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1 Uppdraget 

 

1.1 Bakgrund och syfte 

Åstorps kommun avser att upprätta en fördjupad översiktsplan (FÖP) för området kring Björnås som idag 

främst består av villaområden, hästhagar och generösa inslag av naturmark. I samband med detta ska även 

en miljöbedömning av planförslaget göras, i syfte att integrera miljöaspekter och främja en hållbar utveckling.  

Inom ramen för miljöbedömningen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram som beskriver 

planförslagets konsekvenser för miljön och människors hälsa. Under juni 2022 har Norconsult AB utfört en 

naturvärdesinventering av det tänkta planområdet på uppdrag av Åstorps kommun. Syftet med inventeringen 

har varit att få aktuell och fördjupad kunskap om områdets naturvärden som ett underlag till det fortsatta 

planarbetet och miljöbedömningen av planen. 

1.2 Inventeringsområdet 

Det område som ingått i inventeringen sammanfaller med det tilltänkta planområdet för den fördjupade 

översiktsplanen (se karta i figur 1). Inventeringsområdet som omfattar cirka 110 hektar gränsar i söder och 

öster till Söderåsens naturmarker, i väster till den före detta bergtäkten (Makadamen) och i norr till 

Kalvahagens naturreservat och odlingslandskapet på Söderåsens sluttningar öster därom. 

 

Figur 1. Karta med gräns för inventeringsområdet som sammanfaller med tänkt avgränsning av planområdet för den 
fördjupade översiktsplanen. 
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2 Genomförande 

2.1 Inventeringsmetodik 

Uppdraget har utförts enligt svensk standard för naturvärdesinventering (SS199000:2014, och teknisk rapport 

SIS-TR 199001:2014). Genomförandet har omfattat naturvärdesinventering (NVI) på förstudienivå, följt av NVI 

på fältnivå (detaljeringsgrad medel). Redovisning av båda stegen görs i denna rapport. Inventeringen har även 

omfattat följande, i standarden beskrivna, tillägg: 

• Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde): Innebär att även naturvärdesobjekt motsvarande klass 4 (visst 

naturvärde) identifieras, avgränsas och beskrivs. 

• Generellt biotopskydd: Innebär att områden eller objekt som omfattas av generellt biotopskydd 

identifieras och redovisas. 

2.2 Utförare 

Arbetet med denna NVI har i sin helhet utförts av Norconsult AB. Huvudansvarig och rapportförfattare har varit 

David Reuterskiöld (biolog). Fältarbete och naturvärdesbedömning har utförts av David Reuterskiöld med 

bidrag av Caroline Jöngren (biolog) och Dagmar Clough (biolog).  

2.3 Faktainsamling 

Arbetet har inletts med de moment som motsvarar NVI på förstudienivå, vilket inkluderat insamling och 

genomgång av känd information om naturen i området. Genomgången omfattar eventuell förekomst av 

skyddad natur enligt lag, utpekade naturvärden i olika samhällsplaneringsunderlag samt flygbildsstudier. 

Baserat på detta har alla geografiska områden, ner till minsta gällande karteringsenheter, d v s områden på 

minst 1 000 m2 samt linjeobjekt av minst 50 meters längd och 0,5 meters bredd, som bedömts utgöra 

potentiella naturvärdesobjekt, identifierats och bedömts preliminärt. Vidare har utdrag av tidigare noterade så 

kallade naturvårdsarter gjorts från artportalen. Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som behöver 

uppmärksammas inom naturvården och omfattar skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter och signalarter 

för skog. Se faktaruta på kommande sida för mer information. Kompletterande information om 

naturförhållandena har även inhämtats muntligen från Bengt Hertzman som är aktiv i lokala 

naturskyddsföreningar och har god lokalkännedom om området och dess naturmiljöer. 

2.4 Fältinventering 

Fältinventering av området utfördes 2022-06-03, 2022-06-08 samt 2022-06-09. Inventeringen gjordes i form 

av strövning genom området varvid samtliga potentiella naturvärdesobjekt som identifierats vid förstudien 

besökts och deras gränser och indelning justerats efter behov. Även övriga delar av området som bedömts 

vara allmänt tillgängliga har besökts för att upptäcka eventuella ytterligare värdeobjekt. Befintliga villaområden 

och andra ytor med uppenbart privat karaktär har dock inte fältinventerats och vissa av områdets hagar har 

endast kontrollerats översiktligt från utsidan av staketen för att inte störa betande djur. 

2.5 Naturvärdesbedömning 

Utifrån den samlade kunskap som erhållits om området (via faktainsamling och fältundersökningar) har 

naturvärdet för de identifierade naturvärdesobjekten bedömts. Detta har, i enlighet med standarden, gjorts 

genom en sammanvägning av områdenas artvärde och biotopvärde. Klassindelningen för 

naturvärdesbedömningarna framgår nedan. Bedömning av artvärde görs enligt standarden i hög grad baserat 

på förekomsten av så kallade naturvårdsarter men även allmän artrikedom har beaktats. 
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2.6 Osäkerheter i bedömningarna 

Generellt bedöms att den införskaffade informationen om naturvärdena i inventeringsområdet varit tillräcklig 

för att ge välgrundade och tillförlitliga värdebedömningar för det aktuella sammanhanget. Då känd information 

om områdets naturvärden i vissa avseenden är begränsad , bland annat gällande förekomst av vissa 

artgrupper, och då hittills utförda inventeringar endast varit av översiktlig karaktär, rymmer de gjorda 

värderingarna i denna NVI-version dock ett visst mått av osäkerhet och somliga värden inom området, till 

exempel i form av rödlistade arter, kan vara förbisedda. 
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3 Allmänna naturförhållanden 

Inventeringsområdet uppgår till knappt 110 hektar och sammanfaller med det tilltänkta planområdet för den 

fördjupade översiktsplan för Björnåsområdet som Åstorps kommun avser att utarbeta. Knappt 45 % (nära 50 

hektar) av denna yta upptas idag av befintlig bebyggelse i form av villaområden med tillhörande trädgårdar, 

ensamliggande gårdar vägar, skola med mera. Dessa delar har inte besökts i fält och kommenteras inte vidare 

även om områdena med villaträdgårdar utan tvivel också bidrar med naturvärden i form av rik förekomst av 

blommande örter, buskar och träd under en stor del av vegetationssäsongen som i sin tur är av stort värde för 

blombesökande insekter. 

De obebyggda delarna, som omfattar drygt 60 hektar, utgörs till största delen av hagmarker och 

lövskogspartier. Hagmarkerna har nästan undantagslöst ett förflutet som åkermark där odlingen successivt 

upphört i senare tid. De flesta hagarna betas idag av hästar, men i nordöstra delen av inventeringsområdet 

finns även nötbetade hagmarker. 

Trots att de tidigare varit åkermark är många av hagarna idag rika på blommande örter vilket sannolikt beror 

på att marken utgörs av relativt mager och till stora delar sandig morän. De många hagarna och 

skogspartierna förekommer i en småskalig mosaik som ger upphov till en stor mängd brynzoner med rik 

förekomst av blommande och bärande buskar och träd som bidrar med mat till många djurarter och skapar ett 

gynnsamt mikroklimat genom att de ger lä och skydd. Både i brynen och i vissa av skogspartierna finns också 

en stor mängd gamla grova lövträd av flera olika arter, både i solbelysta och skuggade lägen, vilka i hög grad 

bidrar till mångfalden i området. I gränserna mellan hagar och skogsmarker finns även ett stort antal 

välbevarade, breda stenmurar som ytterligare bidrar till variationen i området och fungerar som livsmiljö, skydd 

och övervintringsplatser för ett stort antal arter. 

Denna småskaliga mosaik av hagar, skogsmarker och brynzoner är bäst utvecklad och bevarad i områdets 

norra del (norr om Rönnvägen) med en tydlig värdekärna inom delar av det område som lokalt kallas Heiners 

ängar. Dessa delar gränsar också till Kalvahagens naturreservat som till en mindre del även når in över 

inventeringsområdet. 

Även i övriga delar av inventeringsområdet finns områden med högre naturvärden. Främst gäller detta ett 

större område med lövskog (objekt 22-24) av skiftande karaktär centralt längs områdets södra gräns. Flera 

större hästhagar finns också i inventeringsområdets centrala och sydöstra delar. Dessa hagar bedöms sakna 

mer exklusiva botaniska kvaliteter men har likväl ett ganska stort inslag av blommande örter och har, 

tillsammans med de stenmurar och trädridåer som omgärdar dem, ett generellt grundvärde för naturmiljön. Att 

de mer långsiktigt får ligga som obrutna gräs- och örtsvålar gör dem bland annat till viktiga födosöksmiljöer för 

många insekter och fåglar. Dessa hagar och tillhörande stenmurar kan sägas gränsa till att kvalificera som 

naturvärdesobjekt av klass 4. Att de i denna rapport inte tas upp som sådana beror främst på att de inte i 

samma grad som hagarna norr om Rönnvägen ansetts vara viktiga ingående delar i ett sammanhållet 

kulturlandskap och inte har samma tydliga stödjande funktion som buffert- och spridningszon till de 

värdekärnor som finns inom Kalvahagens naturreservat och Heiners ängar. 
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4 Skydd för naturen 

4.1 Riksintressen 

Inventeringsområdet gränsar i söder och öster till ett stort område av riksintresse för naturvården enligt 

Miljöbalken 3 kap 6 § som i princip omfattar hela Söderåsen och är benämnt Söderåsen med vattendrag och 

Jällabjär. Riksintresseområdet sträcker sig till en mindre del även inom inventeringsområdets norra del där det 

omfattar värdekärnan inom Heiners ängar samt hagmarken söder, och skogsområdena öster, därom ner till 

Rönnvägen (se bilaga 1). Riksintresseutpekandet innebär att området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 

kan skada naturmiljön. 

4.2 Naturreservat 

Inventeringsområdet gränsar i den nordvästra delen till naturreservatet Kalvahagen; ett 21 hektar stort 

kommunalt naturreservat dominerat av bokskog och hagmarker som bildades 2017. Reservatet som har höga 

värden både vad gäller natur och rekreation omfattar även ett mindre skogsdominerat område inom 

inventeringsområdet (se bilaga 1). 

4.3 Biotopskyddsområden 

Ett flertal biotopskyddade objekt har identifierats vid inventeringen. De allra flesta av dessa utgörs av 

stenmurar som omfattas av skyddet om de ligger i, eller gränsar till, åker, betesmark eller annan 

jordbruksmark. Därutöver har två biotopskyddade småvatten (en märgelgrav och ett mindre vattendrag) samt 

två trädgrupper som uppfyller biotopskyddsdefinitionen för åkerholmar identifierats. 

Samtliga identifierade biotopskyddsobjekt redovisas på karta i bilaga 1. 

 Vattenskyddsområde 

De delar av inventeringsområdet som ligger norr om Rönnvägen ingår också i ett vattenskyddsområde 

benämnt Åstorps samhälle som fastställdes 1974 och omfattas av vissa skyddsföreskrifter. 

4.4 Skyddade arter 

Bortsett från vilda fåglar, som alla är fridlysta, är fyra skyddade arter enligt artskyddsförordningen kända från 

inventeringsområdet. Vid 2022 års inventeringar noterades de nationellt fridlysta arterna vanlig groda samt två 

orkidéer (grönvit nattviol och en knipprot, troligen skogsknipprot). Därutöver finns äldre uppgifter, från 

artportalen och Naturcentrums inventering från 2014, om åkergroda samt ytterligare fyndplatser för grönvit 

nattviol. En lista över områdets kända fridlysta arter, och typen av fridlysning de omfattas av, finns i tabell 1. 

Tabell 1. Lista över kända skyddade arter från inventeringsområdet. 

Skyddad art enligt artskyddsförordningen Typ av 
fridlysning 

Klassning på 
rödlista 

Naturvärdesobjekt 
med förekomst 

Åkergroda Rana arvalis 4 § LC 3, 5 

Vanlig groda Rana temporaria 6 § LC 2 

grönvit nattviol, Platanthera chlorantha 8 § LC 2, 4, 8, 12, 14, 15, 16, 22 

En knipprot troligen skogsknipprot, Epipactis 
helleborine 

8 § LC 2, 22 
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5 Naturvärdesobjekt 

Under arbetet med naturvärdesinventeringen har totalt 27 olika naturvärdesobjekt samt ett Landskapsobjekt 

identifierats (se karta i figur 2 samt i bilaga 1). Av naturvärdesobjekten har tre förts till värdeklass 2 (högt 

naturvärde), 13 till värdeklass 3 (påtagligt naturvärde) och 11 till värdeklass 4 (visst naturvärde). 

Nedan följer korta beskrivningar av samtliga dessa områden. Av beskrivningarna framgår objektens 

huvudsakliga karaktär och vilket naturvärde de tilldelats tillsammans med en kort motivering. Beskrivningarna 

återger både tidigare känd kunskap om naturvärdena som framkommit vid förstudien och uppgifter från 

fältinventeringen. Naturvårdsarter som påträffats vid fältinventeringen markeras med asterisk (*) för att skilja 

dem från tidigare kända uppgifter. 

 

Figur 2. Karta över de naturvärdesobjekt som identifierats vid inventeringen. 
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NVI-objekt (ID-nr) 01 

Naturtyp Äng och betesmark 

Biotoper Kultiverad gräsmark 

Beskrivning Liten öppen gräsmark i hästhage på före detta åker som förts om till 

betesmark i relativt sen tid. Mycket trampblottor. Floran överlag trivial. Kantas 

av stenmurar med buskage och grova lövträd. Gränsar till naturreservat. 

Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) 

Motivering Visst biotopvärde i form av de stenmurar som kantar objektet och som är 

bevuxna med ett buskar samt flertal grövre lövträd, bland annat ask (varav 

flera stående, döda exemplar) samt ek. Del i en småskalig 

kulturlandskapsmosaik vilken som helhet utgör livsmiljö för många arter. 

Buffertzon till naturreservat. 

Naturvårdsarter - 

 

 

  



Naturvärdesinventering Björnås 2022 

 
  
Uppdragsnr.: 1082854   Version: Slutversion 

  

2022-10-17  |  Sida 11 av 40 n:\108\28\1082854\6 leverans\04 färdig handling\nvi_föp_björnås_slutversion.docx 

 

NVI-objekt (ID-nr) 02 

Naturtyp Igenväxningsmark 

Biotoper Aspsly, blandlövsly, högörtsvegetation, grov ek. 

Beskrivning Objektet som ingår i Kalvahagens naturreservat består av övergiven 

betesmark och före detta trädgård (i nordöstra delen) samt en mindre före 

detta åker (i nordvästra delen). I nordöstra delen inom den gamla trädgården 

står en mycket grov, spärrgrenig ek runt vilken klensly av asp och andra 

lövträd bildat täta uppslag under senare år. Bland slyet växer enstaka 

exemplar av en knipprot, troligen skogsknipprot. Övriga delar upptas av 

igenväxande högörtsvegetation med bland annat tuvtåtel, ängskavle, 

humleblomster och skogsfräken. Gökärt, blodrot och stenmåra kan ses som 

rester från betesepoken. Vanlig groda noterades i högörtängen. 

Naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) 

Motivering Visst biotopvärde i form värdeelement som jätteek, stenmurar med grövre 

träd av björk, ek och sälg, tuvig mark och klen död ved. Del i en småskalig 

kulturlandskapsmosaik vilken som helhet utgör livsmiljö för många arter. Visst 

artvärde. 

Naturvårdsarter Knipprot (troligen skogsknipprot)*, grönvit nattviol, vanlig groda* 
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NVI-objekt (ID-nr) 03 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Triviallövskog, småvatten 

Beskrivning Ung (cirka 30-40-årig) tät aspskog med inslag av bok och ek inom 

Kalvahagens naturreservat. Flerskiktad skog med välutvecklat buskskikt av 

asp, bok, ek och rönn, hassel med flera arter. I fältskiktet märks vitsippa och, 

i ytor med lite större ljusinsläpp, knylhavre. Inom objektet finns ett mindre 

småvatten (eventuellt en gammal märgelgrav) med mycket andmat och 

jättegröe. Åkergroda noterades leka i vattnet 2014 (Naturcentrum 2015). 

Naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) 

Motivering Visst-påtagligt biotopvärde. Småvatten, flerskiktad skog, stenmur i kanten 

mot öster med grövre träd av ek och ask. Gynnsam biotop för fåglar. 

Lekvatten och övervintringsmiljö för groddjur. Del i en småskalig 

kulturlandskapsmosaik vilken som helhet utgör livsmiljö för många arter. Visst 

artvärde. 

Naturvårdsarter Åkergroda 
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NVI-objekt (ID-nr) 04 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Bokskog  

Beskrivning Gammal, bokskog med medelgrova – grova bokar inom Kalvahagens 

naturreservat. Området har skoglig kontinuitet åtminstone sedan tidigt 1900-

tal (markerad som äng/betesmark lövträd på häradsekonomisk karta). 

Enstaka lågor förekommer men annars är inslaget av död ved litet. Buskskikt 

saknas. Fältskiktet är lågvuxet och i huvudsak marktäckande. Vanliga arter är 

vitsippa, lundgröe och ängskovall. Fläckvis finns arter som skogsviol och 

lundarv samt enstaka exemplar av grönvit nattviol. Stenmurar kantar objektet 

i väster och öster. 

Naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) 

Motivering Påtagligt biotopvärde. Äldre bokskog med lång kontinuitet, enstaka lågor. Del 

i en småskalig kulturlandskapsmosaik vilken som helhet utgör livsmiljö för 

många arter. Visst artvärde. Bland annat rikt fågelliv. 

Naturvårdsarter Grönvit nattviol* 
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NVI-objekt (ID-nr) 05 

Naturtyp Småvatten 

Biotoper Märgelgrav, blandlövskogsbård 

Beskrivning Vattenfylld gammal märgelgrav omgiven av en bård av tät lövskog med asp, 

ask med flera arter. Fältskiktet domineras av kirskål. Objektet kantas i väster 

av en gammal stenmur och hyser dessutom ett stort upplag av sten från det 

tidigare åkerbruket i marken på östsidan. Stort inslag av död ved. Åkergroda 

noterades leka i vattnet 2014 (Naturcentrum 2015). Märgelgraven bedöms 

utgöra ett biotopskyddsobjekt. 

Naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) 

Motivering Visst-påtagligt biotopvärde. Småvatten, sten, block och död ved både på land 

och i vattnet. Lekvatten och övervintringsmiljö för groddjur. Del i en småskalig 

kulturlandskapsmosaik vilken som helhet utgör livsmiljö för många arter. Visst 

artvärde. 

Naturvårdsarter Åkergroda 
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NVI-objekt (ID-nr) 06 

Naturtyp Äng och betesmark 

Biotoper Kultiverad gräsmark 

Beskrivning Öppen gräsmark i hästhage på före detta åker som förts om till betesmark i 

relativt sen tid. 

Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) 

Motivering Visst biotopvärde. Blomrika brynzoner (bild på olvon t.h) med stenmur och 

grövre lövträd. Buffertzon mot naturreservat. Relativt örtrik grässvål. Del i en 

småskalig kulturlandskapsmosaik vilken som helhet utgör livsmiljö för många 

arter. 

Naturvårdsarter - 
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NVI-objekt (ID-nr) 7 

Naturtyp Äng och betesmark 

Biotoper Kultiverad gräsmark 

Beskrivning Öppen gräsmark i hästhage på före detta åker som förts om till betesmark i 

relativt sen tid. 

Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) 

Motivering Visst biotopvärde. Blomrika brynzoner med stenmur och grövre lövträd. 

Buffertzon mot naturreservat. Relativt örtrik grässvål. Del i en småskalig 

kulturlandskapsmosaik vilken som helhet utgör livsmiljö för många arter. 

Naturvårdsarter - 

 

Objekt 7 sett från stigen norr om betesmarken 
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NVI-objekt (ID-nr) 8 

Naturtyp Äng och betesmark 

Biotoper Friskäng, torräng 

Beskrivning Öppen torr – frisk gräsmark i hästhage på före detta åker. Har eventuellt varit 

betesmark något längre än många omgivande hagar och har ett fältskikt med 

viss naturbeteskaraktär och inslag av fler naturvårdsarter såsom åkervädd, 

fältarv, prästkrage, knölsmörblomma och ett flertal exemplar av grönvit 

nattviol. I nordvästra hörnan finns en mindre träddunge med asp och mer 

trivialt fältskikt. 

Naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) 

Motivering Visst – påtagligt biotopvärde. Blomrika brynzoner med stenmur och grövre 

lövträd. Relativt örtrik grässvål. Del i en småskalig kulturlandskapsmosaik 

vilken som helhet utgör livsmiljö för många arter. Buffertzon mot 

naturreservat. Visst artvärde genom förekomst av grönvit nattviol och 

generellt artrikt fältskikt med vissa drag av naturbeteskaraktär. 

Naturvårdsarter Grönvit nattviol* 
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NVI-objekt (ID-nr) 9 

Naturtyp Äng och betesmark 

Biotoper Trädbärande gräsmark 

Beskrivning Björkhage med medelgrova träd och måttligt inslag av klen död ved. Svagt 

utvecklat buskskikt. Välutvecklat och förhållandevis trivialt fältskikt dominerat 

av gräs såsom rödsvingel, rödven, kärrgröe och hundäxing. Måttligt örtinslag. 

Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) 

Motivering Visst biotopvärde. Inslag av död ved, beteshävd, del i en småskalig 

kulturlandskapsmosaik vilken som helhet utgör livsmiljö för många arter, 

bland annat småfåglar. 

Naturvårdsarter - 
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NVI-objekt (ID-nr) 10 

Naturtyp Äng och betesmark 

Biotoper Kultiverad gräsmark 

Beskrivning Öppen gräsmark i hästhage på före detta åker som förts om till betesmark i 

relativt sen tid. Fältsiktet är påverkat av det tidigare åkerbruket men har ändå 

inslag av mer naturlig hagmarksflora med arter som rödven, vårbrodd, 

stenmåra, gökärt och fältarv. Även kvävegynnade arter som hundkex och 

brännässla förekommer, främst i gödselrator. Kantas av stenmurar med 

grova lövträd, bland annat ek. I hagen finns två mindre grupper av bokar vars 

bark till stor del är avgnagd eller avskavd på de nedersta metrarna vilket 

sannolikt gör att flera av dem är döende. Dessa bedöms vara 

biotopskyddade som åkerholmar. 

Naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) 

Motivering Visst – påtagligt biotopvärde. Betad, örtrik gräsmark, medelgrova bokar, 

brynzoner mot skog, stenmurar med grov ek. Del i en småskalig 

kulturlandskapsmosaik vilken som helhet utgör livsmiljö för många arter. 

Stödjande funktion som buffertzon och spridningsområde för arter i 

värdekärnan inom område 14-16. Visst artvärde. 

Naturvårdsarter Stenmåra* vit vaxskivling 
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NVI-objekt (ID-nr) 11 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Blandlövskog, tallskog 

Beskrivning Skogsparti mellan betesmarker. I södra delen äldre grova tallar med inslag av 

grov gran på torr, höglänt mark med rikt buskinslag och högvuxet, 

gräsdominerat och trivialt fältskikt. I norra delen tätare, flerskiktad 

blandlövskog på friskare mark med täckande, relativt artrikt fältskikt av 

hedkaraktär. Större hackspett noterades häcka i ett av träden (ungar i bo 

som matas). Visst inslag av gläntor med större ljusinsläpp. 

Naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) 

Motivering Påtagligt biotopvärde. Flerskiktad blandskog, gläntor, gamla grova barrträd, 

flertalet lågor med håligheter, stenmur i brynkant mot betesmark. Del i en 

småskalig kulturlandskapsmosaik vilken som helhet utgör livsmiljö för många 

arter. Visst artvärde, bland annat rikt fågelliv. 

Naturvårdsarter - 
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NVI-objekt (ID-nr) 12 

Naturtyp Äng och betesmark (del av område som lokalt kallas Heiners ängar) 

Biotoper Kultiverad gräsmark, friskäng 

Beskrivning Större kulturbetesmark betad av nöt. Marken som har omförts från åker till 

bete omkring år 2000 är mager, öppen och välhävdad. Fältskiktet är påverkat 

av det tidigare åkerbruket men har på kort tid utvecklat ett stort inslag av gräs 

typiska för mer naturliga betesmarker såsom rödven och vårbrodd. Inslaget 

av örter är relativt stort. Vanliga arter är bland andra vitklöver, 

knölsmörblomma, ängssyra och gråfibbla. Även kvävegynnade arter hundkex 

och ogräsmaskrosor förekommer. Omges av skog/trädridåer, åkermark och 

kantas bitvis av stenmurar med äldre lövträd. 

Naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) 

Motivering Påtagligt biotopvärde. Större sammanhängande betad, örtrik gräsmark, 

stenmurar, brynzoner. Del i en småskalig kulturlandskapsmosaik vilken som 

helhet utgör livsmiljö för många arter och fungerar som stödjande buffertzon 

och spridningsområde för arter i värdekärnan inom område 17. Visst 

artvärde, bland annat rik insekts- och fågelfauna. 

Naturvårdsarter Grönvit nattviol (riklig vissa år), vaxskivlingar, livsmiljö för flera fåglar knutna 

till odlingslandskapet såsom gulsparv och grönfink. 
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NVI-objekt (ID-nr) 13 

Naturtyp Skog och träd (del av område som lokalt kallas Heiners ängar) 

Biotoper Björkskog, trädbärande gräsmark 

Beskrivning Ung björkskog som vuxit upp på före detta åkermark under de senaste 15-20 

åren. Fältskiktet är marktäckande, tydligt kulturpåverkat och gräsdominerat. 

Merparten av området betas med nöt och ingår i samma hage som östra 

delen av objekt 12. 

Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) 

Motivering Visst biotopvärde. Beteshävd, brynzoner mot öppen betesmark, åker och 

skog. Kantas i öster av stenmur med gamla grova sälgbuketter (högra 

bilden). Del i en småskalig kulturlandskapsmosaik vilken som helhet utgör 

livsmiljö för många arter. Visst artvärde bland annat värdefull miljö för 

småfåglar. 

Naturvårdsarter - 
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NVI-objekt (ID-nr) 14 

Naturtyp Äng och betesmark (del av område som lokalt kallas Heiners ängar) 

Biotoper Friskäng, torräng, gräshed 

Beskrivning Öppen gräsmark med naturbeteskaraktär som utgör en lokal värdekärna för 

biologisk mångfald. Marken omfördes från åker till bete omkring 1940 

(Hertzman muntl.) och har således relativt lång hävdkontinuitet. Fältskiktet är 

artrikt och hyser ett flertal arter typiska för naturbetesmarker såsom rödven, 

vårbrodd, ängsviol, gökärt, jungfrulin (mycket talrikt), åkervädd, fältarv och 

stenmåra. Visst inslag av spridda buskar såsom vildrosor, hagtorn och slån. 

Kantas i norr av en ridå av bärande träd och buskar, främst ek, sälg och 

sötkörsbär, i öster och väster av stenmur och skogsmark samt i söder av 

trädbärande hagmark. 

Naturvärdesklass 2  (högt naturvärde) 

Motivering Påtagligt biotopvärde. Beteshävdad, örtrik gräsmark med cirka 80 års 

hävdkontinuitet, buskar, stenmurar och brynzoner. Del i en småskalig 

kulturlandskapsmosaik vilken som helhet utgör livsmiljö för många arter. 

Påtagligt artvärde. Ett flertal naturvårdsarter och generellt hög artrikedom, 

bland annat artrik insekts- och fågelfauna. 

Naturvårdsarter Grönvit nattviol* (riklig vissa år), jungfrulin*, ängsviol*, stenmåra*, 

bredbrämad bastardsvärmare, ängsmetallvinge, blodvaxskivling, 

ängsfingersvamp, mindre hackspett. 
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NVI-objekt (ID-nr) 15 

Naturtyp Äng och betesmark (del av område som lokalt kallas Heiners ängar) 

Biotoper Trädbärande gräsmark 

Beskrivning Trädbevuxen del av samma hage som omfattar objekt 17 och 19. I trädskiktet 

finns ett flertal grövre träd av främst gran och björk men även ek, fågelbär 

och sälg. Granarna planterades på 1920-talet och är cirka 100 år gamla 

(Hertzman muntl). Riklig förekomst av död ved, även grov sådan, såväl lågor 

som högstubbar. Fläckvis förekommer buskar och björnbärssnår. Fältskiktet 

är välutvecklat men mindre artrikt än i objekt 17 och 19. Tongivande arter är 

rödsvingel, knylhavre och vårbrodd. Vanliga örter är vitsippa, ängskovall, 

buskstjärnblomma, gökärt och teveronika. Vid inventeringen noterades 

sjungande trädpiplärka, gransångare och törnsångare. 

Naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) 

Motivering Påtagligt biotopvärde. Betad, trädbärande gräsmark, grova gamla träd, 

liggande och stående grov död ved, björnbärssnår, brynzoner mot öppen 

gräsmark, stenmurar. Del i en småskalig kulturlandskapsmosaik vilken som 

helhet utgör livsmiljö för många arter. Påtagligt artvärde. Flera 

naturvårdsarter och generellt rikt insekts- och fågelliv. 

Naturvårdsarter Stenmåra*, grönvit nattviol, bålgeting, spillkråka. 
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NVI-objekt (ID-nr) 16 

Naturtyp Äng och betesmark (del av område som lokalt kallas Heiners ängar) 

Biotoper Friskäng, torräng 

Beskrivning Öppen, betad gräsmark med naturbeteskaraktär av liknande slag som i 

objekt 17. Även detta objekt har omförts från åker till bete omkring 1940 och 

har därmed relativt lång hävdkontinuitet. Vanliga arter i fältskiktet är rödven, 

vårbrodd, gökärt, knölsmörblomma, åkervädd och grönvit nattviol. Liksom i 

område 17 är jungfrulin mycket vanlig. Fläckvis finns mer näringsgynnade 

arter som hundäxing, hundkex och ogräsmaskros. Enstaka buskar samt 

mindre stenar/hällar förekommer. Gränsar i norr och söder mot trädbärande 

hagmark samt i väster och öster av betes- respektive skogsmark. Stenmurar 

kantar objektet i öster och väster. Artrik insekts- och fågelfauna. 

Naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) 

Motivering Påtagligt biotopvärde. Beteshävdad, örtrik gräsmark med lång 

hävdkontinuitet, buskar, stenmurar och brynzoner. Del i en småskalig 

kulturlandskapsmosaik vilken som helhet utgör livsmiljö för många arter. 

Påtagligt artvärde. Ett flertal naturvårdsarter och generellt hög artrikedom, 

bland annat artrik insekts- och fågelfauna. 

Naturvårdsarter Jungfrulin*, stenmåra*, grönvit nattviol (riklig vissa år), ängsmetallvinge, 

vaxskivlingar. 
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NVI-objekt (ID-nr) 17 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Blandskog, Trädbärande gräsmark 

Beskrivning Smal trädridå inom samma hage som objekt 17-19. Östra delen av objektet 

har varit trädbevuxet sedan 1960-talet medan träden i den västra delen är 

yngre. Trädskiktet domineras av gran med inslag av ek och björk. Bok, rönn, 

asp och sälg förekommer sparsamt. I sydöstra hörnet finns en mycket grov 

bok (diameter i brösthöjd cirka 90 cm) samt två grova ekar (diameter cirka 65 

respektive 50 cm). Buskskikt saknas. Fältskiktet är välutvecklat, 

gräsdominerat och förhållandevis artfattigt. Enstaka äldre stenrösen 

förekommer. Inslaget av död ved är mycket litet. Sjungande trädpiplärka. 

Naturvärdesklass 3 (Påtagligt naturvärde) 

Motivering Påtagligt biotopvärde. Gamla grova lövträd, delvis längre kontinuitet som 

trädbärande mark, olikåldrighet, stenrösen. Buffertzon till värdekärna. Del i en 

småskalig kulturlandskapsmosaik vilken som helhet utgör livsmiljö för många 

arter. Obetydligt-visst artvärde, bland annat som livsmiljö för fåglar. 

Naturvårdsarter - 
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NVI-objekt (ID-nr) 18 

Naturtyp Äng och betesmark 

Biotoper Kultiverad gräsmark 

Beskrivning Öppen gräsmark i hästhage på före detta åker som förts om till betesmark i 

relativt sen tid. Jorddjupet är tunt och på en mindre yta går urbergshällen i 

dagen. Enstaka buskar, bland annat hagtorn, förekommer. I nordosthörnan 

finns ett uppslag av ung björk. Vanliga gräs är rödsvingel, hundäxing och 

knylhavre. Relativt stort inslag av örter som smörblomma, svartkämpar, 

vitklöver, åkervädd och ängskovall. Kantas av skog eller trädridåer och i öster 

även av en stenmur. 

Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) 

Motivering Visst biotopvärde. Betad, örtrik gräsmark, berghäll, stenmur, buskar och 

brynzoner. Del i en småskalig kulturlandskapsmosaik vilken som helhet utgör 

livsmiljö för många arter. Obetydligt-visst artvärde, bland annat som livsmiljö 

för fåglar och insekter. 

Naturvårdsarter - 
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NVI-objekt (ID-nr) 19 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Bokskog 

Beskrivning Gammal bokskog med viss påverkan från skogsbruk men med skoglig 

kontinuitet åtminstone sedan tidigt 1900-tal (markerad som lövskog på 

häradsekonomisk karta). Bok dominerar men även ek och asp förekommer 

fläckvis. Inslaget av död ved är begränsat. Inom vissa ytor med ren bokskog 

är skogen öppen med svagt busk- och fältskikt och större inslag av bar jord. 

Inom andra partier finns ett glest buskskikt av främst rönn och bok. I 

fältskiktet är vitsippa vanlig och fläckvis förekommer kruståtel, blåbär och 

ängskovall. 

Naturvärdesklass 3 (Påtagligt naturvärde) 

Motivering Påtagligt biotopvärde. Längre skoglig kontinuitet, grövre spärrgreniga bokar, 

enstaka håligheter, delvis olikåldrig och flerskiktad skog, ett visst inslag av 

död ved och vedsvampar, stenmur i brynkant mot betesmark. Del i en 

småskalig kulturlandskapsmosaik vilken som helhet utgör livsmiljö för många 

arter. Visst artvärde. Bland annat rikt fågelliv. 

Naturvårdsarter Grönsångare* (NT). 
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NVI-objekt (ID-nr) 20 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Ekskog  

Beskrivning Drygt 50-årig ekplantering där viss gallring nyligen skett. Trädskiktet 

domineras av ek med stamdiameter mestadels mellan 20-35 cm. Inslaget av 

död ved är begränsat. Bitvis ett välutvecklat buskskikt av rönn, hassel, bok, 

fågelbär, asp med flera arter. Bitvis karaktär av trädbärande gräsmark med 

avsaknad av buskskikt och mer sammanhängande fältskikt. Vanliga arter är 

vitsippa, ängskovall, kruståtel, lundgröe och skogsstjärnblomma. Fläckvis 

finns liljekonvalj och hallon. Rikt fågelliv med flera arter av sjungande 

sångare som hävdar revir. Grå flugsnappare födosöker. 

Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) 

Motivering Visst biotopvärde. Flerskiktad skog, gläntor, stenmur i brynkant. Del i en 

småskalig kulturlandskapsmosaik vilken som helhet utgör livsmiljö för många 

arter. Visst artvärde. Rikt fågelliv och enstaka naturvårdsarter. 

Naturvårdsarter Grönsångare* (NT), storrams* 
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NVI-objekt (ID-nr) 21 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Bokskog 

Beskrivning Gammal grov bokskog (stamdiameter mellan 40 – 80 cm) av parkkaraktär 

med skoglig kontinuitet åtminstone sedan tidigt 1900-tal (markerad som 

äng/betesmark lövträd på häradsekonomisk karta). Buskskikt saknas. 

Fältskiktet är trivialt och gräsdominerat, dock med rik blomning av vitsippor 

på våren. Inslaget av död ved är litet. 

Naturvärdesklass 3 (Påtagligt naturvärde) 

Motivering Påtagligt biotopvärde. Lång skoglig kontinuitet, Grova, delvis spärrgreniga 

bokar, enstaka håligheter, enstaka nedsågade grova stammar lämnade som 

faunadepåer. Visst artvärde. Bland annat rikt fågelliv. 

Naturvårdsarter - 
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NVI-objekt (ID-nr) 22 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Blandlövskog  

Beskrivning Björkdominerad blandlövskog med visst inslag av död ved. Välutvecklat 

buskskikt av bok, rönn, hassel, brakved med flera arter. Fältskiktet fläckvis 

välutvecklat med arter som vitsippa, lundgröe, skogsfräken, majbräken, 

tuvtåtel och nejlikrot. Ett stort bestånd av ängsfräken förekommer och längs 

en stig genom området växte över 30 exemplar av en knipprot (troligen 

skogsknipprot, se bild t.h.) samt några exemplar av grönvit nattviol. 

Naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) 

Motivering Visst biotopvärde. Flerskiktad, olikåldrig skog, död ved, stenmur, brynzon mot 

öppen gräsmark. Visst artvärde. 

Naturvårdsarter Grönvit nattviol*, skogsknipprot*, ängsfräken* 
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NVI-objekt (ID-nr) 23 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Blandlövskog, bokskog, medelrikkärr 

Beskrivning Större heterogent blandlövskogsområde med skiftande karaktär inom olika 

delområden. Vanliga trädslag är björk, skogsek, bergek, bok och asp, 

tysklönn och sälg. Många grövre bokar och ekar med stamdiameter kring 50-

60 cm. Centralt finns ett mindre bokbestånd med grova bokar och liggande 

stammar. Skogen är i övrigt flerskiktad med välutvecklat buskskikt av asp, 

rönn, bok, hassel, vildkaprifol, brakved med flera arter. Även fältskiktet är 

mestadels välutvecklat och marktäckande. Vanliga arter är vitsippa, lundgröe, 

skogsviol, skogsbräken, majbräken, lundarv och ekorrbär. På lite mer 

näringsrika ytor med visst ljusinsläpp finns bestånd av hallon och hundäxing. 

Trädgårdssångare, gransångare, svarthättan och rödhake sjöng vid 

inventeringen. Inom en yta finns ett större öppet kärr med arter som 

hundstarr, kråkklöver, videört, skogsfräken och med en vitmossmatta i 

bottenskiktet. 

Naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) 

Motivering Påtagligt biotopvärde. Delvis lång skoglig kontinuitet, flerskiktad olikåldrig 

skog, grova träd, död ved (torrakor och lågor), kärrpartier. Visst artvärde. 

Bland annat rikt fågelliv. 

Naturvårdsarter Kambräken* 
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NVI-objekt (ID-nr) 24 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Björkskog 

Beskrivning Yngre gallrat björkbestånd. Stamdiameter 25-45 cm. Fältskiktet domineras av 

björnbärssnår som gör området svårframkomligt. Andra vanliga arter är 

hallon, kruståtel och vitsippa. Visst inslag av död ved i form av lämnade 

nedsågade stammar. 

Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) 

Motivering Visst biotopvärde. Död ved (lämnade stammar efter gallring), björnbärssnår, 

skyddad miljö gynnsam för bland annat fåglar och insekter. 

Naturvårdsarter - 
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NVI-objekt (ID-nr) 25 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Blandskog, lövsly 

Beskrivning Impediment vid den gamla Galgbacken som vuxit igen till blandskog med 

öppna gläntor. Vissa partier utgörs av tätare lövsly. Vanliga trädslag är tall, 

björk och ek. I buskskiktet finns många bärande arter som hassel, fågelbär, 

rönn, ek, hagtorn och, hallon. Torrakor med mycket insektshål förekommer. 

Fältskiktet håller många blommande örter. På en mindre central yta finns ett 

parti med mager mark och ljung med följearter som blodrot och pillerstarr. Ett 

bestånd med lupiner finns i nordvästra hörnet. 

Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) 

Motivering Visst biotopvärde. Grövre lågor, mossbelupna stenar/block i markytan, 

bärande buskar, skyddande buskage, gläntor.  

Naturvårdsarter - 
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NVI-objekt (ID-nr) 26 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Alskog 

Beskrivning Bård av relativt ung alskog uppvuxen längs ett dike på före detta åkermark. 

Även sälg, asp och björk förekommer i trädskiktet. Relativt välutvecklat 

buskskikt av hägg, ask, rönn, olvon, hassel, med flera arter. Söder om den 

uppfartsväg som korsar objektet finns ett mindre alkärr på blöt mark. Norr 

vägen finns en liten uppdämd damm med stensatta kanter som omges av 

grövre träd. 

Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) 

Motivering Visst biotopvärde. Flerskiktad skog, alkärr, skuggat vattendrag. Värdefull 

miljö för småfåglar. 

Naturvårdsarter - 
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NVI-objekt (ID-nr) 27 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Björkskog 

Beskrivning Tät, yngre björkdominerad triviallövskog. I trädskiktet finns utöver björk även 

al och sälg. Tätt buskskikt av al, hägg, fläder, rönn, hassel, ask, asp, med 

flera arter. Fältskiktet är trivialt och mestadels högvuxet. Et mindre dike 

passerar genom objektet. Intill detta växer bland annat bäckbräsma. 

Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) 

Motivering Visst biotopvärde. Flerskiktad skog, skuggat vattendrag. Värdefull miljö för 

småfåglar. 

Naturvårdsarter - 

 

 



Naturvärdesinventering Björnås 2022 

 
  
Uppdragsnr.: 1082854   Version: Slutversion 

  

2022-10-17  |  Sida 37 av 40 n:\108\28\1082854\6 leverans\04 färdig handling\nvi_föp_björnås_slutversion.docx 

 

6 Landskapsobjekt 

6.1 Norra Björnås med Kalvahagen 

Det stråk av betade hästhagar, skogsdungar, stenmurar, brynzoner och halvöppna marker som finns i norra 

halvan av inventeringsområdet bedöms tillsammans med Kalvahagens naturreservat och dess olika biotoper 

bilda ett ännu väl sammanhängande område med karaktär av ett småskaligt odlings- och kulturlandskap. 

Detta område som bildar en sammanhängande grön korridor mellan bostadsbebyggelsen i Åstorp och Björnås 

som i väster når in till Makadamen har därför avgränsats som ett landskapsobjekt (se figur 3). Motivet är att 

det bedöms utgöra en helhetsmiljö med högre naturvärden än de enskilda delobjekten det är uppbyggt av och 

där många arter är beroende av att de olika miljöerna, och inte minst övergångszonerna mellan dem, 

förekommer tillsammans. 

Objektet ges här ingen specifik naturvärdesklassning. Dess helhetsvärden kopplade till biologisk mångfald är 

dock generellt höga och i extra hög grad beroende av helheten varför en fragmentering av området snabbt 

leder till att dess värden sjunker påtagligt. 

 

Figur 3. Karta över det landskapsobjekt (inom streckad rosa linje) som identifierats. Objektet omfattar hagmarkerna och 
skogsmiljöerna i norra delen av inventeringsområdet (norr om Rönnvägen) samt Kalvahagens naturreservat utanför 
inventeringsområdet. Landskapsobjektet består av en sammanhållen korridor med karaktär av småskaligt odlings- och 
kulturlandskap mellan befintliga bostadsområden i Åstorp och Björnås. 
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