för naturvärdesinventering enligt SS 199000:2014. Tidpunkten på året är dock
inte idealisk med avseende på bland annat fåglar, groddjur och blommande kärlväxter. Det
finns därför risk att vissa förekommande arter har missats vid inventeringen. Denna felkälla
bedöms dock inte vara så pass stor att den påverkat naturvärdesklassningen.
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