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Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

Sammanfattning 
Nardus – Ekologisk konsult har utfört en naturvärdesinventering (NVI) vars syftet är att ingå 
som ett underlag i arbetet med detaljplan Bergmossen i Motala kommun. Inventeringen följer 
Svensk Standard för Naturvärdesinventering och har detaljeringsgraden fält detalj med 
tilläggen klass 4, generellt biotopskydd, värdeelement och detaljerad redovisning av 
artförekomst. Målet är att kartlägga eventuella delområden med specifika naturvärden. 
Fältbesök i området gjordes den 11:e respektive 17:e oktober 2022. 

Det inventerade områdets utgörs idag av lövskog, men har sitt ursprung i ett öppet 
odlingslandskap. Omgivningen utgörs av sentida vägar och bebyggelse, men 
inventeringsområdet har i stort sett lämnats att växa igen, varför det äldre landskapet 
fortfarande går att skönja. 

En stor del av inventeringsområdet utgörs av åkermark som vuxit igen, eller planterats, med 
framförallt björk under 1980-talet. Den förhållandevis unga björkskogen har under den korta 
tiden inte hunnit utveckla höga naturvärden. De högsta naturvärdena är därför knutna till 
områden som inte varit uppodlade på grund av stenig mark. 

Längst i öster ligger en ekdominerad lövskog som under lång tid bedömts ha varit betesmark 
med lövträd (N8). Hagmarksfloran har försvunnit och ersatts med skogsarter, men skogens 
värde ligger i variationen i ålder, den flerskiktade strukturen och inslag av död ved och 
hålträd. De flesta ekarna är förhållandevis klena, men spridda träd är något äldre. Riktigt 
gamla träd saknas dock. Till detta kommer också småbiotoper i form av en stenmur och flera 
odlingsrösen i den gamla åkerkanten. Området bedöms ha ett påtagligt naturvärde, klass 3. 

Det andra naturvärdesobjektet i klass 3 utgörs av en ännu inte helt igenvuxen hagmarksrest i 
söder (N6) med äldre vidkroniga björkar och någon ek. Inga objekt i de två högsta klasserna 
hittades. 

I övrigt finns sex områden som bedömts ha ett visst naturvärde, klass 4. Det rör sig 
framförallt om igenvuxen mark i söder med ett varierat trädskikt av lövträd, ofta på stenig 
mark med odlingsrösen i gamla åkerkanter. Till klass 4 förs också ett par planterade buskage 
som erbjuder lämpliga fågelmiljöer och blommor med nektar och pollen som gynnar en rik 
insektsfauna. Ett mindre vägkantsområde med en förhållandevis artrik flora har getts samma 
naturvärdesklassning. 

I ett landskapsekologiskt perspektiv hör naturen i det inventerade området ihop med 
ekmiljöerna vid Bondebacka – Ekön i söder. 
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Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

Inledning 
Nardus – Ekologisk konsult har fått i uppdrag av Arkitekterna Krook & Tjäder AB 
att utföra en naturvärdesinventering (NVI) i ett område i Motala kommun. Syftet med 
inventeringen är att ingå som ett underlag i arbetet med detaljplan för området. Uppdraget har 
utförts av Jan Måreby, Nardus – Ekologisk konsult. 

Inventeringen följer Svensk Standard för Naturvärdesinventering (SIS 2014a med bilaga SIS 
2014b). Inventeringen har detaljeringsgraden fält detalj med tilläggen klass 4, generellt 
biotopskydd, värdeelement och detaljerad redovisning av artförekomst. Syftet med 
inventeringen är att få en överblick över eventuella delområden med specifika naturvärden. 

Fältbesök i området gjordes den 11:e respektive 17:e oktober 2022. Rapporten är en 
sammanställning av erfarenheterna från fältbesöket samt annan kunskapsinsamling. Den 
innehåller en kort beskrivning av området och en bedömning av dess naturvärden. 

I bilaga 2 ges skötselförslag för områden med höga naturvärden och konsekvenser av en 
eventuell exploatering analyseras. 

2 Läge 
Det aktuella utredningsområdet ligger knappt 2,5 kilometer NO om Motala centrum, i Motala 
kommun Östergötlands län, se karta 1 nedan. 

Karta 1. Inventeringsområdet ligger knappt 2,5 kilometer NO om Motala centrum, vid den röda pilens spets. 

Grundkarta: Open Streetmap 

Nardus - Ekologisk konsult 2023 

4(27) 



              

 

 
 
     
   
 

 

  
         

    
          

         
            

            
 
 

      
            

       
          

   
        

       
           

           
           

         
      

 

  
           

            
            

          
 
 

 
         
             
              

          
         

      
      

 

  
          

    
      

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

3 Metodik 
För att kunna beskriva och naturvärdesbedöma områdets natur genomfördes dels en 
informationssökning och dels en fältinventering. Metodiken följer svensk standard för 
naturvärdesinventering (SIS 2014a med bilaga SIS 2014b). I standardens kapitel 4.4 framgår 
att en naturvärdesinventering kan ha olika detaljeringsgrader. Den nu aktuella studien är fält 
detalj. Minsta obligatoriska karteringsenhet för inventeringen är då en yta av 10 m2 eller ett 
linjeformat objekt, minst 0,5 m brett, som är minst 10 m långt. 

3.1 Sökning efter befintlig kunskap 
Uppgifter om området och dess natur har eftersökts på Internet. Resultatet redovisas mi 
resultatdelen. Länsstyrelsen Östergötland har en karttjänst, Östgötakartan, där den viktigaste 
informationen om naturvärden i länet är samlad. Det gäller exempelvis kommunens 
naturvårdsprogram, Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering och Skogsstyrelsens 
inventering av nyckelbiotoper. En sökning på Artportalen efter artfynd har också gjorts. 
Berggrunds- och jordartskartor från Sveriges geologiska undersökning har studerats. 
Historiska kartor hos Lantmäteriet har använts för att få en bild av markanvändningens 
historia. Den äldsta kartan som studerats är den så kallade Häradskartan från slutet av 1800-
talet. Andra kartor är den äldre ekonomiska kartan från 1950, den nyare ekonomiska kartan 
från 1983 samt flygbilder från 1960- och 1970-talet. Ytterligare uppgifter har inhämtats från 
kommunens ekolog (Motala kommun 2011). 

3.2 Fältinventering 
Fältbesök i området gjordes den 11:e respektive 17:e oktober 2022. Detta är sent på 
växtsäsongen vilket gör att vissa växter vissnat och häckfåglar flyttat söderöver. Till viss del 
påverkar årstiden inventeringen, men i det här fallet inte så pass negativt att naturvärdesobjekt 
lär ha missats. Vädret vid fältbesöken var lämpligt för fältstudier. 

Naturvårdsarter 
Som framgår ovan är studien inte en artinventering men för att påträffade naturvärdesobjekt 
skall kunna beskrivas och klassas eftersöks så kallade naturvårdsarter. Det är arter som på 
olika sätt indikerar höga naturvärden eller som i sig själva är skyddsvärda. Det gäller arter 
som finns med i EU:s så kallade habitatdirektivs listor (Rådets direktiv 92/43/EEG), arter 
upptagna på Artdatabankens lista över rödlistade arter, signalarter som nyttjas vid 
Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering och fridlysta arter. Läget för eventuella 
naturvårdsarter bestäms med hjälp av GPS i mobiltelefon. 

3.3 Naturvärdesbedömning 
De delar som bedöms ha tillräckligt höga naturvärden har därefter naturvärdesbedömts. 
Bedömningen följer den svenska standarden för naturvärdesinventering och 
naturvärdesbedömning (SIS 2014a.). En fyrgradig skala används för indelningen av 
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Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

naturvårdsintressanta områden, se tabell 1. Den fjärde klassen är ett tillägg som också ingår i 
denna naturvärdesinventering. 

Naturvärdesklass Förtydligande Ungefärlig klass i nationella 
inventeringar 

Högsta naturvärde – 
naturvärdesklass 1 

Varje enskilt område bedöms 
vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald 
på nationell eller global nivå. 

-

Högt naturvärde – 
naturvärdesklass 2 

Varje enskilt område bedöms 
vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald 
på regional eller nationell nivå. 

Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 
lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs-
och betesmarksinventeringens aktiva objekt, 
ängs- och hagmarksinventeringen klass 1-3, 
ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, 
skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, 
våtmarksinventeringen klass 1 och 2, 
rikkärrsinventeringen klass 1-3, limniska 
nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, 
värdekärnor i naturreservat samt fullgoda 
Natur 2000-naturtyper. Detta förutsatt att de 
inte uppfyller naturvärdesklass 1. 

Påtagligt naturvärde – 
naturvärdesklass 3 

Varje enskilt område behöver 
inte vara av särskild betydelse 
för att upprätthålla biologisk 
mångfald regionalt, nationellt 
eller globalt, men det bedöms 
vara av särskild betydelse att 
den totala arealen bibehålls eller 
blir större, samt att den 
ekologiska kvalitén bibehålls 
eller förbättras. 

Ängs- och betesmarksinventeringen klass 
restaurerbar ängs- och betesmark, 
Skogsstyrelsens objekt med naturvärden, 
lövskogsinventeringens klass 3, 
ädellövskogsinventeringen klass 3, 
våtmarksinventeringen klass 3 och 4 samt 
skogsbrukets klass naturvatten. 

Visst naturvärde – 
naturvärdesklass 4 

Varje enskilt område behöver 
inte vara av betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald 
regionalt, nationellt eller globalt, 
men det bedöms vara av 
betydelse att den totala arealen 
bibehålls eller blir större, samt 
att den ekologiska kvalitén 
bibehålls eller förbättras. 

Motsvarar inte någon klass i de större 
nationella inventeringarna. Motsvarar ungefär 
generellt biotopskydd som inte uppfyller 
kriterier för högre naturvärdesklass. 

Tabell 1. Fyra naturvärdesklasser använd i den svenska standarden för 
naturvärdesinventering där klass 4 är ett tillägg som också ingår i denna inventering. 

Naturen och kända naturvärden i den aktuella trakten 
Det inventerade området ligger i Motala tätort och är omgivet av vägar och bebyggelse. 
Området har sitt ursprung i ett odlingslandskap med åkrar och trädbevuxna betesmarker. 
Berggrunden av kalksten är helt täckt av jord. Terrängen är flack, där den östra delen ligger 
lite högre. Jordarten i områdets östra del är en sandig morän som idag är bevuxen med 
ekdominerad lövskog. Enligt Häradskartan från senare delen av 1800-talet var det här området 
en lövträdsbevuxen betesmark. I den centrala och västra delen, ungefär väster om den nord-

Nardus - Ekologisk konsult 2023 

6(27) 

4 



              

 

 
 
     
   
 

 

         
          

          
            

 
          

        
              
           

            
         

 
          

       
        

            
          

         
    

   
 
           

            
         

     
 

            
          

        
    

 
       

            
 

 
       

 
 
 

    
 
 

   
         

      

_________________________________________________________________________________________________________________ 

5 

Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

sydliga gång och cykelvägen, ligger postglacial finsand över moränen och den här delen har 
till största delen varit åkermark från 1800-talet och fram till senare delen av 1900 talet, då den 
togs ur bruk och planterades igen med björk. I samband med åkerbruket har marken stenröjts 
och längs de gamla åkerkanterna ligger mer eller mindre sammanhängande odlingsrösen. 

I det kommunala naturvårdsprogrammet berörs inte det aktuella inventeringsområdet. De 
närmaste områdena med utpekade naturvärden är ”Bondebackas ängar” och ”Bondebackas 
ekar, Ekön”, cirka 400 meter åt SSV. Båda objekt är av regionalt intresse. Det förra utgörs av 
flera stora ängsytor som slås med traktor och slåtterbalk. Dessa ängsytor har många 
hävdgynnade växtarter och rödlistade fjärilar. Det senare är ett stort ekområde med grova 
spärrgreniga ekar och ett av Motalas finaste ekområden för vedlevande skalbaggar. 

Det inventeringsområde som nu är aktuellt i samband med DP Bergmossen inventerades 
översiktligt av kommunens Park- och naturenhet 2011 inför tidigare planarbete (Motala 
kommun 2011). Där pekas två områden ut som ”Ekmiljö med stora kulturhistoriska och 
estetiska värden.” De två områdena motsvarar ungefär N8 samt N3, N5 och N6 i den nu 
aktuella naturvärdesinventeringen. I beskrivningen framhålls att det är gammal betesmark och 
ekområdenas värden ur ett boende- och rekreationsperspektiv lyfts fram. (Estetiska värden 
och rekreationsvärden kartläggs och värderas inte vid naturvärdesinventering enligt den 
aktuella standarden.) 

I kommunens inventering framhålls att ekområdena, trots avsaknad av riktigt gamla ekar, är 
viktigt att bevara eftersom de ligger i ett prioriterat landskapsavsnitt för ekvärden med närhet 
till ekområden som är värdekärnor för biologisk mångfald. Här hänvisas till Länsstyrelsens 
kartläggning av ekmiljöer i ett landskapsperspektiv. 

Kommunens rapport lyfter också fram två stenmurar som historiska markörer i landskapet 
men även viktiga biotoper (livsmiljöer) för vissa arter. Den ena stenmuren som åsyftas tycks 
vara den rad av bortröjd sten i den gamla åkerkanten som i den nu aktuella inventeringen 
klassats som odlingsröse. 

Kommunen trycker också på vikten av att området är en spridningskorridoren mellan 
Bondebacka i söder och Torvmossen i nordväst och att korridoren ”bör vara så stor som 
möjligt”. 

En sökning på Artportalen gav inga fynd från det aktuella inventeringsområdet. 

Resultat och bedömning 

5.1 Sammanfattande naturvärdesbedömning 
Det inventerade området ligger i en gammal kulturbygd och består helt av ett äldre 
odlingslandskap där odling och djurhållning avvecklats varefter staden brett ut sig. 
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Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

Omgivningen utgörs av sentida vägar och bebyggelse, men inventeringsområdet har i stort 
sett lämnats att växa igen, varför det äldre landskapet fortfarande går att skönja. 

En stor del av inventeringsområdet utgörs av äldre åkermark som vuxit igen, eller planterats, 
med framförallt björk. Den förhållandevis unga björkskogen bedöms inte ha sådana 
naturvärden att den når upp till kraven på klass 4 enligt standarden för naturvärdes-
inventeringar. 

De högsta naturvärdena är knutna till områden som inte varit uppodlade på grund av stening 
mark. Se karta 2. Vid naturvärdesinventeringen har två objekt bedömts ha ett påtagligt 
naturvärde, klass 3, enligt metodiken. Inga objekt i de två högsta klasserna hittades. Längst i 
öster ligger en ekdominerad lövskog som under lång tid bedömts ha varit betesmark med 
lövträd (N8). Hagmarksfloran har försvunnit och ersatts med skogsarter, men skogen värde 
ligger i variationen i ålder, den flerskiktade strukturen och inslag av död ved och hålträd. De 
flesta ekarna är förhållandevis klena, men spridda träd är något äldre. Riktigt gamla träd 
saknas dock. Till detta kommer också småbiotoper i form av en stenmur och flera 
odlingsrösen i den gamla åkerkanten. Området bedöms ha ett påtagligt naturvärde, klass 3. 
Det andra naturvårdsobjektet i klass 3 utgörs av en ännu inte helt igenvuxen hagmarksrest i 
söder (N6) med äldre vidkroniga björkar och någon ek. 

Utöver ovanstående naturvärdesobjekt finns fler områden med som bedömts ha ett visst 
naturvärde, klass 4. Här finns olika biotopvärden i form av odlingsrösen, varierat trädskikt av 
lövträd, täta buskage och blomrik gräsmark. Det rör sig framförallt om igenvuxen kulturmark 
i söder. Till klass 4 förs också ett par planterade buskage som erbjuder lämpliga fågelmiljöer 
och blommor med nektar och pollen som gynnar en rik insektsfauna. Ett mindre 
vägkantsområde med en förhållandevis artrik flora har också förts till klass 4. 

I ett landskapsekologiskt perspektiv hör naturen i det inventerade området ihop med 
ekmiljöerna vid Bondebacka – Ekön i söder, vilket vid en översiktlig kartstudie ser ut att vara 
den närmaste resten av ett äldre odlingslandskap. 

Endast enstaka naturvårdsarter har hittats i området, vilket bedöms återspegla den kraftiga 
igenväxningen av tidigare öppnare marker och att stora delar har sitt ursprung i åkermark. 

Under avsnitt 6 nedan beskrivs de olika naturvärdesobjekten närmare. 

5.2 Naturvårdsarter 
Inventeringen visar att det endast finns enstaka naturvårdsarter inom området. Den vanligaste 
är gökärt som används som indikatorart för naturbetesmarker. Den kan också som här växa i 
lövskog och då är indiktorvärdet lågt. Skogsalm är ett träd som rödlistats på grund av 
trädsjukdomen almsjuka. Enligt SIS-standarden skall den därmed inte ges någon större 
betydelse vid en NVI, till skillnad mot andra rödlistade arter. De växtarter som av olika 
orsaker är naturvårdsarter och som noterades vid årets fältinventering presenteras i tabell 2 
nedan. 
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Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

Tabell 2. Förteckning på de växter som också är naturvårdsarter och som noterades inom 
utredningsområdet vid årets fältinventering. 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Kommentar Naturvård 
Gökärt 
Bockrot 
Viol 
Alm 
Ängsskallra 
Blåsippa 

Viola sp. 

Spridd i området 
Noterad inom N7 
Noterad inom N7 
Två unga träd. 
Noterad inom N7 
Noterad inom N5 

Äng &bete 
Äng &bete 
Äng &bete 
Rödlistad 
Äng &bete 
Signalart skog 

5.3 Värdeelement och biotopskydd 
Inom utredningsområdet finns spridda värdeelement, dvs element av särskild betydelse för 
biologisk mångfald. Det gäller exempelvis äldre träd, träd med håligheter eller döda delar med 
röta, stående torrträd liksom liggande döda trädstammar, så kallade lågor. Träd och buskar 
med frukt och bär, eller blommor som ger pollen och nektar är andra exempel på 
värdeelement. 

Stenrösen, vanligen odlingsrösen, är också exempel på värdeelement. Odlingsrösen och 
stenmurar är också skyddade biotoper. 

Läget för värdeelementen och skyddade biotoper framgår av karta 2. I bilaga 1 finns en 
förteckning över värdeelement, med undantag av odlingsrösen och stenmurar. 

5.4 Invasiva arter 
Under senare år har invasiva arter, främmande arter med en aggressiv spridning, fått allt större 
uppmärksamhet i naturvårdsarbetet. Det har inte ingått i uppdraget att inventera sådana. Man 
kan dock konstatera att det förekommer växtarter av sådan karaktär inom området. Speciellt 
gäller detta parkslide, med en noterad förekomst, och kanadensiskt gullris som är spridd i 
området. 

6 Naturvärdesobjekt
Fältinventeringen visar att delar av utredningsområdet har specifika naturvärden och därmed 
utgörs av så kallade naturvärdesobjekt. Totalt identifierades åtta naturvärdesobjekt, två i klass 
3 och sex i klass 4. Nedan beskriv de enskilda naturvärdesobjekten. Deras läge framgår av 
karta 2. 
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Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

Karta 2. I området identifierades åtta naturvärdesobjekt, två i klass 3 och sex i klass 4. 
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Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

N1 – Planterat buskage med fläder 
Naturtyp: Park och trädgård 

Naturvärdesklassning: Klass 4, visst naturvärde 
Biotop: Buskage 

Natura 2000-naturtyp: Saknas 
Områdesskydd: Saknas 

Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av ett långsträckt planterat buskage. Äkta fläder 
med grova stammar dominerar. Andra arter är måbär, någon art av kornell, några unga aspar 
samt nypon i bryn mot cykelbanan. Kirskål dominerar fältskiktet. 

Naturvärdesbedömning: Buskaget är en värdefull miljö för fåglar och har även 
biotopkvaliteter som blommande buskar som ger nektar och pollen liksom senare bär, inte 
minst äkta fläder. Införda buskarter drar ner biotopvärdet. Biotopvärde bedöms därför vara 
visst. Inga naturvårdsarter som bidrar till artvärdet noterades i området. Detta gör att artvärdet 
blir obetydligt. Ett obetydligt artvärde tillsammans med ett visst biotopvärde gör tillsammans 
att området hamnar i klass 4, ett visst naturvärde. 

Naturvårdsarter: -
Inventeringsdatum: 2022-10-11 och 2022-10-17 

Inventerare: Jan Måreby 
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Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

N2 – Planterat buskage med lönn 
Naturtyp: Park och trädgård 

Naturvärdesklassning: Klass 4, visst naturvärde 
Biotop: Buskage 

Natura 2000-naturtyp: Saknas 
Områdesskydd: Saknas 

Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av ett tätt planterat buskage längs med 
cykelvägen. Buskaget är omkring 5 m brett och 4 m högt och består av en blandning av 
”trädgårdarter” En lönn-art dominerar. Andra arter är berberis, nypon och måbär. 
Naturvärdesbedömning: Det täta buskaget är en värdefull miljö för fåglar och har även 
biotopkvaliteter som blommor buskar som ger nektar och pollen liksom senare bär. Att de 
flesta buskarna är införda arter drar ner biotopvärdet. Biotopvärde bedöms därför vara visst. 
Inga naturvårdsarter som bidrar till artvärdet noterades i området. Detta gör att artvärdet blir 
obetydligt. Ett obetydligt artvärde tillsammans med ett visst biotopvärde gör tillsammans att 
området hamnar i klass 4, ett visst naturvärde. 

Naturvårdsarter: -
Inventeringsdatum: 2022-10-11 och 2022-10-17 

Inventerare: Jan Måreby 
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Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

N3 – Lövskog på tidigare åkermark och kantzoner 
Naturtyp: Skog och träd 

Naturvärdesklassning: Klass 4, visst naturvärde 

Biotop: Lövskog 
Natura 2000-naturtyp: Saknas 

Områdesskydd: Saknas 
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av ung till medelgrov lövskog på igenvuxen 
åkermark. Frisk snabbvuxen medelgrov asp dominerar. Någon asp har en stamskada. Här 
växer även en mindre apel, en klen alm och en flerstammig sälg. En lite grövre asp står i södra 
delen mot vägen till. Närmast vägen i söder finns en kantzon som inte varit åkermark med ett 
par odlingsrösen. Här står en medelgrov björk och längt i SV står en halvmetergrov 
hagmarksek, vital men med några döda grenar. Buskar i form av snöbär, hassel liksom klen 
asp och björk finns i mindre delar av området, men den uppvuxna skogen är överlag öppen 
under trädkronorna. Området omger en stor jordhög som torde ha sitt ursprung i byggandet av 
bostäder intill. Marken är näringsrik och skuggad och fältskiktet är helt trivialt, bitvis med 
mycket kirskål. 
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Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

Naturvärdesbedömning: I området finns vissa biotopkvaliteter som ett varierat träd- och 
buskskikt av med inslag av björk och ek av hagmarkskaraktär med mindre inslag av död ved. 
Apel, hassel och sälg är arter som bidrar positivt till biologisk mångfald. Frånvaro av gamla 
träd och trivial markflora håller nere biotopvärdet. Biotopvärde blir därav visst. Inga 
naturvårdsarter som bidrar till artvärdet noterades i området, endast det på grund av 
trädsjukdom rödlistade trädet alm. Detta gör att artvärdet blir obetydligt. Ett obetydligt 
artvärde tillsammans med ett visst biotopvärde gör tillsammans att området hamnar i klass 4, 
ett visst naturvärde. 
Naturvårdsarter: Skogsalm 

Inventeringsdatum: 2022-10-11 och 2022-10-17 
Inventerare: Jan Måreby 
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Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

N4 – Lövträd och odlingsrösen längs äldre ägogräns 
Naturtyp: Skog och träd 

Naturvärdesklassning: Klass 4, visst naturvärde 

Biotop: Stenrösen, lövskog 
Natura 2000-naturtyp: Saknas 

Områdesskydd: Saknas 
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av kanten mellan före detta åkrar, men som idag 
ligger i en tät lövskog. Här har sten som röjts bort från fälten lagts och bildar ett lågt, mer eller 
mindre sammanhängande odlingsröse. Av äldre kartmaterial förefaller den östra halvan av 
gränslinjen vara gammal och syns på häradskartan från senare delen av 1800-talet. Den västa 
delen har tillkommit senare. I den här gamla gränslinjen har lövträd och buskar etablerat sig. 
Säkerligen har de röjts emellanåt men sedan kunnat skjuta nya skott. På flygbild från 1970-
talet syns hur buskar och eller träd etablerats längs delar av gränslinjen. Trädstammarna är 
därför inte påtagligt grövre än omgivande björkskog på den gamla åkermarken, men 
artsammansättningen är annorlunda. Här växer sälg, sötkörsbär, hägg, ek och rönn. Bland 
sälgarna finns flerstammiga träd och någon sälg är kapad till en meterhög stubbe, som sedan 
skjutit nya skott från den rötangripna stubben. Ormbunken träjon växer bland stenarna längs 
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Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

området. Gökärt noterades också. Annars är fältskiktet svagt utvecklat på grund av kraftig 
beskuggning. 

Naturvärdesbedömning: I området finns flera biotopkvaliteter som stenrösen, bärande och 
blommande lövträd samt mindre inslag av död ved. Särskilt sälg kan framhållas då den är en 
viktig nektar- och pollenkälla för insekter tidigt på våren. Rösets begränsade höjd och 
avsaknad av gamla träd drar ner biotopvärdet. Biotopvärde bedöms därför vara visst. Av 
naturvårdsarter noterades bara sparsamt med gökärt, vilken används som indikatorart när den 
växer i naturbetesmarker. Detta gör att artvärdet blir obetydligt. Ett obetydligt artvärde 
tillsammans med ett visst biotopvärde gör tillsammans att området hamnar i klass 4, ett visst 
naturvärde. 

Naturvårdsarter: Gökärt 
Inventeringsdatum: 2022-10-11 och 2022-10-17 

Inventerare: Jan Måreby 
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Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

N5 – Igenväxningslövskog med odlingsrösen 
Naturtyp: Skog och träd 

Naturvärdesklassning: Klass 4, visst naturvärde 

Biotop: Triviallövskog 
Natura 2000-naturtyp: Saknas 

Områdesskydd: Saknas 
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av tät lövskog med igenväxningskaraktär på 
stenig mark. Trädskiktet är varierande med partier av tät aspsly, andra delar är tätvuxna av 
lindsly. Över slyskiktet sträcker sig medelålders asp och björk. Vissa träd är äldre och grövre 
som några äldre björkar med grov bark, en tvåstammig grov asp med bohål, och en 
tvåstammig ek vid cykelvägen. Här finns också inslag av lönn, ek, sälg, sötkörsbär, olvon, 
skogsalm och rönn. I området finns små mängder död ved i form av en död liggande asp och 
död sälg. Floran på marken är gles på grund av den kraftiga beskuggningen, men i vissa delar 
växer kaprifol, kirskål och träjon. I norra kanten noterades gökärt. 

Den steniga marken ser ut att i huvudsak bestå av odlingsrösen spridda på ett ganska 
oorganiserat sätt. Mycket sten ligger dock i kanten av tidigare åkermark i norr. I området 
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Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

framträder mindre stenfria ytor som kanske kan ha varit uppodlade. En stenfri väg genom 
området kan vara den som syns på häradskartan från slutet av 1800-talet. 

Naturvärdesbedömning: I området finns biotopkvaliteter som stenrösen, hålträd, död ved 
och äldre lövträd. Frånvaron av gamla träd och små mängder död ved, liksom den täta 
slyvegetationen är negativt för biotopvärdet. Biotopvärde bedöms därför vara visst. Inga 
naturvårdsarter som bidrar till artvärdet noterades i området, endast gökärt och det på grund 
av trädsjukdom rödlistade trädet alm. Gökärt är en indikatorart i naturbetesmarker, vilket inte 
finns idag. Den utgör en fåtalig kvarstående rest från tidigare mer öppna förhållanden. Detta 
gör att artvärdet blir obetydligt. Ett obetydligt artvärde tillsammans med ett visst biotopvärde 
gör tillsammans att området hamnar i klass 4, ett visst naturvärde. 

Naturvårdsarter: gökärt, skogsalm 
Inventeringsdatum: 2022-10-11 och 2022-10-17 

Inventerare: Jan Måreby 
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Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

N6 – Igenväxande tidigare lövhagmark 
Naturtyp: Skog och träd 

Naturvärdesklassning: Klass 3, Påtagligt naturvärde 
Biotop: Blandlövskog 

Natura 2000-naturtyp: Saknas 
Områdesskydd: Saknas 

Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av mark med spridda äldre lövträd, yngre 
lövträd och ställvis tät lövsly. Området har en karaktär av hagmark genom i delar en bevarad 
öppenhet och området har rimligen betats tidigare. De äldre träden, framförallt björk och i 
någon mån ek har mer eller mindre vida kronor vilket vittar om att de vuxit upp med god 
tillgång på ljus. En ek är knappt metergrov med en vid krona och en del döda grenar, men den 
är annars vital. Mot vägen står någon tall. På marken finns gräsvegetation som är trivial och 
utan betesmarkskaraktär. Åkervädd noterades. En del av de äldre björkarna är rötangripna 
opch på en noterades parasitsvampen honungsskivling. Död ved finns dessutom i form av 
fallna lövträd: en medelgrov asp och två grova björkar. En grov björk har en myrstack på 
södra sidan av stammen. 

Naturvärdesbedömning: Områdets biotopkvaliteter ligger i de äldre träden, den döda 
lövveden och den fortfarande halvöppna hagmarkskaraktären. Frånvaro av beteshävd, 
påbörjad igenväxning och avsaknad av hagmarksflora gör att biotopvärdet inte blir högre. 
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Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

Biotopvärde blir därav påtagligt. Inga naturvårdsarter som bidrar till artvärdet noterades, men 
området bedöms genom sin variation hysa en högre artrikedom än omgivningen, både flora 
och insekter, exempelvis vedlevande arter. Detta gör att artvärdet blir visst. Ett visst artvärde 
tillsammans med ett påtagligt biotopvärde gör tillsammans att området hamnar i klass 3, ett 
påtagligt naturvärde. 

Naturvårdsarter: -
Inventeringsdatum: 2022-10-11 och 2022-10-17 

Inventerare: Jan Måreby 
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Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

N7 – Nyskapad gräsmark i vägslänt 
Naturtyp: Infrastruktur och bebyggd mark 

Naturvärdesklassning: Klass 4, visst naturvärde 
Biotop: Anlagd gräsmark 

Natura 2000-naturtyp: Saknas 
Områdesskydd: Saknas 

Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av gräsmark mellan väg och cykelväg, med en 
plan övre del och sluttande mot norr och öster. Området är öppet men tall och björk håller på 
att etablera sig. Vegetationen ger intryck av magra markförhållanden och en onaturlig 
sammansättning. Förmodligen är området skapat av någon form av schaktmassor vid 
vägbygget. Här finns en grässvål dominerad av rödsvingel, möjligen från isådd gräsmatta. 
Området är dock överlag artrikt med blommande växter som gullris, åkervädd, ängsskallra, 
viol, bockrot och flockfibbla. Oklart om gräsmarken hävdas, förutom att en halvmeter närmast 
asfalten klipps. 

Naturvärdesbedömning: I området finns biotopkvaliteter som solöppen gräsmark med viss 
artrikedom av kärlväxter. De onaturliga markförhållandena och brist på hävd är negativa för 
biotopvärdet. Biotopvärde bedöms därför vara obetydlig, på gränsen till visst. Gräsmarken 
bedöms vara artrikare än omgivande gräsmarker och den innehåller ett par arter som brukar 
användas som indikatorarter i naturbetesmarker. Detta gör att artvärdet blir visst, främst enligt 
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Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

bedömningskriteriet artrikedom. Ett visst artvärde tillsammans med ett obetydligt biotopvärde 
gör tillsammans att området hamnar i klass 4, ett visst naturvärde. 
Naturvårdsarter: Ängsskallra, bockrot. 

Inventeringsdatum: 2022-10-11 och 2022-10-17 
Inventerare: Jan Måreby 
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Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

N8 – Ek-hasselskog med stenmur och rösen 
Naturtyp: Skog och träd 

Naturvärdesklassning: Klass 3, påtagligt naturvärde 

Biotop: Ekskog 
Natura 2000-naturtyp: Saknas 

Områdesskydd: Saknas 
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av tät lövskog präglad av yngre till medelålders 
ek. Förutom ek består skogen av björk, asp, lönn och rönn. Även enstaka granar, körsbär och 
någon sälg står i området. Skogen består överlag av klena träd men med viss åldersspridning. 
Spridda ekar är lite äldre än den övriga skogen, men överlag under en halv meter i diameter. 
Trädkronorna är tämligen högt ansatta, men en del grövre grenar längre ner på stammen tyder 
på att ekarna inte stått helt slutet tidigare. Den grövsta eken har en stamomkrets på omkring 
2,5 meter. Vid en glänta i form av en klippt gräsyta står en grov sälg. I en medelgrov asp 
noterades ett bohål. Död ved finns i form av enstaka spridda lågor av lövträd, alltså liggande 
döda trädstammar. Sly av rönn dominerar buskskiktet tillsammans med enstaka hassel och 
brakved. Någon hassel är högvuxen men överlag är buskskiktet klent på grund av 
återkommande röjningar. Markvegetationen präglas av blåbärsris i stora delar av skogen. 

Nardus - Ekologisk konsult 2023 

23(27) 



              

 

 
 
     
   
 

 

 

            
         

          
            

          
 

        
           

    
 

         
          

          
    

 
     
      

          
         

         
       

         
           

       

  
  

   
 

 

   
          

 
       

         
      

   
     

    
   

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Naturvärdesinventering (NVI) vid Bergsätter (del av BRÅSTORP 1:8), Detaljplan Bergmossen, Motala kommun, Östergötlands län 2023 

Områdets västra del som förr gränsat mot åkermark utmärks av en stor rikedom på 
odlingsrösen av sten som röjts från åkermarken. Längs hela kanten ligger strödda stenar som 
ibland är samlade i större rösen. Något innanför den gamla åkerkanten går en stenmur. Den 
norra raka delen är vällagd och cirka en meter bred och en halv meter hög. Södra delen av 
muren svänger av något åt väster och är inte färdigbyggd och därmed mindre framträdande. 

En gång och cykelväg går i nord-sydlig riktning genom områdets västra del. Skogen används 
av den intilliggande förskolan och här finns en grillplats. En del av objektet i nordväst ligger 
innanför förskolans staket. 

Området var bevuxet med lövträd under senare delen av 1800-talet enligt Häradskartan, och 
området tycks ha varit trädbevuxet under senare delen av 1900-talet enligt flygbilder från 
Lantmäteriet. Västra kanten mot åkermarken tycks ha varit mer öppen. Rimligen användes 
området som betesmark. 

Naturvärdesbedömning: Lövskogen är en värdefull biotop med biotopkvaliteter som 
olikåldrig flerskiktad skog med förmodad trädkontinuitet, äldre ekar, enstaka hålträd och död 
ved. Frånvaro av påtagligt gamla träd liksom att biotopkvaliteterna ovan förekommer i liten 
mängd håller tillbaka biotopvärdet. Biotopvärdet bedöms därför vara påtagligt. Inga 
naturvårdsarter noterades i området men artrikedomen uppskattas vara högre än i 
omgivningen. Exempelvis kan den förmodade trädkontinuiteten göra området värdefullt för 
mykorrhizasvampar. Detta gör att artvärdet bedöms vara visst. enligt bedömningskriteriet 
artrikedom. Ett visst artvärde tillsammans med ett påtagligt biotopvärde gör tillsammans att 
området hamnar i klass 3, ett påtagligt naturvärde. 

Naturvårdsarter: -
Inventeringsdatum: 2022-10-11 och 2022-10-17 

Inventerare: Jan Måreby 
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Bilaga 1 

Förteckning över värdeelement 
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Bilaga 2 

Konsekvensanalys och skötselförslag 

Inledning 
Här följer en analys av naturvärdena i området och skötselförslag för områden med höga 
naturvärden och eventuella förslag på hur naturvärdena kan förstärkas. 

Utifrån det exploateringsförslag som presenterats analyseras konsekvenserna funna 
naturvärden. Här ges också förslag på möjliga kompensationsåtgärder i den mån sådan 
åtgärder bedöms finnas. 

Analys och förslag är av övergripande karaktär med utgångspunkt från det som framkommit 
vid naturvärdesinventeringen. Den analyserande delen med förslag innebär inte någon 
fördjupad inventering och utredning i området och kan därför inte garanteras täcka alla behov 
av kunskap och konsekvensbedömning som kan krävas i den fortsatta planprocessen. 

Den analyserande delen utgör en separat del av rapporten då den inte ingår i standarden för 
NVI. 

Förslag på skötsel 
xxx 
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