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Bakgrund 
Inför ny detaljplanering av området söder om Hedeskoga, Ystad kommun, har Ekoll AB på 

uppdrag av Tyréns AB gjort en naturvärdesinventering (NVI) på fastigheterna Lilla tvären 2:3 

(östra delen), Hedeskoga 18:1 (östra delen), Hedeskoga 18:3, Hedeskoga 5:2 och Hedeskoga 20:1 

(figur 1). Det inventerade området är ca 15,3 ha stort och utgörs framför allt av åkermark (figur 

1).   

 
Figur 1. Karta med gränser (rött) för naturvärdesinventerat område. 

 

 

Syfte med en naturvärdesinventering 

Syftet med en NVI är att identifiera och avgränsa de geografika områden i landskapet som är av 

positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. 

NVI omfattar varken konsekvensbedömning eller bedömning av framtida naturvärde. En NVI 

ger därför inget direkt svar kring exploateringskänslighet eller utvecklingspotential. 
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Naturvärdet bedöms enligt fyra naturvärdesklasser (grad av naturvärde): 

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

 Naturvärdesklass 2 – Högt naturvärde (stor positiv betydelse för biologisk mångfald) 

 Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde (påtaglig positiv betydelse för biologisk 

mångfald) 

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

 

Naturvärdet bedöms med hjälp av bedömningsgrunderna ”art” och ”biotop” och avser den 

biologiska mångfaldens nuvarande tillstånd. Bedömningsgrunden ”art” består av de fyra 

aspekterna: naturvårdsarter, rödlistade arter, hotade arter och artrikedom (artantal eller 

artdiversitet). Bedömningsgrunden ”biotop” baseras på kvalitet på biotopen såsom: naturlighet, 

störningsregimer, strukturer och element, kontinuitet, abiotiska förutsättningar (speciella 

lokalklimat och livsmiljöer), förekomst av nyckelarter samt läge, storlek och form (t ex 

småskalighet och variation i odlingslandskapet). Man tar också hänsyn till om hur sällsynt och 

hotad biotopen är. Fältinventeringen vid en NVI ska i Skåne utföras under perioden 1 april till 30 

november. 

 

 

 

Metodik 
Förarbete 

Inför fältbesöket inhämtades information om området på Naturvårdsverket (Kartverktyg skyddad 

Natur), Länsstyrelsen i Skånes webGIS samt Artportalen (2016-06-24, period 2000 till 2016) och 

information från Naturskyddsföreningen i Ystad. 

 

 

Skyddade/värdefulla områden 

Planområdet ligger inom områden med förbud mot markavvattning (OBJECTID 40, Skåne län, 4 

§ Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet mm) vilket gäller för hela Skåne. Inga andra 

formella skydd gäller för området.  

 

 

Grod- och kräldjur 

I närområdet utanför inventerat område finns lövgroda, klockgroda och större vattensalamander 

(figur 2) inrapporterade på Artportalen (figur 3). 

 

      
Figur 2. Lövgroda, klockgroda och större vattensalamander. Fotona är tagna i annat sammanhang.  
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Figur 3. Förekommande arter av groddjur i området kring Källesjö-Hedeskoga. Data hämtat från Artportalen (period 

2000-2016). 

 

 

Fåglar 

Utanför inventerat område finns ett stort antal fågelarter rapporterade på artportalen. Söder och 

väster om det inventerade området finns flera större vatten (Stora Hedeskoga dammen samt 

Norra och Södra Källesjö dammen) med många rapporter. Här är rapporterat flera häckande 

arter, inklusive rödlistade arter, och karaktärsarter för större skånska våtmarker. Av de häckande 

arterna finns, brunand (VU), sävsparv (VU), gravand, skedand, vigg, gråhakedopping 

(karaktärsart, figur 4), smådopping, mindre strandpipare, knölsvan, kricka och gräsand. Ett stort 

antal, icke häckande men förbiflygande rastande eller födosökande fågelarter, finns rapporterade 

både inom och utanför det inventerade området. Exempel på arter är vit stork (CR), stare (VU), 

blå kärrhök (NT), rördrom (NT), brushane (VU), storspov (NT) och årta (VU). 

 
 

Figur 4. Gråhakedopping. Fotot är taget i annat sammanhang. 
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Ryggradslösa djur 

Det finns inga rapporterade fynd av ryggradslösa djur på artportalen inom det inventerade 

området. Däremot finns flera trollsländearter (ej rödlistade eller Natura-2000 arter) strax utanför i 

Stora Hedeskoga dammen. Rapporterade arter är större sjötrollslända, fyrfläckad trollslända (figur 

5), sjöflickslända, pudrad smaragdflickslända, blå kejsartrollslända, blodröd ängstrollslända, 

tegelröd ängstrollslända, metalltrollslända, mörk lyrflickslända och större kustflickslända. Det 

fanns en rapport om en smalsprötad bastardsvärmare (NT) som observerats utanför inventerat 

område, men enligt bilderna på Artportalen rör detta sig om en karminspinnare, vilken inte är 

rödlistad. Det finns heller inga andra rapporter av den smalsprötade bastardsvärmaren i Skåne på 

2000-talet. 

 

 
Figur 5. Fyrfläckad trollslända. Fotot är taget i annat sammanhang. 

 

 

Övrig fauna och flora 

På Artportalen fanns inga observationer av kärlväxter, mossor, lavar, svampar, alger, fladdermöss 

och fiskar inrapporterade. Endast en observation av igelkott fanns intill väg 13 (Sjöbovägen). 

 

 

 

Fältinventering 

Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt svensk standard SS199000:2014 med 

detaljeringsgrad ”detalj”, vilket innebär att minsta kartlagda yta (naturvärdesobjekt) är 10 m2. Ytan 

kan även innehålla värdeelement (såsom stockar, träd och block) som ska pekas ut. En yta ska 

vara homogen (förutom värdeelement) och utgöras av en dominerande naturtyp och därmed ha 

samma värde för biologisk mångfald.  

 

Tilläggen ”Generellt biotopskydd” och ”Detaljerad redovisning av artförekomst” har genomförts 

inom hela området. Dessutom har vi inkluderat tillägget ”Naturvärdesklass 4” eftersom området i 

stort saknar högre naturvärden. 

 

Fältbesöket gjordes den 15 juni 2016 vid soligt väder och utfördes av Marika Stenberg (biotoper 

och groddjur), Per Nyström (biotoper, groddjur, flygande storfjärilar och insekter) och Susanne 

Gustafsson (flora). Ingen bestämning av mossor, lavar och svampar gjordes. 
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Bedömning av naturmiljöer och naturvärden 
 

Översiktlig beskrivning av området 

Hela NVI området består av intensivt och konventionellt odlad åkermark (figur 6). I norra kanten 

finns dock några biotoper som har visst naturvärde. En igenvuxen märgelgrav finns även centralt 

i området (figur 6).  

 

Vid fältbesöket noterades flera olika arter av växter (83 arter), storfjärilar (8 arter) och flertalet 

fåglar som är typiska för ett intensivt odlat åkerlandskap (bilaga 1). Brun kärrhök flög också över 

området. Inga naturvårdsarter (skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, 

signalarter) påträffades, förutom ett litet bestånd av gullviva (fridlyst) som fanns i åkerkanten vid 

cykelbanan i öster. Detta bestånd har säkerligen odlat ursprung och därmed inte påverkat vår 

naturvärdesbedömning.    

 

 
Figur 6. Vy över det naturvärdesinventerade området. Bilden tagit från södra delen av området mot norr. Mitt i 

bilden syns den igenväxta märgelgraven (naturvärdesobjekt 1). 

 

 

Biotopskydd 

Två områden omfattas av generellt biotopskydd. Det fanns en igenväxt märgelgrav mitt i NVI 

området samt ett odlingsröse i norra kanten av området. Båda områdena är också 

naturvärdesobjekt och beskrivs närmare nedan. 

 

 

Naturvärdesobjekt 

I NVI området identifierades fem naturvärdesobjekt. Samtliga bedömdes som ”Naturvärdesklass 

4” (visst naturvärde, figur 7). 
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Figur 7. Karta över naturvärdesinventerat område med gränser för inventerat område (rött), utpekade 

naturvärdesobjekt (gult) samt område med generellt biotopskydd (objekt 1 och 4, turkost). Samtliga objekt bedöms 

som naturvärdesklass 4 (visst naturvärde - viss positiv betydelse för biologisk mångfald). 

 

 

1. Småvatten – igenväxt märgelgrav 

Objektet är en nästan helt uttorkad och igenvuxen märgelgrav (figur 8) med branta kanter. Den är 

nästan helt uttorkad, men är troligen fuktig förutom under torrperioden på sommaren. 

Märgelgraven är igenvuxen med bland annat fläder, slån, sälg och bärbuskar. Vid fältbesöket 

noterades häckande ringduva. I märgelgraven finns mycket dumpat avfall (plåtar, bildörrar, rostig 

oljetunna och byggavfall, figur 8). Det kan även finnas annat dolt miljöfarligt avfall. 
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Naturvärdesklass: 4  

I detta landskap har märgelgraven ett visst värde för den biologiska mångfalden eftersom den 

finns i ett utpräglat jordbrukslandskap och bidrar till ökad variation av biotoper. Biotopen 

fungerar som livsmiljö för grod- och kräldjur och smågnagare men även för häckande och 

rastande fåglar. Småvatten och våtmark i jordbruksmark omfattas av generellt biotopskydd. 

 

  
Figur 8. Igenvuxen märgelgrav i åkermark (objekt 1). Den vänstra bilden är tagen mot sydväst och Källesjö syns i 

bakgrunden. Det finns dumpat avfall i märgelgraven. 

 

 

2. Åkermark - trädesåker 

I området finns mycket blommande örter (figur 9) såsom kirskål, rödklöver, åkerviol, 

johannesört, ängshaverrot (figur 10) och åkertistel. Dessutom finns flera grässorter och 

svartkämpe. Alla dessa växter är viktiga för pollinerare och som värdväxter för andra insekter. 

Vid fältbesöket noterades flera dag- och nattfjärilsarter samt mätare såsom puktörneblåvinge 

(figur 10), nässelfjäril, allmänt bandfly och svartribbad vitvingemätare. Vi observerade att 

området utnyttjades av hämpling, en typisk småfågel som missgynnas i jordbrukslandskapet. 

Denna var rödlistad 2010, men är det inte längre. 

 

Naturvärdesklass: 4 

I detta landskap har biotopen ett visst värde för den biologiska mångfalden eftersom den finns i 

ett utpräglat jordbrukslandskap och anslutning till bebyggt område och bidrar till ökad variation 

av biotoper. Det förekommer dock inga sällsynta åkerogräs eller insekter i området, vilket bidrar 

till at den fått en lägre klassning. Dessutom har den leriga marken tidigare plöjts regelbundet, 

vilket gör att markfaunan säkerligen är trivial. Så småningom (om marken fortsätter att var i 

träda) övergår denna biotop till ängs- och betesmark.  
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Figur 9. Trädesåker (objekt 3) i norra delen av naturvärdesinventerat område. Bilden är tagen mot nordväst. I 

bakgrunden syns masterna i objekt 5 och trädridån i objekt 3. 

 

 

  
Figur 10. Puktörneblåvinge och ängshaverrot noterade i naturvärdesobjekt 2. 

 

 

3. Park och trädgård - trädridå vid kyrkogården 

Objektet är en trädridå av lönn som kantar en kyrkogård (figur 11). Det finns även en 

ligusterhäck med inslag av alm och fläder. Både gamla träd och stenar kan vara viktiga för mossor 

och lavar. Lönn är något för torrt trädslag för att mossor ska trivas. Vid fältbesöket noterades 

småfåglar i trädkronorna. 

 

Naturvärdesklass: 4 

I detta område har denna trädridå troligen betydelse för den biologiska mångfalden eftersom den 

finns i ett utpräglat jordbrukslandskap och anslutning till bebyggt område. Gamla lövträd är 

viktiga för vedlevande insekter. Lönn är inte mulmbildande (som t ex ek), men det kan finnas en 

del insekter som trivs under barken. 
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Figur 11. Lönnar på kyrkogården (objekt 3) med lavar. 

 

 

4. Berg och sten - odlingsröse 

Objektet är ett relativt litet odlingsröse med både gamla och nyupplagda stenar (figur 12) i norra 

kanten av NVI området.  Delar av röset är solbelyst.  

 

Naturvärdesklass: 4 

I detta landskap har detta odlingsröse ett visst värde för den biologiska mångfalden eftersom den 

finns i ett utpräglat jordbrukslandskap och fungerar som livsmiljö för t ex grod- och kräldjur och 

smågnagare. Däremot är värdet får mossor och lavar lägre eftersom nya stenar har lagts till och 

de äldre stenarna ligger helt beskuggade. Odlingsrösen i jordbruksmark omfattas av generellt 

biotopskydd. 

 

 
Figur 12. Delvis solexponerat odlingsröse (objekt 4). Bilden är tagen mot öster. 

 

 

5. Igenväxningsmark - buskmark 

Objektet är en igenväxningsmark intill en anläggning med master (figur 13) bestående av gräs, 

buskar och träd men få blommande kärlväxter. Förekommande arter i objektet är bland annat 

körsbär, hagtorn och sälg som utgör viktiga födokällor och skydd för fåglar och insekter.  
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Naturvärdesklass: 4  

I detta landskap har området ett visst värde för den biologiska mångfalden eftersom den finns i 

ett utpräglat jordbrukslandskap och i anslutning till bebyggt område. Området bidrar till ökad 

variation av biotoper och fungerar som livsmiljö för bland annat småfågel och groddjur. Bristen 

på blommande örter, som är viktiga för fjärilar och många insekter, medför att klassningen inte 

blir högre. 

 

  
Figur 13. Igenväxningsmark (objekt 5) med gräs, träd och buskar. 

 

 

 

Omgivande landskap 

Omlandet består av ett utpräglat jordbrukslandskap. Det naturvärdesinventerade området ligger 

inklämt mellan tätbebyggt område (Hedeskoga i norr, Källesjö i väster och Ystad i söder) samt 

Sjöbovägen i öster. 

 

I övrigt är det generellt högre naturvärden i omgivningen än i NVI området. I sydväst finns ett 

sammanhängande naturområde som består av flertalet dammar (figur 14) samt gräs- och 

buskmarker. I dammarna noterades rikligt med trollsländor, klockgroda, lövgroda, ätlig groda och 

larver av mindre vattensalamander vid fältbesöket. I detta område förekommer bland annat 

många rödlistade fågelarter. 

 

 
Figur 14. Vy över Stora Hedeskogadammen. Bilden tagen från de centrala delarna av det naturvärdesinventerade 

området. Dammen ligger utanför detta område.   



14 
 

Samlad bedömning 
Den samlade bedömningen är att det naturvärdesinventerade området i sig inte hyser några större 

naturvärden. Vi påträffade inga naturvårdsarter (skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter, 

ansvarsarter, signalarter) vid inventeringen, vare sig vad gäller flora och flygande insekter. 

Däremot identifierade vi några naturvärdesobjekt som kan ha viss betydelse för den biologiska 

mångfalden både inom det naturvärdesinventerade området och direkt utanför. De flesta 

naturvärdesobjekten finns i norra delen av det naturvärdesinventerade området och utgörs av 

buskmarker, stor lönn, odlingsröse och trädesåker. Dessa biotoper har tillsammans ett relativt 

högt värde för den biologiska mångfalden i detta annars jordbruksdominerade landskapet. 

Småvatten och odlingsröse i jordbruksmark omfattas av generellt biotopskydd. 

 

I det angränsande området i söder och väster finns flera små och stora vatten som hyser groddjur 

vars livsmiljöer är skyddade. Bland annat klockgroda och lövgroda noterades i samband med en 

annan inventering i maj/juni 2016. Såväl den igenväxta märgelgraven (objekt 1) som odlingsröset 

(objekt 4) utgör troligen livsmiljöer för dessa arter. 

 

Notera att en naturvärdesinventering inte omfattar konsekvensbedömning eller bedömning av 

framtida naturvärde. En NVI ger därför inget direkt svar kring exploateringskänslighet eller 

utvecklingspotential av ett område. 
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Bilaga 1. Noterade arter i det naturvärdesinventerade området. 
Svenskt artnamn Latinskt artnamn Svenskt artnamn Latinskt artnamn 

Flora  Raps Brassica napus 

Alm Ulmus glabra Renfana Tanacetum vulgare 

Baldersbrå Tripleurospermum perforatum Revormstörel Euphorbia helioscopia 

Björnbär Rubus subg. Rubus Revsmörblomma Ranunculus repens 

Björnloka Heracleum sphondylium Rågvallmo Papaver dubium 

Blodnäva Geranium sanguineum Röda vinbär Ribes rubrum 

Brunört Prunella vulgaris Rödklöver Trifolium pratense 

Brännässla Urtica dioica Rödmire Anagallis arvensis 

Dunört Epilobium sp. Röllika Achillea millefolium 

Duvnäva Geranium columbinum Skatnäva Erodium cicutarium 

Engelskt rajgräs Lolium perenne Skräppor Rumex spp. 

Femfingerört Potentilla argentea sp. Slån Prunus spinosa 

Flikbladig gråal  Alnus incana Snårvinda Calystegia sepium 

Fläder Sambucus nigra Snärjmåra Galium aparine  

Gatkamomill Matricaria matricarioides Sparvnäva Geranium pusillum 

Groblad Plantago major Svartkämpar Plantago lanceolata 

Gråbo Artemisia vulgaris Sälg Salix caprea 

Gullviva* Primula veris Taggsallat  Lactuca serriola  

Hagtorn Crataegus spp. Timotej Phleum pratense 

Hallon  Rubus idaeus Tusensköna Bellis perennis 

Hampdån Galeopsis speciosa  Tysklönn Acer pseudoplatanu 

Harkål Lapsana communis Uppländsk vallört Symphytum asperum x uplandicum 

Hundkäx Anthriscus sylvestris Vete Triticum aestivum 

Hundäxing Dactylis glomerata Vitgröe Poa annua 

Hästhov Tussilago farfara Vitklöver Trifolium repens 

Jordklöver Trifolium campestre  Vitmåra Galium boreale 

Jordreva Glechoma hederacea Vitplister Lamium album 

Jordrök Fumaria officinalis Vägtistel Cirsium vulgare 

Kamomill Matricaria recutita Åkerfräken Equisetum arvense  

Kardborre Arctium spp. Åkerförgätmigej Myosotis arvensis  

Kirskål Aegopodium podagraria Åkertistel Cirsium arvense  

Knylhavre Arrhenatherum elatius Åkerveronika Veronica agrestis  

Korsört Senecio vulgaris Åkervinda Convolvulus arvensis 

Kålmolke Sonchus oleraceus  Åkerviol Viola arvensis  

Käringtand Lotus corniculatus Äkta johannesört Hypericum perforatum 

Körsbär Prunus sp. Ängsgröe Poa pratensis 

Liguster Ligustrum vulgare Ängshaverrot  Tragopogon pratensis 

Luddlosta Bromus hordeaceus   

Lönn Acer platanoides Storfjärilar  

Maskrosor Taraxacum spp. Allmänt bandfly Noctua pronuba 

Mjuknäva Geranium molle Amiral Vanessa atalanta 

Nejlikrot Geum urbanum Gammafly Autographa gamma 

Nyponros Rosa dumalis Nässelfjäril Aglais urticae  

Oxel Sorbus intermedia Puktörneblåvinge Polyommatus icarus 

Palsternacka Pastinaca sativa Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 

Pestskråp Petasites hybridus Sotmätare Odezia atrata 

Poppel Populus sp. Svartribbad vitvingemätare Siona lineata 

* bedömt som odlat ursprung 


