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Inledning 
Inventeringen ska kartlägga och beskriva befintliga naturvårdsarter. Med en naturvårdsart 
menas skyddade arter, rödlistade arter (NT), hotade arter (VU, EN, CR), typiska arter, 
ansvarsarter och signalarter. Inventeringen ska även kartlägga befintlighet av skyddsvärda 
områden som måste beaktas särskilt vid exploateringsarbetet. Utöver att identifiera 
naturvärdesobjekt har även strukturer som omfattas av det generella biotopskyddet 
noterats.  
 
Fältinventeringen utfördes 2018-09-20 av ekologen Staffan Carlsson, Motala kommun.  
 
Staffan Carlsson   
Kommunekolog   
0141-222521    
staffan.carlsson@motala.se  
Teknisk förvaltning/Gata&Park  
 
 
Inventeringsområdet begränsades av utredningsområdets gränser (se karta).  

mailto:staffan.carlsson@motala.se
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Inventeringsområde Ekön 4 och Ekön 5 

Metodik 
Tillgängligt underlagsmaterial från Länsstyrelsen i Östergötlands län och Skogsstyrelsen 
har analyserats. Artportalen har använts som källa för att inhämta eventuella uppgifter om 
rapporterade djur- och växtarter.  
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Naturvärdesinventering har utförts enligt bedömningsgrunder Svensk standard (ftSS 
199000:2014).  
 
Följande delar har ingått: 

 NVI fältnivå (4.3 SIS standard) 
 Detaljeringsgrad detalj (4.4 SIS standard) 
 Tillägg naturvärdesklass 4 (4.5.2 SIS standard) 
 Generellt biotopskydd (4.5.3 SIS standard)  

 
Följande naturvärdesklasser används:  
Naturvärdesklass 1 – högst naturvärde: Störst positiv betydelse för biologisk 
mångfald. 
Naturvärdesklass 1 omfattar geografiska områden som har högt biotopvärde samt högt 
artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för ett stort antal 
naturvårdsarter eller flera rödlistade arter eller enstaka hotade arter. Flera biotopkvaliteter i 
stor omfattning ska finnas på platsen. Utgörs området av en hotad Natura-2000 naturtyp 
blir biotopvärdet högt. Förekomst av arter och ekologiska förutsättningar kan inte bli 
avsevärt bättre med svenska förhållanden som referens. 
 
Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde: stor positiv betydelse för biologisk mångfald. 
Naturvärdesklass 2 omfattar geografiska områden som har påtagligt till högt biotopvärde 
samt artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för flera 
naturvårdsarter eller enstaka rödlistad art eller är mycket artrikare än omgivande landskap. 
Flera biotopkvaliteter ska finnas på platsen. Utgörs området av en Natura-2000 naturtyp (ej 
hotad) blir biotopvärdet påtagligt. 
 
Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde: påtaglig positiv betydelse för biologisk 
mångfald.  
Naturvärdesklass 3 omfattar geografiska områden med visst till påtagligt biotopvärde och 
artvärde. Området ska ha förutsättningar för att upprätthålla en kontinuerlig ekologisk 
funktion som livsmiljö för naturvårdsarter eller enstaka rödlistade arter eller vara artrikare 
än omgivande landskap. Enstaka biotopkvaliteter ska finnas på platsen. 
 
Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde: viss positiv betydelse för biologisk mångfald. 
Naturvärdesklass 4 omfattar geografiska områden med visst biotopvärde och visst artvärde. 
Området har en viss betydelse för biologisk mångfald genom att hysa enstaka 
naturvårdsarter och/eller enstaka biotopkvaliteter. 
 
Inventeringen ska kartlägga och beskriva befintliga naturvårdsarter. Med en naturvårdsart 
menas skyddade arter, rödlistade arter (NT), hotade arter (VU, EN, CR), typiska arter, 
ansvarsarter, signalarter och indikatorarter. Inventeringen ska även kartlägga befintlighet 
av skyddsvärda områden som måste beaktas särskilt vid exploateringsarbetet. 
Utöver att identifiera naturvärdesobjekt har även strukturer som omfattas av det generella 
biotopskyddet noterats. Observera att inventeringen inte täcker in biotopkartering av 
eventuella vattendrag förutom redan existerande rapporter. 
 



 

NVI Ekön4 och Ekön 5 Sida 4 (18) 

Naturvärdesobjekt 

 
  



 

NVI Ekön4 och Ekön 5 Sida 5 (18) 

Björkskog vid Vätternskolan 
Objekt id: 1  
Inventeringsdatum: 189020  
Inventerare: Staffan Carlsson 
Areal: 0,9 ha 
Naturtyp: Skog och träd 
Biotoper: Lövskog. 
N2000-naturtyp: - 
Beskrivning: Objektet består av en björkskog med inslag av bland annat ek, sälg och asp. 
Skogen är relativt gles mot sydost men förtätas något norr om skolan. Träden är 
medelålders med några större grövre träd. Trädskiktet är relativt likåldrigt. I den västra 
delen finns dock tre riktigt stora och grova ekar. Mark- och buskskikt är väldigt sparsamt 
och består mest av gräs. Skogens naturvärden är främst kopplat till de grova träden, 
speciellt de stora ekarna. Samt även lite i den blottad jord som finns rikligt. De riktigt stora 
värdena ligger istället i skogens frilufts- och rekreationsvärde för barnen som går i 
Vätternskolan. Hela skogen har väldigt tydliga spår på den utomhusaktivitet som pågår 
årligen här.  
Naturvärdesklass: 4. Naturvärdena är knappt tillräckliga för att ge en klassning enligt 
standardens klasser men ekarna i väst är samt andra biotopkvaliteter ger området klassen.   
Naturvårdsarter: - 
Värdeelement: grova lövträd – måttligt, blottad jord - rikligt 
Värdestrukturer:  
Artrikedom: - 
Tidigare inventeringar: - 
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1-1: Sydöstra delen av björkskogen. Tydliga spår av barnaktiviteter runt flertalet av 

träden. 
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1-2: Två av de större björkarna i skogen.  
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1-3: I skogen norr om skolan syns tydligt hur mycket barnen leker i skogen.  

 

 
1-4: Två av de tre stora grova ekarna som står till vänster om Vätternskolan  
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Allé vid parkeringen 
Objekt id: 2  
Inventeringsdatum: 189020  
Inventerare: Staffan Carlsson 
Areal: 0,1 ha 
Naturtyp: Park och trädgård 
Biotoper: Allé 
N2000-naturtyp: - 
Beskrivning: Objektet består av en rad träd längst parkeringen till Vätternskolan. Träden 
är främst parklind med inslag av björk. Träden visas i kartan som ”Mindre till normalstora 
träd” men är skyddsvärda och biotopskyddade som allé. Träden är relativt unga men har 
uppnått en sådan ålder och storlek att det kräver en dispens från Länsstyrelsen för att få 
exploatera.  
Naturvärdesklass: 4. Endast det generella biotopskyddet motiverar att objektet får en 
klassning.  
Naturvårdsarter: - 
Värdeelement:  
Värdestrukturer: allé - rikligt 
Artrikedom: - 
Tidigare inventeringar: - 
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Gamla fruktträd med håligheter 
Objekt id: 3  
Inventeringsdatum: 189020  
Inventerare: Staffan Carlsson 
Areal: 0,04 ha 
Naturtyp: Park och trädgård 
Biotoper: Fruktträd. 
N2000-naturtyp: - 
Beskrivning: Objektet består av tre gamla fruktträd, två äpple- och ett päronträd. Träden 
har troligtvis funnits på platsen minst lika länge som Ulaxvillan i sydost. Alla träden har 
håligheter och är grova och skrovliga vilket är värdefullt ur naturvärdessynpunkt. Studier 
har visat att gamla ihåliga fruktträd kan hysa en stor del av den faunan man hittar i ihåliga 
ekar. Därför är träden skyddsvärda enligt artskyddsförordningen och kan behöva en 
dispens från Länsstyrelsen för att fälla. 
Naturvärdesklass: 4. Träden har håligheter och är så pass gamla och grova att de var och 
en får klassen 4, visst positiv betydelse för biologisk mångfald. 
Naturvårdsarter:- 
Värdeelement: grova lövträd – rikligt, bärande träd - rikligt 
Värdestrukturer: håligheter - rikligt 
Artrikedom: - 
Tidigare inventeringar: - 

 
3-1: Gammalt äppleträd med hålighet i förgrunden. Bakom kommer äpple nr.2 och sist 

päronträdet. 
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Grova lövträd 
Objekt id: 4  
Inventeringsdatum: 189020  
Inventerare: Staffan Carlsson 
Areal: 0,15 ha 
Naturtyp: Park och trädgård 
Biotoper: Grova lövträd 
N2000-naturtyp: - 
Beskrivning: Objektet består av tre riktigt gamla och grova lövträd. Ett fågelbär med 
håligheter, en grov gammal oxel som har både håligheter och en mängd epifytiska tickor 
samt en riktigt stor, grov ek (över en meter i diameter). Eken hyser en mängd olika 
knappnålslavar. Ihåliga träd är skyddsvärda enligt artskyddsförordningen och kan behöva 
en dispens från Länsstyrelsen för att fälla. 
Naturvärdesklass: 4. Trädens håligheter, grovleken och åldern på träden samt övriga 
biotopkvaliteter motiverar klassen. 
Naturvårdsarter:  
Värdeelement: grova lövträd – måttligt, bärande träd - måttligt 
Värdestrukturer: Håligheter – måttligt. 
Artrikedom: - 
Tidigare inventeringar: - 
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4-1: Gammalt ihåligt körsbärsträd.  
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4-2: Gammal grov oxel med många tickor och håligheter.  
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4-3: Riktigt grov gammal ek framför Ulaxvillan 
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Gammal allé upp mot Ulaxvillan 
Objekt id: 5  
Inventeringsdatum: 189020  
Inventerare: Staffan Carlsson 
Areal: 0,11 ha 
Naturtyp: Park och trädgård 
Biotoper: Alle 
N2000-naturtyp: - 
Beskrivning: Objektet består av sex träd som tidigare ingått i en längre allé. Troligtvis har 
de övriga träden dött eller fällts utan att de ersatts av nya. Alléer ingår i det generella 
biotopskyddet och kräver en dispens från Länsstyrelsen för att få fälla/exploatera. 
Naturvärdesklass: 4. Endast det generella biotopskyddet motiverar klassen. 
Naturvårdsarter:  
Värdeelement: grova lövträd – måttligt 
Värdestrukturer: Allé - rikligt 
Artrikedom: - 
Tidigare inventeringar: - 
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Andra skyddsvärda objekt eller värden i området 
Inventeringsdatum: 189020  
Inventerare: Staffan Carlsson 
Beskrivning: Runt om i området Ekön 4 och Ekön 5 finns flertalet grova träd. Främst 
lövträd med även enstaka grova lärkar finns i sydost. Flertalet av dessa träd finns med i de 
övriga objekten. De träd som ingår i andra objekt är beskrivna under respektive objekt. De 
övriga träden är generellt sett bara grova och till viss del gamla. Något formellt skydd finns 
inte på dessa men grova träd är alltid skyddsvärda. Även om dessa träd ännu inte hyser en 
stor biologisk mångfald kan det vara värt att spara inför framiden. 
 
En aspekt som inte får glömmas bort men som inte är kopplad till biologisk mångfald är 
björkskogen i norr. Den används idag flitigt av eleverna på skolan och det vore förödande 
för elevernas utemiljömöjligheter om skogen exploaterades då få andra alternativ finns i 
skolans närhet. Utelek och utevistelse ger stora hälsofördelar för små till stora barn.  
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